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Resumo
Introdução: A Comunicação Organizacional envolve não apenas o conhecimento, o estudo
de grupos de interesse, planejamento, mas também políticas de comunicação - por meio de
uso de instrumentos comunicacionais variados. Nessa mesma linha, vários autores
possuem a preocupação constante em definir e caracterizar a comunicação organizacional e
o seu campo de abrangência, evidenciando a necessidade de lhe atribuir um lugar de
destaque nas organizações. Nesse contexto, esse estudo foca em unidades de informação
que, atualmente, carecem de estudos sobre a comunicação organizacional.
Objetivos: Analisar o papel da Comunicação Organizacional dentro das unidades de
informação no âmbito da gestão e da tomada de decisão.
Metodologia: Estudo teórico.
Resultados: O resultado do estudo mostra possíveis ações para alcance de uma
comunicação organizacional eficiente nestas organizações, tais ações envolvem: a troca de
informações entre os colaboradores, o papel do bibliotecário em propiciar ênfase na
comunicação, bem como ressalta a importância do processo de comunicação externo,
devendo este ser bem estabelecido, de modo que venha a acompanhar as mudanças
ambientais, as novas exigências globais e os novos usuários da informação na era
contemporânea.
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Conclusão: O processo de comunicação deve ser aperfeiçoado nas unidades de
informação, com a aplicação de novas práticas.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Unidades de Informação.Tomada de
Decisão/Gestão.

1

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo analisar a comunicação organizacional e a

importância deste conceito dentro de unidades de informação1, sobretudo em termos
das consideradas abordagens comportamentais: gestão e tomada de decisão. Além
disso,

pretende-se

tanto

mapear

quais

seriam

as

possíveis

alternativas

metodológicas que deveriam ser adotadas para o alcance dos objetivos propostos,
quanto realizá-los com o maior grau de eficiência possível. Apresenta também uma
breve explanação teórica sobre todo o processo organizacional em unidades de
informação. A comunicação organizacional sendo um processo de comunicação
existente nas organizações envolve tanto conhecimento, estudo de grupos de
interesse, planejamento, quanto políticas de comunicação, por meio de uso de
instrumentos comunicacionais.
Neste âmbito a seguinte indagação é apresentada: no que consiste a
comunicação organizacional? Sem dúvida, tal temática, conforme apresenta a
literatura da área, é abordada por diversos teóricos do campo da administração, bem
como por outros campos. Mas, comumente, todos esses teóricos possuem
preocupação constante em definir e caracterizar comunicação organizacional e o
seu campo de abrangência, evidenciando a necessidade de lhe atribuir um lugar de
destaque nas organizações.

1

Para ROMANI; BORSZCH (2006) “unidades de informação” são entendidas como unidades que
agrupam pessoas e/ou organismos com as mesmas finalidades, onde a troca de informações é feita
de maneira organizada e regular, por meio de padronização e compartilhamento de tarefas e
recursos. Categorizam-se em: núcleos de informação tecnológica (NIT) – composto de recursos
humanos (bibliotecários e especialistas) responsáveis pelo atendimento à demanda por serviços de
informação tecnológica; bibliotecas (desenvolvendo atividades relacionadas ao tratamento,
disponibilização e disseminação da informação), classificadas em bibliotecas públicas, escolares,
especializadas e universitárias; e as salas de leitura (mini-bibliotecas constituídas com o objetivo de
servir de apoio a uma pequena comunidade de usuários disponibilizando a eles acesso a publicações
e espaço para pesquisa e leitura).
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2

COMUNICAÇÃO

ORGANIZACIONAL:

UM

REFERENCIAL

TEÓRICO

CONCEITUAL
Segundo Torquato (2004), a Comunicação Organizacional é um processo
multidisciplinar e ao mesmo tempo uma possibilidade sistemática e integrada que
reúne quatro grandes modalidades da comunicação: comunicação cultural,
administrativa, social e, por último, o chamado sistema de informação.
Não obstante, Chiavenato (2004) define comunicação organizacional
afirmando que a mesma “constitui o processo específico, através do qual a
informação se movimenta e é intercambiada entre as pessoas dentro de uma
organização”.

