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RESUMO: 

Mesmo com a ascensão da comunicação em todos os ramos dos grandes empreendimentos, na hotelaria não 

houve a incorporação desse tema como forte influenciador na qualidade da gestão e administração interna. Esse 

trabalho busca acentuar a importância da comunicação interna para o desenvolvimento das atividades hoteleiras, 

através de um estudo de caso estruturado na rotina de um empreendimento específico por meio de informações 

colhidas em campo e aplicação de um questionário entre os envolvidos na rotina diária do Oscar Hotel. 

Levantando os problemas inerentes a falta de planejamento estratégico no que diz respeito ao tema, podemos 

apurar algumas questões fundamentais para o desenvolvimento de uma gestão estratégica da comunicação. Os 

resultados mostram que em nenhum momento a elaboração de um plano de comunicação interna foi levada em 

conta e que essa falta de projeções acaba transformando tarefas corriqueiras em desafios, criando inclusive 

dificuldades de convivência entre setores e trabalhadores. 
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ABSTRACT: 

Even with the increase of communication in all branches of big enterprises, this issue was not incorporated as a 

strong influencing factor in the internal quality of administration in hotel business. This work seeks to emphasize 

the importance of the internal communication for the development of hotel activities, through a case study in the 

routine of a specific venture using field information and the application of a questionnaire, answered by hotel 

workers involved in their daily routine. The problems raised by the lack of strategic planning regards the 

research topic, point to some fundamental issues for the development of a strategic management of 

communication. The results showed that the elaboration of a plan for internal communication was not a concern, 

in her investigated context and that this lack of projection ends up transforming daily tasks in challenges, 

creating interaction difficulties among sectors and employees. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos dias atuais, a comunicação é o fator mais importante em qualquer relação, tanto 

nas sociais, quanto profissionais. Presente em todos os ramos das relações humanas, o 
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“entendimento é a palavra-chave” (GEVAERD, 2007, p.11-13, grifo do autor). 

Corroborando com esse ponto de vista, Koontz e O'Donnell (1981) afirmam que a interação 

entre um indivíduo e outro é essencial para o desenvolvimento da sociedade de modo geral. 

 Com o investimento nos estudos voltados para a comunicação, tornou-se possível 

perceber que a clareza na transmissão de informações é primordial para todas as organizações, 

fazendo da comunicação eficiente um diferencial entre as empresas. Isso se confirma com o 

fato de o setor responder pelas bases do mundo contemporâneo, pois é através de processos 

comunicativos que a informação e o conhecimento são produzidos, processados, veiculados e 

consumidos. (PEREIRA et al 2013, p.31)  

Por essas razões, vale a pena buscar um meio de comunicar-se de forma coesa e eficaz, 

com o objetivo de que as informações sejam facilmente interpretadas e fiéis em sua 

efetivação, observando sempre as peculiaridades necessárias para evitar ruídos. De acordo 

com Robbins (1987, p. 225), “para nos comunicarmos efetivamente, devemos compreender 

que somos todos diferentes na maneira como vemos o mundo, e usar esse entendimento como 

guia para nossa comunicação com os outros”. Nesse sentido, é através da comunicação que 

discutimos e modificamos comportamentos. E mudanças comportamentais, às vezes, são 

necessárias no confronto de diferentes culturas dentro uma organização. 

Além disso, as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) impõem novas 

formas de organização social e econômica, por isso também contribuem para deixar o tema da 

comunicação organizacional em um lugar estratégico. A valorização da informação tem forte 

impacto no comportamento da sociedade e nos meios de produção, tornando fundamental que 

todos se comuniquem de forma adequada e precisa.  (PEREIRA et al 2013, p.32). 

  No ramo da hotelaria, ainda hoje, muitos gestores não têm consciência da importância 

de uma comunicação interna estratégica para obter avanços. Por essa razão, não estabelecem 

ou criam planos de comunicação eficientes para os hotéis em que atuam. Em consequência 

disso, vários problemas decorrentes de ruídos de comunicação, que poderiam ser evitados, 

repercutem de forma negativa no empreendimento. 

  As falhas na comunicação, tanto internas, quanto externas, geram problemas diversos: 

relacionamento interpessoal, queda na qualidade dos serviços prestados, falta de padrão no 

atendimento aos clientes, entre outros. Esses problemas, além de gerarem possíveis prejuízos 

financeiros, também afetam a imagem do empreendimento. Daí a necessidade de criar-se um 

plano de comunicação para cada empreendimento, observando sempre as peculiaridades 

percebidas através dos processos de comunicação internas e externas. 
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 Nesta pesquisa, porém, optamos pela análise da comunicação interna no setor 

hoteleiro, a partir das informações levantadas em um estudo de caso sobre o Oscar Hotel, 

localizado no centro de Florianópolis, Santa Catarina. A partir da identificação de ruídos 

nesse processo comunicativo, assim como da qualidade das informações que circulam entre 

colaboradores e gestores desse empreendimento, buscamos propor estratégias de comunicação 

interna, no intuito de possibilitar uma comunicação mais eficiente e eficaz no 

empreendimento.  

Acreditamos que, apenas com uma comunicação efetiva e clara entre os funcionários 

efetivos e gestores, será possível atingir um padrão de excelência, criando uma imagem 

positiva do empreendimento no imaginário dos clientes. Portanto, as informações levantadas 

neste trabalho podem agregar conhecimentos que contribuam no desenvolvimento das 

atividades internas do empreendimento, superando problemas de ruídos na transmissão e 

circulação das informações distorcidas ou indesejáveis, além de reforçar conceitos já 

presentes na literatura, como o fato de que as informações veiculadas entre os funcionários 

são fundamentais para a gestão e consequente qualidade dos serviços prestados. 

  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 COMUNICAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL 

  Esse binômio da comunicação e cultura organizacional, que outrora foram 

considerados intransigentes entre si, hoje traçam caminhos paralelos de forma indissolúvel. 

Por isso, antes de adentrar nas questões inerentes à comunicação interna, foco deste estudo, 

faremos breves considerações acerca dessa relação. 

  Fígaro (2005), ao abordar a comunicação no mundo de trabalho, assevera que a 

comunicação passou a fazer parte dos processos produtivos, sob vários aspectos, incluindo a 

organização, os fluxos de informações e na gestão de variadas áreas. Portanto, a comunicação 

é tão imprescindível para a organização que uma pode ser até apontado como pressuposto da 

outra. Segundo Braga (1989), os sistemas organizacionais são estruturados para gerar e dividir 

informações. Para ser mais claro, Hampton (1990, p. 68) utiliza um ótimo exemplo: 

Para fins de administração, a comunicação é o processo pelo qual as pessoas que 

trabalham em uma empresa transmitem informações entre si e interpretam o seu 

significado. O que a comunicação faz para uma empresa se parece com o que a 

corrente sanguínea faz para o organismo. A corrente sanguínea supre todas as 

células do organismo com oxigênio; o sistema de comunicação supre todas as 

unidades – departamentos, pessoas – da empresa com informação. 
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Esse autor ainda adverte o leitor quanto aos danos causados pela falta de oxigênio 

tanto para célula, quanto para o organismo num todo, fazendo um paralelo com a ineficiência 

na execução de tarefas na organização, motivada pela falta de informação entre as pessoas. 