Tendo

isso

em

vista,

subentende-se

que

a

comunicação

organizacional pode ser compreendida como um tipo de comunicação capaz de
abarcar diversas (se não todas) as formas de comunicação utilizadas por uma
organização para relacionar-se e interagir com os seus públicos.
Já Cardoso (2006, p. 1133) explicita que a comunicação organizacional
necessita ser entendida, de maneira integral, ou seja:
Como elemento que atravessa todas as ações de uma empresa ou
organização e que configura, de forma permanente, a construção de
sua cultura e identidade. Cada vez mais, torna-se claro como os
processos de comunicação contribuem para desenvolver formas de
inter-relação mais participativas e, portanto, mais comprometidas,
dando maior flexibilidade às organizações como base de sua
permanente transformação e facilitando sua interação social de modo
responsável para conjugar seus interesses com as condições
culturais, econômicas e políticas nas quais se movem. (CARDOSO,
2006, p. 1133)

Antes mesmo do trabalho do autor citado acima, Kunsch (1997), já enfatizava
que tal tipo de comunicação deveria constituir-se num setor estratégico, capaz de
agregar valores e facilitar os processos interativos, por meio das Relações Públicas,
da organização com os seus diferentes públicos, a opinião pública e a sociedade em
geral.
Em relação à primeira modalidade, Comunicação Cultural, pode-se ressaltar
que esta tem sido pouco estudada e trabalhada operacionalmente por profissionais,
mas é nessa área que comporta o clima organizacional. Se algum profissional (seja
este gestor, diretor, outros) possuir interesse em conhecer uma organização
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internamente, necessitará aferir o clima organizacional através da cultura interna,
entendida como o conjunto dos costumes, dos valores da comunidade profissional,
das idéias de seus integrantes, dentre outros.
A Comunicação Administrativa na literatura apresenta-se como um processo
de transmissão de mensagem/informação entre um emissor e um receptor, direta ou
indiretamente, envolvendo a organização de serviço, mas que implica no
desenvolvimento desse serviço. Influencia processos e procedimentos de uma
organização, incluindo as rotinas, normas, regulamentos (importância sempre de se
documentar, tornando conhecimento/registro para os colaboradores). Esta garante a
institucionalização de processos, estabelecendo como estão sendo feitos os
trabalhos e quais resultados pretende-se alcançar. Desse modo, a Comunicação
Administrativa necessita fazer uso do processo de disseminação das informações
oriundas das áreas administrativas, através de documentos como: cartas internas,
papéis, memorandos, rede intranet, dentre outros. É comum a comunicação
administrativa obstruir os canais de comunicação da organização, comprometendo
as operações.
A Comunicação Social compreende o processo comunicacional que envolve
áreas como a do jornalismo, de relações públicas, da publicidade, da editoração e
do marketing, todas correlacionadas à Ciência da Informação. Nesse módulo o
chamado sistema de informação agrega as informações armazenadas em bancos
de dados dentro da organização, beneficiando de tal forma a eficácia nas tomadas
de decisão, por possibilitar um armazenamento e uma distribuição eficiente de
informações. Todo sistema de informação manipula dados e gera informação,
usando ou não recursos de tecnologia de informação trabalhando em conjunto para
coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, facilitando o
planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório nas
organizações. O modelo clássico da comunicação se baseia na seguinte expressão:
F + M + C + R: onde “F” significa a fonte informacional, “M” a mensagem transmitida,
“C” o canal por onde essa mensagem é canalizada e “R” o receptor dessa respectiva
mensagem. O sucesso do processo comunicacional em uma “unidade de
informação”, entendida aqui como qualquer instituição que tem como objeto de
trabalho a “informação” – independentemente do tipo de informação trabalhada e/ou
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disponibilizada e os suportes de armazenamento -, depende, intrinsecamente, das
partes integrantes do processo de comunicação.
Cardoso (2006, p. 1125) esclarece que tanto a informação quanto os
processos de comunicação, sempre estiveram presentes na evolução das
estratégias como na evolução das organizações. Por esta razão, atualmente, muito
mais do que em épocas passadas, torna-se necessário entender a complexidade
que envolve a informação e os processos comunicacionais na gestão estratégica
das organizações. Afinal, vive-se em momento de aceleradas transformações e
contextos cada vez mais complexos, onde as organizações precisam buscar novas
lógicas de gestão para enfrentar a competitividade. Percebe-se, então, que a
comunicação organizacional serve para harmonizar a comunicação externa com a
interna, bem como para criar clima motivador dentro de uma de uma organização ou
unidades de informação que atua com indivíduos.
3