Atualmente, muitos recursos tecnológicos e estudos comportamentais foram 

incorporados ao âmbito da comunicação. A implementação de novas ferramentas tecnológicas 

e aperfeiçoamento de pessoal são imprescindíveis para que qualquer empresa se mantenha 

atualizada no mercado. No entanto, por um lado, ainda permanecem em algumas 

organizações, uma compreensão da comunicação baseada no senso comum, na qual, como 

afirma Oliveira e Paula (2010, p.68), “[...] as pessoas que acreditam que a comunicação é um 

fenômeno espontâneo e natural da sociedade e que, por isso, são conhecedoras do assunto o 

dominam”.  

Crenças como essas, quando existem, fazem parte da cultura organizacional e 

precisam ser consideradas no planejamento estratégico da comunicação, juntamente com “[...] 

os diferentes interesses e perspectivas dos sujeitos na dinâmica interativa. ” (OLIVEIRA; 

PAULA, 2012, p.71). Por outro lado, as pesquisas realizadas sobre comunicação 

organizacional contemporaneamente apontam que, além “[...] dessa dimensão de um 

fenômeno espontâneo[...]”, a comunicação pode também “[...]ser pensada e, por isso mesmo, 

é intencional, direcionado e orientado por estratégias tanto da organização quanto dos grupos 

envolvidos” (OLIVEIRA; PAULA (2012, p.68) 

A atual cultura organizacional tratou de adequar as novas abrangências da 

comunicação para ajustar a realidade profissional à realidade social. Na conclusão de sua 

pesquisa, Fígaro (2005, p.108) delimita sua forma de pensar a comunicação: 

A comunicação deve ser pensada como processo real, que acontece em lugares 

sociais reais onde existe o encontro de pessoas de classes, gênero e de etnias 

diferentes. Isso significa sempre a possibilidade de conflito, compreensão e de 

consenso, mas sobretudo a possibilidade de encontro de sujeitos com universos 

culturais diferentes. Portanto, a comunicação não revela só consensos, revela 

também conflitos. Ela é uma instância que revela poder, construção de hegemonia e 

de contra-hegemonia, porque é fruto das relações objetivas que se dão na sociedade. 

 No ramo da hotelaria, por se tratar de uma prestação de serviços, há muita interação 

entre clientes e funcionários e dessa relação é que surge a hospitalidade que é, sem dúvida, 

um dos fatores mais importantes levado em consideração na hora de decidir onde se hospedar.   

 Porém, não só entre funcionários e hóspedes a comunicação revela conflitos e 

consensos, pois também entre os colaboradores, nos mais diversos fluxos, há um encontro 

entre sujeitos com universos culturais diferentes. Gerenciar esses conflitos gerados pela 

comunicação não é uma tarefa fácil e natural, pois os interlocutores exercem poder por meio 
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de seus discursos, como evidenciam os fundamentos da comunicação gerencial postulados por 

Peter Drucker (2001). 

  

2.2 FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO GERENCIAL 

Toda comunicação possui intrinsecamente cinco componentes e quatro ações. Para 

Caravantes (2013), temos as seguintes ações: codificação da informação; o ato de enviá-la; o 

recebimento e sua decodificação/interpretação. Os componentes são os seguintes: o emissor; a 

própria mensagem; o meio utilizado para transmissão; os ruídos; a interpretação do receptor e 

seu consequente o feedback. 

 Partindo desse pressuposto, um modelo básico de comunicação dentro de um hotel 

poderia ocorrer, por exemplo: entre o gerente (emissor) e a copeira (receptora): o gerente 

solicita verbalmente (codificação) que a copeira troque o café no setor da recepção 

(mensagem). Devido a uma distração provocada por uma outra funcionária, que chamara pela 

copeira (ruído), esta vai à cozinha e, em vez de providenciar um novo café, apenas aquece o 

que já estava servido (má interpretação da mensagem). Neste caso, o problema resultante 

pode ser apontado como a má qualidade do café servido aos clientes, o que prejudica a 

imagem do hotel. Os meios para solucionar problemas como esses seriam elaborar as 

estratégias que melhor se moldarem ao caso, por exemplo: Poderia ser criada uma orientação 

escrita, como função da copeira, no sentido de que todos os dias, em determinado horário, o 

café deva ser trocado e não apenas aquecido. O próximo passo seria planejar como codificar e 

transmitir essa mensagem de forma a torná-la uma função cotidiana. 

 Porém, nem todos os problemas gerados por ruídos de comunicação se resolvem com 

facilidade, pois os processos comunicativos  

[...] precisam ser orientados por estratégias […] levar em consideração a realidade 

de comunicação e os diferentes interesses e perspectivas dos sujeitos na dinâmica 

interativa. É importante que a organização compreenda que os grupos interlocutores 

presentes no processo também tem suas estratégias comunicacionais. (OLIVEIRA; 

PAULA, 2012, p. 71) 
 No entanto, esse planejamento estratégico da comunicação não pode ser rígido, em 

função da sua dinamicidade, por isso, é necessário uma atualização e renovação constantes, 

baseadas nos processos interacionais dentro das organizações.  

É importante lembrar o que diz Fígaro (2005, p.107) quanto à abrangência da 

comunicação nos processos organizacionais. Para ele, a comunicação representa mais que 

uma mera transmissão de dados, pois 

[...] ainda há quem pense a comunicação apenas como fluxo e, assim, age como se a 

comunicação fosse transmissão de dados, objetivamente incorporada à produção, 

sem levar em conta as especificidades da comunicação humana. A comunicação é 
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algo mais ampla, o fluxo informativo, a transmissão é apenas uma parte do processo 

de comunicação. 

   Em outras palavras, informar é apenas uma das etapas do processo da comunicação, 

mas não garante a interação entre os interlocutores. 

 Caravantes (2013), baseado na teoria de Peter F. Drucker (2001), esclarece que a 

comunicação gerencial impõe certas demandas: fazer algo, se portar de tal forma. Nesse 

sentido, o emissor deve ter clareza sobre quais efeitos pretende provocar com a mensagem 

transmitida. Outro fundamento importante diz respeito à expectativa do receptor. Para o autor, 

nós costumamos dar maior importância para aquilo que queremos, ou esperamos ouvir e ver 

e, quando não temos nenhuma expectativa sobre o que está sendo transmitido, costumamos 

ignorar essas informações. Portanto, é necessário despertar o interesse no receptor para que 

ele se torne expectativa. 

 Ademais, o estudo da comunicação ainda demanda atenção sobre as funções do 

emissor e do receptor. Em sua teoria, Drucker (2001, apud CARAVANTES, 2013) propõe ir 

além da mera dualidade de agentes na comunicação. Ele explica que, mais do que dois 

agentes, é necessário que o emissor se manifeste da forma mais adequada possível, buscando 

sempre estabelecer uma relação sem dicotomias, usando a linguagem do receptor. Nesse 

sentido, é preciso que os termos façam parte da vivência de ambos para que produzam seu 

efeito pleno.  

 Por último, comunicação e informação são considerados opostos interdependentes. A 

informação pressupõe a existência de algum nível de comunicação. A comunicação é 

percepção, já a informação é lógica, desse modo, a informação é puramente formal e não 

possui significado completo. Assim, quanto mais distante a informação estiver dos 

componentes humanos, tais como, emoções, princípios e valores, mais difícil de ser 

entendida. Porém, a informação pressupõe a comunicação e esta, por outro lado, pode não 

depender daquela. Ou seja, no processo comunicativo a informação circula acompanhada dos 

significados presentes na situação comunicativa, entre eles: aspectos não verbais dos 

interlocutores, o grau de intimidade entre eles, entre outros aspectos. Outra informação 

importante sobre o tema é o fato de que as palavras nunca são transmitidas sozinhas, elas 

sempre carregam consigo todo o contexto e apresentação de quem as manifesta. Em outras 

palavras, repassar uma informação não é, necessariamente, comunicar. 

 Dentro das organizações, os gestores, ao elaborarem estratégias no plano de 

comunicação, não podem prescindir do uso de metodologias, no entanto, não devem segui-las 

rigidamente e usar modelos flexíveis. Como expõe Fausto Neto (2008, apud OLIVEIRA; 

PAULA, 2012, p.75): 
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A comunicação é um processo social que tem movimento próprio e, por isso mesmo, 

os processos interativos das organizações emergem de processos complexos, 

multidimensionais e multidirecionais, envolvendo cenários, pessoas, interesses e 

negociações. As estratégias estão presentes e devem ser pensadas como prática 

social, envolvendo a organização e os diversos interlocutores do processo, no qual 

existem também estratégias desviantes. 

 No interior das organizações, a gestão estratégica da comunicação, nos dias atuais, 

deve estar diretamente relacionada a um sistema de Gestão de Resultados, conforme explica 

Caravantes (2013).  Para o autor, a organização deve ser interpretada como um grande sistema 

constituído por um subsistema técnico, um subsistema social e um subsistema estrutural, 

absolutamente ligados entre si, dentro de um contexto de extrema complexidade. 

 Outra característica da gestão voltada para os resultados é a fixação dos objetivos, de 

forma conjunta, isto é, com a colaboração de todos empenhados em atingi-los. Segundo 

Caravantes (2013): “[...] nós só iremos nos sentir plenamente responsáveis por aquilo em que 

tivemos ingerência.” 

 Esse é apenas um modo de valorizar os indivíduos dentro das organizações voltadas 

para essa forma de gestão. Segundo o mesmo autor, são os indivíduos, as pessoas os 

fundamentadores e movimentadores da grande roda da humanidade e em uma organização 

não é diferente. Dentro do ramo da hotelaria, tal fundamento merece atenção redobrada, tendo 

em vista que o serviço envolve o trato e a relação direta com clientes. Portanto, na hotelaria, a 

atenção dada aos indivíduos que integram o empreendimento pode ser um fator decisivo entre 

o sucesso ou o fracasso do empreendimento.   

 Por último, na gestão da comunicação voltada para os resultados, a fase da avaliação 

de desempenho dos colaboradores compõe o ciclo que se instaura com o planejamento e 

passa a execução. Caravantes (2013) explica que essa fase deve ser autoavaliativa, em 

detrimento da heteroavaliação, como forma de envolver os colaboradores no planejamento 

da comunicação e na estruturação da organização. Para o autor, a falta de objetivos e metas 

claros e bem definidos acabam por dar a avaliação um caráter muito subjetivo fazendo com 

que os envolvidos deem pouca importância para esta etapa do ciclo. Por isso, é importante 

que os gestores esclareçam suas equipes quanto à missão da empresa, assim como das metas 

a serem alcançadas. 

 Da perspectiva de Kunsch (2012, p. 18), os colaboradores também devem ser 

valorizados, pois,   

as organizações muitas vezes não têm a consciência da importância de se dar vez e 

voz a seus públicos/interlocutores e acreditam que todos os seus atos 

comunicativos causam por si sós os efeitos positivos desejados ou que são 

automaticamente respondidos e aceitos na forma como foram planejados. Doce 

ilusão! Essa comunicação intencional desejada pelas organizações só encontrará 
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eco se tiver sentido para os receptores envolvidos e se estes perceberem nela um 

significado interativo e coparticipado.  
 

 A autora entende que o envolvimento e a participação dos colaboradores não devem 

ser voltados somente para os resultados e “[...] aos interesses dos proprietários e em 

negócios financeiros.” Por ser uma realidade social, o ambiente organizacional é formado 

pelos indivíduos que interagem por meio da convivência e “[...] estes querem ser valorizados 

no fazer comunicativo diário das organizações, sem serem sufocados pelo excesso de 

comunicação técnica e persuasiva [...]” (KUNSCH, 2012, p.18). 

 Na comparação entre os autores, o que percebemos é que diferentes correntes têm 

sido usadas nos estudos realizados sobre gestão da comunicação organizacional e, 

consequentemente, nas organizações, essas diferentes percepções de gestão da comunicação 

vêm sendo implantadas conforme a realidade de cada empreendimento.  

 

2.3 COMUNICAÇÃO INTERNA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

   Kunsch (2003, p. 154) apresenta uma definição de comunicação interna, ou 

organizacional, como sendo “[...] um setor planejado, com objetivos bem definidos para 

viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados”. A mesma autora, 

em outra obra, ressalta a complexidade da conceituação da comunicação em contextos 

organizacionais.  