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO
Dentro de unidade de informação o bibliotecário gestor, exerce um importante

papel para o processo da comunicação organizacional. Isto porque, é através dele
que a informação é disponibilizada, sendo, portanto, fonte disseminadora de
informação para a organização que se insere, dentro da unidade. Nesse sentido, a
comunicação gerencial passa a ser fator crucial em relação à comunicação
organizacional dentro de uma unidade de informação, pois é através da figura do
gerente que determinados fatores podem ser atenuados ou acentuados.
Porém, diversos estudos empregados na área de comunicação organizacional
constataram, curiosamente, que os maiores problemas percebidos no processo de
comunicação organizacional, se devem a algum distúrbio ocorrido no início do
processo, ou seja, na fonte/gerente.
Neste contexto, é possível aferir que a eficácia das comunicações dentro das
unidades de informação depende de um conjunto de fatores determinantes desse
sucesso. Um dos fatores se refere às atitudes dentro das organizações: se o clima
(ambiente organizacional) em uma unidade de informação não for favorável poderá
comprometer o estado de espírito dos funcionários, de modo que todo o processo
comunicacional pode ser prejudicado e consequentemente os objetivos da
Inf. Inf., Londrina, v. 17, n. 3, p. 181 – 197, set./dez. 2012.
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instituição. Um exemplo disso é a existência de dissensões dentro da unidade de
informação dissonâncias concernentes aos objetivos propostos, entre outros
problemas.
De

acordo

com

Torquato

(2004),

os

problemas

na

comunicação

organizacional que partem das fontes, relacionam-se à quatro níveis da
comunicação, a saber:
1. Nível intra: consiste na faculdade que um gestor tem de operar com a
comunicação de modo interno, ou seja, suas condições pessoais capazes de
gerar influência na eficácia da comunicação.
1 Nível inter: atua com a comunicação entre dois interlocutores, por
exemplo: a comunicação exercida entre o setor de tratamento técnico de
informações com o setor de compras da unidade.
2 Nível grupal: refere-se às reuniões e as palestras, quando grupos de
gerentes ou expositores realizam explanações ou exposição de algum
tema para um grupo de pessoas.
3 Nível coletivo: utiliza meios tradicionais de comunicação, ou seja: os superiores
utilizam os boletins, jornais, revistas etc. para transmitirem informações para seus
subordinados.
Não obstante, identifica-se ainda outro fator importante que sempre influencia
a eficácia do processo de comunicação em uma unidade de informação, são os
denominados “fluxos de comunicação”. Tais fluxos constituem em degraus, desvios
e percursos aos quais as informações são transmitidas. Existem diversos fluxos por
onde a informação pode ser transmitida, vejamos alguns:
1 Fluxo descendente: as comunicações são formais e freqüentemente
ocasionam entupimento dos canais. O fluxo informacional é de cima para baixo;
2 Fluxo Ascendente: de baixo para cima, ou seja, parte dos subordinados aos
seus superiores e tende a ser menos formais em relação ao fluxo
descendente;
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3 Fluxo Lateral: ocorre entre níveis hierárquicos de mesmo grau e o diálogo
comumente é bem estabelecido – exemplo: bibliotecário-gestor com
bibliotecário-coordenador de área;
4 Fluxo