Uma organização, pela sua própria natureza, é formada por pessoas que, ao fazerem 

parte como integrantes, no caso do público interno, trazem consigo seu universo 

cognitivo e sua cultura. Esta, por sua vez, vai se somar à cultura do “outro” e à da 

organização, a qual tem seus valores e atua em determinados contextos sociais 

políticos e econômicos com objetivos e metas a alcançar. É nesse emaranhado que a 

comunicação acontece. Contudo, é ledo engano achar que basta os gestores 

planejarem estrategicamente a comunicação para tudo ser resolvido. (KUNSCH, 

2012, p.19) 

 No processo da comunicação dentro das organizações, além dessa complexidade 

apontada por Kunsch (2012), para que a interação aconteça, outros fatores devem ser 

considerados, como por exemplo, as formas como a comunicação acontece.  

Reiterando a ideia de que a comunicação é uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento de toda a sociedade e, portanto, também das organizações empresariais, 

acrescentamos que é preciso empregar uma linguagem adequada para alcançar a transmissão 

eficiente das mensagens. Para isso, é imprescindível conhecer a linguagem verbal e não verbal 

apropriada para cada público-alvo, resolvendo as dicotomias de linguagens e os ruídos da 

comunicação.  

Uma mesma informação pode ser assimilada de diferentes formas, ou mesmo, pode 

não ser compreendida, por isso, a qualidade na comunicação é um fator fundamental para o 
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desenvolvimento de qualquer área empresarial, assim como, a escolha da linguagem (código) 

deve ser adequada à situação de comunicação. 

 Caravantes (2013) esclarece que a comunicação pode se dar de forma verbal ou não 

verbal. Essas formas de comunicação estão relacionadas ao uso da linguagem, 

indiferentemente do meio empregado, porém muitas vezes, podem ser empregadas 

concomitantemente, tanto na oralidade, quanto na escrita. 

 A comunicação oral, possivelmente a forma de comunicação mais comum, se efetiva 

na interação face a face e as variadas formas de linguagem disponíveis geram alta 

flexibilidade de seu uso. Na oralidade, muitos problemas de comunicação podem ser gerados 

em função da possibilidade de múltiplas interpretações das mensagens, pela falta de atenção 

dos receptores, pela incoerência entre as mensagens transmitidas via linguagem verbal, 

confrontadas com a linguagem corporal.  

 Nas organizações, especificamente no setor hoteleiro, a oralidade permeia todos os 

setores na maioria dos momentos. E as linguagens verbal e não verbal, usadas 

concomitantemente na oralidade, precisam ser coerentes para evitar ruídos. A comunicação 

não verbal pode ser entendida como as mensagens transmitidas pelas expressões faciais, 

ações, gestos e práticas, atitudes, entre outras práticas cotidianas, ou seja, a linguagem 

corporal também significa. Desse modo, podemos elaborar mensagens somente com a 

linguagem não verbal, isto é, sem as palavras, ou podemos complementar as mensagens 

verbalizadas com expressão corporal.  

 Já a comunicação escrita, por ser uma forma de comunicação menos transitória e 

flexível, pode talvez ser mais valorizada, pois o texto escrito, além de documentar uma ordem 

de serviço, proporciona ao receptor voltar ao texto em caso de dúvidas. Porém, alguns 

problemas podem dificultar o desenvolvimento dessa forma de comunicação, por exemplo, a 

linguagem verbal mal utilizada gerando mensagens sem clareza ou coerência, as quais geram 

problemas com leitura e interpretação. A não compreensão do conteúdo da mensagem escrita 

pode ocasionar a falta de interação entre os interlocutores e, consequentemente, a não 

execução de tarefas de forma adequada.  

 Entre as inúmeras deficiências, tanto operacionais quanto de qualidade, das mensagens 

escritas nas organizações, Machado Neto (2012, p.6-7) aponta: 

 Excesso de detalhes. 

 Períodos longos demais. 

 Uso de jargões que não pertencem ao ambiente profissional [...] 

 Falta e lógica. 

 Combinação do que é importante com o que não tem importância. 

 Falta de cuidado na revisão. 
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 Gentilezas desnecessárias 

 Tratamento inadequado. 

 Palavras impróprias para significar o que o comunicador deseja. 

 Afirmar sem suporte de informação pertinente. 

 Informações imprecisas, mal formuladas ou não expressas em medidas que 

permitam avaliar seu significado real. 

 Redundâncias em excesso. 

 Uso de excessivo de ‘modismos’. 

Cabe ressaltar que, muitas dessas deficiências acabaram por ser incorporadas nos 

textos produzidos em situações formais da profissão, principalmente quando usam canais de 

comunicação digital (e-mail, intranet, WhatsApp, entre outros) em função de maus hábitos 

dos colaboradores. Como esses canais costumam ser usados na informalidade da vida pessoal 

– e muitos deles aprenderam a usar esses canais nessas circunstâncias -  sem uma preocupação 

com o uso da linguagem com a qualidade exigida em situações profissionais, portanto 

formais, esse hábito é levado para o cotidiano do trabalho sem nenhuma reflexão crítica. Por 

isso, resultam mensagens enviadas com a falta de lógica, o excesso de abreviações e de 

modismos, o tratamento inadequado, a combinação do que é importante com o que não é, 

gentilezas desnecessárias, informações sem clareza e objetividade, acrescido do mau hábito de 

não revisar o que escreve. Obviamente, essa é uma das causas de muitos ruídos que, 

normalmente, tem como consequência conflitos, problemas que afetam a imagem do 

profissional, assim como da empresa, quando não geram prejuízos financeiros. 

 

2.3.1 Fluxos da Comunicação Interna 

Existem diversos fluxos de comunicação e os autores divergem entre si, porém, 

geralmente, os mais citados são: ascendente, descendente, horizontal, transversal e circular. 

a) Fluxo de comunicação descendente: são as mensagens encaminhadas do superior para o 

subordinado, podendo ser nomeado também como comunicação vertical ou oficial. Neste 

sistema de comunicação “são transmitidas normas, procedimentos, atribuições, instruções, 

estratégias, objetivos e metas, práticas organizacionais, notícias institucionais etc.” 

(MARTINI, 2014, p.1). 

b) Fluxo de comunicação ascendente: acontece quando a informação flui do subordinado 

para o superior, ou seja, quando colaborador dá feedback do corpo funcional ou de ações 

administrativas. (MARTINI 2014, p.1) 

c) Fluxo de comunicação horizontal: a comunicação flui entre colaboradores da mesma 

hierarquia e contribui na união de esforços na inclusão no controle e na afeição entre eles. 

Com este fluxo inserido somente em um setor há possibilidades de se criar a chamada 

“caixa-preta”, prejudicial para a organização, pois “as informações são controladas e 
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manipuladas conforme o interesse de determinados grupos de profissionais.” (MARTINI, 

2014, p.1) 

d) Fluxo de comunicação transversal: frequentemente encontrado em empresas modernas 

descentralizadas e flexíveis, esse fluxo permite uma maior integração entre os níveis 

hierárquicos e suas direções. (MARTINI 2014, p.1) 

e) Fluxo de comunicação circular: com esse fluxo as informações circulam livremente, o 

uso dele acontece com mais frequência em pequenas empresas.  