Diagonal:

as

trocas

de

mensagens

percorrem

caminhos

indeterminados, sendo a comunicação estabelecida entre os agentes de
setores diferentes.
As mensagens são fatores ponderáveis de explicitação no que tange os
problemas de comunicação organizacional, sobretudo os oriundos da fonte.
Frequentemente as fontes têm dificuldades em dominar as temáticas abordadas nas
mensagens enviadas aos subordinados. A falta de domínio sobre determinado
assunto, que é enviado às pessoas integrantes da organização, sem dúvidas,
acarretará em um grande comprometimento do entendimento factual dos
funcionários. Essas dificuldades, normalmente, se apresentam nos seguintes eixos:
código, conteúdo e tratamento. O “código” se refere à obediência às regras
gramaticais e semânticas da linguagem. Ou seja, todas as dificuldades referentes às
regras gramáticas também podem acarretar grandes prejuízos no requisito
comunicação organizacional. Ao enviar uma mensagem sobre um conteúdo não
dominado pelo emissor, este, indubitavelmente, sofrerá “desaprovações”. Não
obstante, se o emissor não tratar a informação enviada com abordagem correta,
figuras de linguagens adequadas etc. aos gostos e preferências dos receptores,
também não terá uma resposta agradável pelos funcionários da unidade.
Continuando com os problemas relacionados aos diversos distúrbios que
podem ocorrer nas fontes, os “canais”, obviamente, são outros fatores a serem
considerados. Existem diversos tipos de canais por onde as informações percorrem
até alcançar seus destinatários, seguem exemplos:
1 Tempestivos: e-mails;
2 Ágeis: boletins noticiosos;
3 Simultâneos: conversas telefônicas, pessoais, MSN;
4 Complexos e lentos: canais impressos, periódicos;
5 Visíveis, difusos e atrativos: reuniões, eventos, convocações, comunicados
oficiais;
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6 Seletivos: relatórios técnicos e confidenciais para pessoas específicas.
Com o advento das novas tecnologias as organizações e unidades de
informação têm optado darem primazia para os canais ágeis, isto porque oferecem
maior agilidade e simultaneidade ao processo de comunicação. Porém, esses canais
nem sempre são eficazes, pois dependem do domínio das novas tecnologias da
informação que oscilam com grande constância.
Existem, também, três variáveis que afetam, comumente, a natureza das
comunicações em uma unidade de informação, são estas:
1 A Tecnologia: o sistema tecnológico, os equipamentos e os procedimentos
inerentes aos mesmos;
2 A Instituição: identidades normativas: sistemas de trabalho, normas, políticas,
princípios;
3 O Sentimento: relacionado aos padrões, às atitudes e os comportamentos
dos profissionais da organização.
Cada variável acima citada influencia ou determina, intrinsecamente, o êxito
na comunicação organizacional. O que se percebe é uma interpenetração das
variáveis (tecnologia, instituição e sentimento), cada uma interferindo, de forma
peculiar, nas modalidades das comunicações organizacionais.
Por fim, os receptores - subordinados precisam ser compreendidos pelos
dirigentes (bibliotecários gestores), pois se estes não entenderem a natureza dos
receptores – perfil, atitudes, vontades, gostos, expectativas – a comunicação será
comprometida. Isso dependerá também do conhecimento prévio da fonte, por
exemplo, os gestores, para com a temática abordada e disponibilizada aos
subordinados. Os objetivos dos bibliotecários gestores devem estar sempre em
consonância com os objetivos e expectativas dos receptores. A eficácia das
comunicações entre a fonte e os receptores será baseada no grau de empatia que
estes possuem reciprocamente.
Uma definição interessante em relação à comunicação interpessoal, entre
gestores e colaboradores, foi dada por Chiavenato (2005) e o mesmo a define como
sendo “um processo de enviar e receber símbolos aos quais são agregados
Inf. Inf., Londrina, v. 17, n. 3, p. 181 – 197, set./dez. 2012.
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significados de uma pessoa a outra”. Sendo assim, se esses significados são
estranhos a uma das partes, a comunicação terá ruídos e, sem dúvida, será
comprometida nas unidades de informação.
4

A COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CULTURAL E O SISTEMA

DE INFORMAÇÕES EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO
A comunicação administrativa abarca todos os conteúdos inerentes ao
cotidiano

da

administração,

atendendo

diversas

áreas

imprescindíveis

ao

funcionamento da unidade de informação, com a finalidade de ordenar, atualizar,
orientar e reordenar o fluxo das atividades funcionais.
A comunicação administrativa é uma das mais complexas, pois é através
desta que as normas, as instruções, as portarias, os memorandos, os índices, as
cartas, os acervos técnicos, as taxas, podem ser disponibilizadas nos canais da
organização, sendo, portanto, um eixo principal de locomoção do trabalho cotidiano
da organização e, por consequência, abrangendo também uma das maiores fontes
de ruídos no processo comunicativo.
A profusão dos centros emissores de comunicação, juntamente com o
desconhecimento dos sistemas de informação, e a carência de profissionais com
qualificações adequadas para administrar as organizações, pode direcionar à
desatenção no que se refere à comunicação administrativa.
Desse modo, entre os problemas que comumente ocorrem no contexto da
comunicação administrativa podem constar:
1 O excesso de informações;
2 A defasagem tecnológica da comunicação;
3 A indefinição clara de responsabilidades;
4 A falta de conhecimento pleno do negócio por parte, principalmente, dos
gestores;
5 As dissonâncias normativas: as instruções e normas não escritas com
clareza, dificultando a compreensão;
6 A equivocada administração do tempo;
7 O planejamento inadequado do consumo informativo na organização;
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8 A inadequação das linguagens (também muito comum);
9 A maior segmentação: temas que deveriam estar nos jornais e não nos
boletins;
10 A ausência de tempestividade;
11 A inadequação dos canais e desvios na direção dos mesmos;
12 A morfologia inadequada dos canais, sistema de distribuição inadequado;
13 A ausência de critérios editoriais;
14 A falta de especialistas na área específica da comunicação organizacional,
dentre outros.
Outra área no contexto da comunicação organizacional em unidades de
informação é a chamada “comunicação social”. Os atos de comunicação indiretos,
unilaterais e públicos são abrangidos por esse tipo de comunicação.
A comunicação social é caracterizada pelas ações de comunicação coletiva,
através dos jornais, das revistas, do rádio e da televisão. A irradiação das
mensagens se volta tanto para o pessoal interno quanto para o externo, tendo uma
dimensão holística de comunicação. Jornalismo empresarial, editoração e identidade
visual, assessoria de imprensa, relações públicas, marketing cultural e eventos,
articulação institucional e relações corporativas e lobby, publicidade institucional e
comercial/industrial etc., são exemplos dos principais programas de comunicação
social dentro das organizações e/ou unidades de informação. Alguns dos objetivos
da comunicação social são:
1 Criar um conceito adequado das organizações diante do público em
consonância com seus valores, políticas, crenças;
2 Desenvolver, criar e manter meios de comunicação que contribuam para a
melhor operacionalidade dos sistemas e das atividades cotidianas;
3 Estabelecer junto aos centros disseminadores de opinião e poder o respectivo
pensamento ideológico da organização;
4 Influenciar e acompanhar o meio ambiente, viabilizando representações junto
aos poderes institucionais existentes;
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A comunicação cultural não é uma área estudada a fundo e é baseada na
cultura interna, compreendida como o conjunto dos costumes, dos valores da
comunidade profissional, das idéias de seus integrantes, dentre outros. “Quando as
pessoas falam uma com as outras, estão estabelecendo uma relação no segundo
nível da comunicação” (TORQUATO, 2004, p. 34).
A comunicação externa é responsável pela imagem e posição da unidade de
informação perante seu público. Evidentemente, o acompanhamento das tendências
de opinião pública constitui papel prioritário do sistema de comunicação externa. As
pressões inerentes à vida moderna, as fortes exigências – características atuais dos
usuários contemporâneos -, o crescimento das taxas de organicidade social, a
participação mais ativa dos cidadãos nas lutas políticas de sua nação, a expansão
das entidades da sociedade civil, o processo de globalização, a fusão de economias
mundiais, dentre outros fatores, tem influenciado, ponderavelmente, os usuários.
Desse modo, o processo de comunicação externa deve ser minuciosamente bem
estabelecido, de modo que, venha a acompanhar as mudanças ambientais, as
novas exigências globais e os novos modelos de usuários da era contemporânea. A
comunicação externa necessita, portanto, aprimorar seu discurso, numa tentativa de
justapor os interesses da unidade somados aos dos usuários, que se tornam
extremamente exigentes. Em relação à comunicação externa nas unidades de
informação, Walter, Eirão e Reis (2010), orientam que é:
Através da comunicação externa, a equipe divulga os resultados
obtidos e disponibiliza os produtos e serviços elaboradores para os
outros setores da unidade de informação, para a instituição da qual faz
parte e, também, para outras instituições. Com este marketing das
suas atividades, o setor ganha a confiança no seu trabalho, o
reconhecimento pela qualidade dos seus serviços e produtos, e
possibilita parcerias dentro e fora da instituição para o incremento e
concretização de atividade já desenvolvidas ou planejadas pela equipe
(WALTER, EIRÃO; REIS, 2010, p. 53).

Nas unidades de informação, a troca de informações entre os funcionários é
fundamental para o seu funcionamento eficaz. Todos devem saber e acompanhar o
que ocorre no seu setor, bem como em todos outros setores da unidade. O
bibliotecário gestor deve propiciar a comunicação mediante reuniões periódicas
entre os membros da equipe, divulgando a ata das reuniões com os diretores da
instituição a qual é subordinada, fazendo-se conhecer as críticas e elogios recebidos
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da equipe, disseminando notícias internas e externas que influenciem a atuação da
unidade e da instituição como um todo.

Walter, Eirão e Reis (2010, p. 52),

acrescentam ainda:
A comunicação é base de toda interação humana. É através dela que
a equipe chega a um entendimento comum, constrói uma relação de
confiança e coordena suas ações para um mesmo objetivo. Por isso o
gerente [bibliotecário gestor] deve manter um canal aberto para o
diálogo, incentivando a comunicação desimpedida e buscando a
compreensão mútua e o compartilhamento das informações.
(WALTER; EIRÃO; REIS, 2010, p. 52)

Dentro desse estudo, percebe-se que um dos maiores problemas nas
unidades de informação relacionada a esse tipo de comunicação, é a falta de
diálogos entre os gestores e colaboradores, e de colaboradores com outros
colaboradores. A hierarquia estabelecida nas organizações em geral é, comumente,
confundida com “arquivamento” das informações gerenciais. Ou seja, os
bibliotecários gestores acabam não repassando todas as informações necessárias
aos colaboradores da unidade de informação, ocasionando falta de “entrosamento”
na equipe. Não obstante, tudo isso pode gerar uma falta de entrosamento entre as
pessoas, gerando um funcionamento da unidade e serviços. É preciso mudar isso.
Já o sistema de informações da unidade concentra as informações
armazenadas em bancos de dados dentro da organização, beneficiando de tal forma
a eficácia nas tomadas de decisão, por possibilitar um armazenamento e uma
distribuição eficiente de informações gerenciais. São as informações necessárias ao
funcionamento da unidade, informações que os bibliotecários gestores precisam ter
acesso para que os serviços possam ser oferecidos.
Nem sempre o acesso a essas informações ocorre de maneira eficiente: às
vezes por falta de a unidade ter um sistema de informação eficiente e claro, ora por
falta de um controle maior das informações disponibilizadas em banco de dados.
Regulamentos, organogramas, manuais de serviço, planos de trabalho, sistemas de
orçamento e relatórios técnicos são algumas das informações mantidas nesses
bancos de dados.
Esse sistema de informação precisa estar facilmente disponível e seu acesso
tem que ser de forma rápida e precisa, pois do contrário dificilmente a unidade de
informação alcançará seus objetivos. Muitas vezes essas ferramentas não são
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utilizadas no trabalho diário da unidade e isso, inevitavelmente, criará conflitos
internos e falta de claridade nos objetivos da instituição.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após essa análise holística da comunicação organizacional em seus diversos