 Martini (2014, p.1), ao descrever esses fluxos, conclui seu artigo afirmando que: 

[...] as empresas estão a cada dia mais dinâmicas e a estrutura de comunicação 

interna também precisa ser. No passado, o fluxo descendente liderava, mas hoje, 

tornou-se ineficiente. Empresas que apostam em novos meios de comunicação 

certamente serão devidamente reconhecidas por seus colaboradores, o que resulta no 

aumento da produtividade. 

 Nos meios de hospedagem, em geral, é necessário se atualizar conforme os avanços 

tecnológicos, do trabalho, de organização e gestão. Na hotelaria, os setores têm o mesmo peso 

no resultado final, uma falha isolada pode comprometer a imagem do empreendimento num 

todo. Uma boa comunicação interna pode evitar erros provocados por ruídos de comunicação 

entre os trabalhadores. Portanto, é recomendado o uso de fluxos de comunicação onde cada 

setor possa transmitir suas experiências e necessidades para os demais de forma clara e coesa, 

a fim de potencializar o desenvolvimento dos trabalhos e consequentemente a qualidade dos 

serviços prestados.  

 Criar antecipadamente canais diretos de comunicação com seus stakeholders é uma 

forma fantástica de dar essas necessárias respostas rápidas e corrigir informações erradas que 

possam circular pela imprensa, ou por outros canais. Pena que poucos sabem como usar tais 

ferramentas, pois a maioria ainda se perde no básico e querem controlar o incontrolável 

(BLOCH, 2016, p. 1). 

 

2.3.2 Canais de Comunicação Interna nas organizações: 

Quanto aos canais de comunicação, eles podem ser formais ou informais, ambos 

possuem grande importância e funções vitais dentro de uma organização. O canal formal é 

mais utilizado para informações estruturais, regulamentadoras, que estabeleçam regras, 

normas, a política da empresa, entre outras. Para mensagens construídas com uma só 

informação, direcionadas para um colaborador, ou um setor, é usado o memorando. Já para 

um conjunto de informações direcionadas a todos os colaboradores é usado a circular. Na 

hotelaria, outro gênero bastante usado é a Ordem de Serviço (OS). Os manuais de 

procedimentos também são usados em algumas organizações, assim como os relatórios 
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gerenciais. Todos esses gêneros textuais são escritos, mas podem ser veiculados de forma 

impressa ou on line. Diálogos orais podem ser formais quando realizados em reuniões e 

registrados em atas (gênero textual escrito), assim como podem ser informais no cotidiano da 

atividade laboral.  

O canal informal costuma ser mais prático, ágil e simples. Utilizado para atividades de 

rotina na gestão do empreendimento e outros interesses individuais, estão entre os canais 

informais os diálogos face a face não programados, ou as conversas via whatzaap, ou mesmo 

via email. Nesse caso, a comunicação se desenvolve pela própria relação interpessoal. O 

grande problema do canal de comunicação informal é a possibilidade de ruídos provocados 

pelo rádio corredor possam causar problemas. 

 

3 METODOLOGIA 

  A filosofia de pesquisa adotada foi a interpretativa. O método de abordagem 

empregado é o dedutivo. Esse método baseia-se na razão, confrontando premissas através de 

uma cadeia lógica de raciocínio, almejando atingir uma conclusão que poderia ser 

considerada uma terceira premissa (MATIAS; PEREIRA, 2012, p. 37). 

 A forma de abordagem do problema é qualitativa. Segundo Matias e Pereira (2012), 

a abordagem qualitativa leva em conta a interação entre o mundo real e o sujeito e sua 

subjetividade que não permite sua tradução em números “o ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave” (MATIAS; PEREIRA, 2012, p. 

87).  

Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Segundo 

Matias e Pereira (2012), a pesquisa bibliográfica utiliza prioritariamente livros, teses, 

monografias e artigos científicos, mas não exclui outras possibilidades como a internet e 

artigos direcionados ao público leigo. Portanto, parte de levantamentos anteriores já 

tornados públicos que são estudados e organizados para serem expostos de forma 

fundamentada e coesa. Já o estudo de caso será empregado em uma etapa específica da 

pesquisa onde se faz necessário um estudo mais próximo da realidade enfrentada no dia a 

dia do hotel, no que diz respeito a comunicação interna do mesmo. A melhor forma de 

identificar os ruídos da comunicação interna é inserir-se na rotina diária do local onde a 

informação circula. Como afirma Oliveira (2016, p.1):  
O estudo de caso é um método que consiste, geralmente, em uma forma de 

aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o 

pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. O estudo de caso 

contribui para compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos 

organizacionais e políticos da sociedade. É uma ferramenta utilizada para 

entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada decisão.  
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 Quanto aos procedimentos técnicos escolhidos, foi utilizado um questionário com 15 

perguntas abertas e fechadas, o qual foi aplicado para 13 colaboradores do Oscar Hotel. 

Dentre todos os colaboradores, apenas 3 não quiseram participar e 1 não pode participar. 

Optamos por manter em sigilo seus nomes e funções, atendendo à solicitação dos mesmos.  

 Além disso, foram realizadas observações assistemáticas in loco, durante os meses de 

setembro e outubro de 2016 – período de estágio do pesquisador neste empreendimento 

hoteleiro. Buscamos participar da rotina de todos os setores, observando como os 

colaboradores respondiam à rotina do hotel, como manifestavam seu humor, sua (in)satisfação 

com relação ao trabalho, assim como, ouvimos, informalmente desabafos e confidências. 

Mesmo que esses dados recolhidos na informalidade da relação interpessoal não tenham sido 

usados nesta pesquisa, contribuíram para constatar aspectos relacionados à eficiência e 

eficácia da comunicação. 

 Na interpretação dos dados coletados, optamos por informar o nome do 

empreendimento hoteleiro, a partir de autorização escrita de seus gestores (Anexo 2). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O OSCAR HOTEL E SUA HISTÓRIA 

 Fundado na década de 1960 pela família Cardoso, o Oscar Hotel é um dos hotéis 

mais antigos de Florianópolis em atividade. O empreendimento está localizado à Avenida 

Hercílio Luz, 760 no centro de Florianópolis - SC, site: www.oscarhotel.com.br.  

A solenidade de inauguração contou com a presença de muitas autoridades estaduais 

e recebeu espaço de prestígio nos jornais e noticiários locais. (A GAZETA, 1960). A 

edificação chegou a ser considerada, no tempo de sua construção, uma das mais altas da 

cidade. 

 Para que se tenha dimensão do prestígio do Hotel aqui referenciado, na obra “Futebol 

ou Medicina”, uma biografia de um grande cirurgião pediatra do Brasil, o autor faz 

referência a uma solenidade de posse da ACM ocorrida em 1969 no Oscar Palace Hotel. 

(CAPELLA, 2016, p. 140). Em sua história, é possível encontrar muitas outras solenidades 

realizadas nas dependências do Oscar Hotel.   

 Hoje, no entanto, com o crescimento do segmento do turismo no município de 

Florianópolis, outros grandes empreendimentos hoteleiros surgiram e o Oscar Hotel passou a 

ser considerado um hotel de porte menor.  

 

4.2 ESTRUTURA FÍSICA DO OSCAR HOTEL 

http://www.oscarhotel.com.br/
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 O empreendimento conta com 52 unidades habitacionais (UH) distribuídas entre 6 

(seis andares), equipadas com ar condicionado, TV de LCD com sinal a cabo, frigobar, 

telefone, internet wireless e via rede, gratuita nos apartamentos, bem como disponibiliza 

cofre individual. Todos esses equipamentos, principalmente os de tecnologia da informação, 

oferecidos aos clientes demonstra que há uma preocupação com a atualização do sistema no 

intuito de se manter competitivo no mercado hoteleiro.   

Sua localização estratégica deve ser levada em conta. Situado bem no centro da 

capital do estado, o Hotel esta próximo do Tribunal de Justiça, dos Fóruns da Capital, da 

Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal e muitos outros 

órgãos administrativos importantes. A praticidade o torna uma boa opção para o público 

executivo, mesmo tendo características de um Hotel de categoria econômica. Essa 

informação foi constatada através da análise in loco, uma vez que a maioria de seus 

hóspedes faziam parte do público executivo e seus convênios eram todos voltados para estes 

públicos. 

As modalidades dos quartos variam de apartamentos simples, até apartamentos 

conjugados para até cinco pessoas e algumas UH dispõem de sacadas. As áreas comuns 

internas são: salão para café da manhã, área social, hall, mezanino - que fica sobre o salão 

onde são servidas as refeições matinais – elevador e o terraço - uma grande área aberta. O 

Hotel mantém atendimento 24 horas (OSCAR HOTEL, 2016).  

 Para as atividades administrativas, o Hotel dispõe de salas para a gerência, para o 

setor de Recursos Humanos (RH) e financeiro e para o setor de compras, além das áreas para 

governança, agregado à lavanderia e rouparia, a sala de manutenção e um pequeno refeitório 

para colaboradores. 

   

4.3 ESTRUTURA DOS RECURSOS HUMANOS 

 A equipe de trabalho se divide em: 

 1 (um) Gerente Geral. 

 1 (um) Gerente de RH e Financeiro. 

 1 (um) Supervisor Administrativo. 

 1 (um) Coordenador de Recepção e reserva. 

 1 (uma) Governanta. 

 2 (duas) Copeiras. 

 5 (cinco) Recepcionistas. 
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 4 (quatro) Camareiras. 

 2 (dois) Responsáveis pela manutenção. 

Esses colaboradores formam o corpo de recursos humanos distribuídos no seguinte 

organograma: 

 

 

 Figura 1: Organograma do Oscar Hotel 

Fonte: OSCAR HOTEL (2016). 

  

4.4 COMUNICAÇÃO INTERNA: OBSERVAÇÕES DO PESQUISADOR 

 A partir das observações in loco, realizadas pelo pesquisador durante a elaboração do 

estágio – um período de 67 dias, por 6 horas diárias - percebemos que comunicação interna no 

Oscar Hotel ocorre de forma centralizada, ficando a cargo da gerente-geral a função de 

transmitir as informações aos subordinados e desenvolver o fluxo de comunicação interna do 

empreendimento. Esse fluxo de comunicação predominante, nomeado como descendente ou 

vertical, não é voltado para a gestão de resultados, como propõe Caravantes (2013), pois os 

objetivos são estabelecidos pela gerente-geral sem a participação dos colaboradores e, talvez 

por isso, essa não valorização dos mesmos influa na falta de empenho de alguns para atingi-

los. 

Proprietários 
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Financeiro 

Supervisor 
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 Observamos também que o manual do funcionário não aborda uma diretriz e não faz 

recomendações sobre a comunicação interna para seus colaboradores. Fato que nos permite 

concordar com Kotler e Keller (2006, p.24): 

[...]nem todas as empresas têm consciência da importância da definição correta e 

explicitação da sua missão, o que pode gerar, por exemplo, uma percepção 

distorcida do público interno com relação à sua empregadora e discursos conflitantes 

dos funcionários relativos à organização entre outras consequências danosas. 

 Não há de se falar da existência de um plano estratégico, ou planejamento no que diz 

respeito à comunicação interna no Oscar Hotel. Podemos observar que as comunicações, 

reuniões e demais atividades de informatização ocorrem por necessidades cotidianas, ou seja, 

quando os conflitos e problemas gerados pela ineficiência da comunicação já ocorreram, ou 

ainda ocorrem de acordo com a oportunidade. Obviamente, quando a comunicação é 

estrategicamente planejada, a possibilidade de eliminar redes de boatos e ruídos é muito 

maior. Consequentemente, “a comunicação é realmente capaz de alcançar os resultados 

desejados pelas organizações.” (KELLER, 2006, p.24)  

 O empreendimento tem como projeto marcar uma reunião geral por mês. Nessa 

reunião serão abordadas estratégias a serem seguidas de acordo com cada ocorrência e serão 

apontados e discutidos conjuntamente os problemas e avanços dos setores. Porém, esse 

projeto ainda não foi posto em prática.  

 Outra observação realizada diz respeito aos meios físicos e tecnológicos adotados 

pelos servidores. São eles: WhatsApp, intranet (sistema de troca de e-mails), além de diálogos 

orais, ora formais, ora informais. O uso concomitante de canais formais e informais, 

necessariamente, não gera problemas de comunicação nas organizações, contudo, quanto mais 

informal é o processo, maior é a tendência de não se ter cuidado com a clareza, a objetividade 

e a coerência necessárias para a eficácia da comunicação. É preciso lembrar, nesse sentido, 

que a qualidade da linguagem é fundamental para o efetivo processo de comunicação, assim 

como, a escolha da linguagem (código) oral ou escrita deve ser adequada à situação de 

comunicação e, no Oscar Hotel a comunicação escrita é pouco usada pelos colaboradores. 