ângulos de abordagem no que se refere aos tipos de comunicação existentes dentro
das unidades de informação, indicaremos algumas “estratégicas” para aperfeiçoar e
maximizar o processo de comunicação organizacional, de modo que esta atinja o
máximo de eficiência em unidades de informação.
Como proposta metodológica de solução desses problemas comunicacionais
explicitados serão elencados algumas estratégias/ações que possivelmente poderão
ajudar a resolver e/ou amenizar esses problemas.
O que se deve saber, primeiramente, é que a comunicação organizacional em
suas diversas formas ou tipologias (administrativa, social, cultural e de sistema de
informação) deveria funcionar como uma “orquestra” nas unidades de informação,
na qual todos os recursos musicais devem estar em completa e homogênea
afinação. Presume-se, por conseguinte, que se algum desses instrumentos estiver
“desentrosado”, toda a orquestra estará comprometida.
Por meio de várias pesquisas realizadas, foram sugeridas algumas
estratégias para uma melhor eficácia no que tange às comunicações gerenciais,
exercidas por bibliotecários gestores. Sendo assim, as comunicações gerenciais
podem ser aperfeiçoadas por meio dos seguintes conceitos/práticas:
1 Eficácia de gerenciamento da unidade;
2 Capacidade cognitiva sobre as relações interpessoais: direcionamento na
gestão de pessoas;
3 Orientação global e antevisão de futuro;
4 Conhecimento holístico, tecnológico das informações;
5 Identificação dos ruídos e problemas na comunicação gerencial e
organizacional com correção de linguagens;
6 Aperfeiçoamento das habilidades de comunicação com escolha dos alvos
corretos;
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7 Valorização do processo de comunicação organizacional,
8 Flexibilidade; aceitação de sugestões e críticas;
9 Definição correta e clara do que se deseja comunicar, tanto ao público
externo quanto ao interno;
10 Atualização contínua; identificação de recursos informacionais disponíveis.
Já na comunicação administrativa as alternativas metodológicas de solução
dos problemas poderiam se dar através:
1 Do enxugamento das massas informativas;
2 Da preparação dos corpos funcionais no que tange às tecnologias de
comunicação;
3 Do estabelecimento de segmentações temáticas e de responsabilidade;
informatização da comunicação;
4 Do estabelecimento de normas claras e objetivas;
5 Da disponibilização de um sistema de fontes e gestores (especialistas em
comunicação);
6 Da maior tempestividade na disponibilização das informações; redefinição das
identidades na equipe; massificação do conhecimento dentro da organização;
7 Da adequação dos canais; sistema de distribuição eficiente;
8 Da exigência de critérios editoriais e aprimoramento das comunicações
ascendentes.
No que se refere à comunicação interna, os principais objetivos devem ser
gerar consentimentos e produzir aceitação dentro da organização.
Para Kunsch (1999, p.77) “a comunicação interna é planejada em torno de
propósitos claramente definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a
organização e seus colaboradores lançando mão de metodologias e técnicas de
comunicação institucional e até da comunicação mercadológica”. A missão
elementar da comunicação interna precisa favorecer o desenvolvimento e a
manutenção de um clima positivo, favorável ao alcance dos objetivos e metas
estratégicas da unidade e ao desenvolvimento contínuo de seus serviços e
atividades e à expansão de seus produtos. Os canais e as campanhas internas
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devem estabelecer papéis cruciais na unidade de informação para a efetivação do
processo comunicacional dentro dela.
Por fim, o sistema de informação da unidade de informação precisa estar
facilmente disponível para os gerentes e seus cooperadores e seu acesso tem que
ser de forma rápida e precisa, pois do contrário dificilmente a unidade alcançará