Obviamente, a comunicação oral é importante para ajudar no processo de trabalho, 

pois uma equipe precisa compreender as diferentes ideias, intenções e atividades a serem 

desenvolvidas. Assim como a oratória, quando bem elaborada e em termos adequados, facilita 

o processo de comunicação, proporcionando segurança e confiança aos demais, permitindo 

que as informações tenham maior clareza e precisão. Além disso, é dessa forma que se 

efetivam as relações interpessoais, pois é a boa comunicação que promoverá um bom 

relacionamento, para a busca de soluções a possíveis problemas. 
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Nesse sentido, constatamos graves ruídos de comunicação no processo de check-out. 

Sem dúvida, esse processo é o que gera mais intriga e conflito dentro do empreendimento. O 

processo funciona da seguinte forma: o hóspede precisa chegar até a recepção e fazer a 

solicitação de check-out; aberto o procedimento o recepcionista solicita a chave da UH, em 

seguida liga para o andar correspondente, cada camareira é responsável por dois andares, com 

bastante frequência acontece de o recepcionista ligar para o andar e nenhuma camareira 

atendê-lo. Nesse meio tempo, enquanto o recepcionista tenta contato com a equipe de 

governança, ele já está com 80% do check-out concluído, mesmo assim o cliente é obrigado a 

aguardar no balcão da recepção até que o recepcionista ligue novamente para a equipe de 

governança e alguma camareira o atenda.  

 Acrescido a isso, no dia a dia do estágio, verificamos que cerca de 70% das 

hospedagens do empreendimento são efetuadas através de convênios, tornando, assim, a 

maioria dos hóspedes habitue. E mesmo esses hóspedes sofrem as mesmas consequências de 

um check-out mal planejado com conflitos interpessoais.  

 É preciso lembrar que, para uma equipe trabalhar em prol de um objetivo, é necessário 

engajamento, o que só é possível através do convencimento de que o objetivo é um bem 

comum a todos os membros. Em outras palavras, é preciso fazer com que essa noção seja 

incorporada à cultura da organização. 

 

5 COMUNICAÇÃO INTERNA: A PERSPECTIVA DOS COLABORADORES DO 

OSCAR HOTEL 

 Para completar o levantamento do diagnóstico, ouvimos, por meio de um questionário, 

a opinião dos colaboradores sobre a comunicação interna do Oscar Hotel. Procuramos 

levantar as seguintes informações: como se processa a informação dentro do empreendimento; 

quais canais de comunicação são os mais utilizados e quais são mais eficientes de acordo com 

o ponto de vista de cada trabalhador; quais os reflexos da comunicação interna nas relações 

interpessoais e entre setores. A partir dessas informações foi possível analisar a situação 

apresentada e fazer alguns apontamentos relevantes para a pesquisa. 

 Ao serem perguntados sobre a importância da comunicação interna eficiente, apenas 

um dos entrevistados respondeu ser “importante”, os demais consultados responderam ser 

“essencial”. Com isso, podemos perceber que é de censo comum o entendimento de 

importância da comunicação eficiente e eficaz, conforme figura 2: 
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Figura 2: A importância da Comunicação Interna. 

Fonte: Dados primários 
 

 Quando questionados sobre o seu relacionamento interpessoal com os demais 

colaboradores, a maioria dos respondentes marcou a opção “ótimo” para essa questão, porém 

obteve-se duas respostas como “bom” e uma como “complicado”. Foi possível perceber que 

dentro do hotel a relação entre os colaboradores é muito boa, mas como em qualquer 

ambiente de trabalho acontecem alguns desentendimentos, assim como Kunsch (1989) diz: 

não basta apenas planejar a comunicação, é indispensável compreender as características do 

ambiente em que a organização está inserida. 

 

Figura 3: Relacionamento entre pessoas do mesmo setor. 

Fonte: Dados primários. 
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 As diferentes percepções dos colaboradores evidenciam o convívio, nem sempre 

harmonioso, de sujeitos com universos culturais diferentes. A questão 3 trata do 

relacionamento entre colaboradores de setores diversos. Nessa questão, as respostas variaram 

entre “ótimo” e “bom”, a convivência dentro do hotel entre os colabores de setores diferentes 

é muito agradável, e os benefícios são consequência, como por exemplo, à agilidade na 

prestação de serviço que é beneficiada decorrente da agradável convivência de todos 

colaboradores, tornando grandes problemas em pequenos desafios onde todos são 

beneficiados. 

 

Figura 4: Relacionamento Interpessoal entre Setores. 

Fonte: Dados primários.  

 

 Na quarta pergunta, buscamos saber com qual frequência eram realizadas reuniões 

entre os colaboradores. Para essa questão, tivemos apenas uma resposta “semanal” os demais 

colaboradores responderam “raramente”. Na coleta de dados in loco foi possível constatar que 

as reuniões não eram feitas há mais de um ano. Já, em conversa com a gerente-geral, ela 

justificou que aconteceram alguns problemas que impossibilitaram realizar as reuniões. 

Portanto, há quase uma unanimidade no sentido de que são feitas poucas reuniões entre os 

colaboradores, isso evidência a centralização das decisões e a pouca participação dos 

colaboradores. 

 Quando questionados sobre quais são os assuntos mais abordados nas reuniões, as 

respostas foram variadas. Alguns colaboradores mais novos na empresa nunca chegaram a 

participar de alguma reunião, portanto usaram as respostas de seus colegas como base. Em 

conversa com os colaboradores com mais tempo de casa, eles disseram que nas reuniões são 

apontados os problemas rotineiros e, na grande maioria das vezes, de uma forma agressiva, 
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contrariando toda a teoria de comunicação gerencial. Nesse sentido, como uma consequência 

óbvia, os colaboradores não se esforçam para alcançar os resultados esperados pelos gestores.  

 

Figura 5: Assuntos abordados nas reuniões. 
Fonte: Dados primários. 

 

 A partir de uma análise superficial dessa questão, podemos concluir que as reuniões 

não têm intuito de levantar os problemas e, conjuntamente, discutir possíveis soluções para 

que estes não se repitam. Portanto, não há de se falar em uma estratégia ou planejamento 

futuro, mas apenas de questões rotineiras que surgem no decorrer das relações humanas. Isso 

se torna ainda mais evidente pelo fato de a segunda resposta mais marcada apontar que as 

reuniões também buscam apaziguar os ânimos nas relações entre colaboradores, 

provavelmente por problemas de relacionamento que surgem ao longo do tempo. A partir 

dessa constatação, podemos ponderar se os conflitos interpessoais são causados pelas 

diferenças culturais, como propõem os teóricos. 