seus objetivos. Orienta-se que é fundamental que todos os usuários necessitam ter
conhecimento e acesso aos regulamentos, organogramas, manuais de serviço,
planos de trabalho, sistemas de orçamento, relatórios técnicos etc. para que a
unidade realize seu trabalho de forma planejada e eficaz. Todo o trabalho deve estar
de acordo com essas normas, planos de trabalho, manuais, relatórios, etc. para que
assim a unidade de informação alcance os objetivos propostos por meio, é claro, de
um sistema de comunicação organizacional eficiente.
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Title
The communication organizacional inside of a unit of information
Abstract
Introduction: The communication organizacional involves not only, knowledge, study
groups, planning but also communication policies – based on some communications tools. In
this line, several authors have a constant concern to define and characterize the
organizational communication and their scope, showing the necessity to give it a prominent
place into the organization. In this context, this study has a focus on the information units that
nowadays need to study about organizacional communication.
Objetive: This paper aimed to analyze the communication process within the organizational
considered "information units", especially in the context of behavioral approaches:
management and decision making.
Methodology: Literature Review.
Results: The study result presents several suggestions for the improvement of the
organizacional communication in the information units context, such as: the information
change between employees, the role of the librarian in to promote the communication, as
well as, highlight the importance, of the external communication process for both: new global
exigencies and information users in the comtemporary era.
Conclusion: The communication process should be improved in the information units
context with application of the new practices.
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Organizational Communication, Information Units. Decision making/management.
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Resumen
Introducción: La Comunicación Organizacional involucra no solamente el conocimiento, el
estudio de grupos de interés y el planeamiento, sino también las políticas de comunicación –
a través de instrumentos comunicacionales variados. En esa misma línea, varios autores
poseen la constante preocupación volcada hacia la definición y la caracterización de la
comunicación organizacional y su alcance, evidenciando la necesidad de atribuirle un lugar
de destaque en las organizaciones. En ese contexto, este estudio está centrado en unidades
de información que, actualmente, carecen de estudios sobre la comunicación
organizacional.
Objetivos: Analizar el papel de la Comunicación Organizacional dentro de las unidades de
información en el ámbito de la gestión y de la toma de decisión.
Metodología: Estudio teórico.
Resultados: El resultado del estudio demuestra posibles acciones para lograr una
comunicación organizacional eficiente en estas organizaciones, tales acciones involucran: el
intercambio de informaciones entre los colaboradores, el papel del bibliotecario para
propiciar énfasis en la comunicación, así como relata la importancia del proceso de
comunicación externo, debiendo este ser efectivamente establecido, de manera que pueda
estar a la par de los cambios del entorno, de las nuevas exigencias globales y de los nuevos
usuarios de la información en la era contemporánea.
Conclusión: El proceso de comunicación debe ser perfeccionado en las unidades de
información, con la aplicación de nuevas prácticas.
Palabras clave
Comunicación Organizacional. Unidades de información. Toma de decisiones / Gestión.
Información Corporativa.
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