 Ao serem questionados quanto as facilidades e dificuldades de interpretação de 

mensagens recebidas por escrito, ou pela oralidade, 9 dos 13 consultados responderam que 

consideram a comunicação oral mais fácil de compreender, enquanto apenas 4 preferem a 

comunicação escrita. É possível fazer um paralelo dessa resposta com o que se obteve na 

questão nove, na qual é perguntado qual é o nível de compreensão das solicitações feitas por 

escrito e, ainda com a questão 10, na qual a pergunta mostra o posicionamento adotado pelo 

hotel, questionando quais das formas de comunicação, fala ou escrita, é mais utilizada pelos 

gestores. Uma análise conjunta dessas três questões pode esclarecer que há coerência entre a 

preferência dos colaboradores pela forma de comunicação oral, que consideram mais eficiente 

e é a forma mais adotada pelos gestores.  
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Figura 6: Preferência entre comunicação escrita ou falada.  

Fonte: Dados primários.  

 

 A figura 6, referente ao questionamento 6, mostra que a comunicação falada é 

considerada mais fácil de compreender. Na questão 9 podemos notar que o problema não está 

na qualidade da comunicação escrita utilizada pelo hotel. As respostas da questão 10 são 

unânimes: a forma de comunicação mais utilizada pela gestão do hotel é a falada. Esse 

resultado, no entanto, não significa que a comunicação oral, de fato, seja mais eficiente e 

eficaz dentro da organização. Basta relembrar que, os conflitos gerados pela ineficiência da 

comunicação foram constatados, de forma direta ou indireta, nas figuras 3 e 5.  

 Da mesma maneira, as questões 7 e 8 referem-se à comunicação entre os setores e à 

troca de informações entre eles. Na questão 7, perguntamos se o acúmulo de funções 

desempenhadas pelo mesmo colaborador interfere na qualidade da comunicação entre setores; 

e, na questão 8, de que modo a sua comunicação interfere em outros setores, vejamos: 
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Figura 7: Relação entre setores e o acúmulo de funções. 

Fonte: Dados primários. 

  

 A falta de planejamento gerencial quanto à distribuição de tarefas, é um problema para 

a comunicação entre setores. Essa situação interfere tanto no desenvolvimento dos serviços 

envolvidos quanto na produtividade individual, gerando uma imagem negativa sobre a 

empresa por parte do público interno.  

 O questionário também apresentou algumas questões referentes às novas tecnologias 

implementadas na comunicação interna em condições de emergência. A questão 11 questiona 

quais são os meios utilizados em situações de emergência e obtivemos como resposta que a 

conversa pessoal continua sendo a ferramenta mais utilizada pelo hotel. Já na questão 12, 

procuramos verificar se os equipamentos e recursos funcionam de forma efetiva em situações 

de emergência. Quanto à qualidade dos equipamentos/recursos de comunicação, as respostas 

predominantes estão entre “muito bem” e “razoável” e nenhum entrevistado disse que as 

ferramentas não funcionam. 

 A pergunta 13 traz uma questão de autocrítica sobre a qualidade da informação 

transmitida. As repostas variaram entre “sim” e “às vezes” e ninguém marcou a opção “não”. 

Esse autoavaliação positiva, uma vez que 84,6% dos respondentes consideram as informações 

que transmitem claras e apenas 15,4% disseram que às vezes o processo de comunicação é 

claro, nos permite inferir que, na cultura organizacional do Oscar Hotel, os colaboradores 

consideram suas estratégias comunicacionais individuais eficientes. E, como nos lembra 

Oliveira e Paula (2010), essa realidade de comunicação e os diferentes interesses e 

perspectivas dos sujeitos na dinâmica interativa precisam ser considerados pelos gestores 

quando pensarem o planejamento da comunicação interna. 
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Figura 8: Nível de clareza das informações que cada indivíduo transmite. 

Fonte: Dados primários.  

 

 A questão 14 avaliou a linguagem usada nas comunicações internas. As opções eram: 

“usam gírias”, “utilizavam abreviações”, “usam termos técnicos”, “têm cuidado com a 

gramática”. Apenas duas pessoas responderam que “usam termos técnicos”, o restante, 11 dos 

respondentes, acha que “têm cuidado com a gramática”. Considerando que, em questão 

anterior, constatamos que a comunicação escrita é pouco utilizada, esses fatores parecem não 

ser grandes causas de ruídos de comunicação. Por outro lado, a informação precisa circular de 

forma clara e muitas vezes não é o que acontece. Com a chegada da tecnologia digital – e a 

consequente ditadura do e-mail - junto às novas tendências do mercado de trabalho, surgiu a 

necessidade de aprimorar a comunicação escrita. Mas o mesmo pode ser dito da comunicação 

oral. 

 Talvez a questão mais importante tenha ficado para o final. A questão 15 é direta e 

objetiva ao perguntar a opinião de cada respondente sobre a eficiência da comunicação interna 

do hotel. Entre as respostas, obtivemos as seguintes opiniões: 4 consideram a comunicação 

eficiente; 4 a consideram pouco eficiente; e 5 respondentes afirmaram que a comunicação 

interna “costuma gerar outros problemas”. A correção de pouca eficiência e a geração de 

problemas decorrentes dessa ineficiência nos permite ler que, na cultura desse ambiente, há 

uma expectativa para que se busquem estratégias de comunicação interna. E, ainda mais, que 

há um descontentamento com a forma como a questão vem sendo tratada pelos gestores.  

 Esse descontentamento também pode ser evidenciado, no contexto do Oscar Hotel, na 

atitude de dois trabalhadores que não quiseram participar da pesquisa e no fato de um terceiro 

colaborador ter respondido sem levar as informações a sério. Sem nenhum tipo de 

85%

15%

Nível de clareza das informações que 
cada indivíduo transmite.

1º Sim. 2º Não. 3º As vezes
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participação, os empregados devem sentir que não possuem responsabilidade alguma nos 

resultados, pois não cabe a eles decidirem ou, ao menos, participar do processo decisório da 

empresa. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise dos dados colhidos no estudo caso, no período de estágio prático 

realizado, pudemos notar que a concentração do poder de decisão, bem como a falta de 

consulta ou participação dos colaboradores no processo de planejamento, esses fatos 

representam alguns dos problemas na gestão do empreendimento. Vale frisar que reuniões 

com a equipe são pouco comuns e quando ocorrem geralmente servem para debater 

problemas rotineiros e não para traçar um plano de desenvolvimento dos trabalhos. Isso 

evidência que não há um planejamento de métodos de combate a esses problemas, estes são 

remediados quando se apresentam na rotina do hotel de acordo com a conveniência. Dessa 

forma, problemas ligados a ruídos de comunicação que poderiam ser previstos e evitados são 

comuns e acabam atrapalhando o desenvolvimento das atividades dos colaboradores.  

 Outro aspecto que deve ser ressaltado é a pouca ou quase nenhuma utilização da 

comunicação escrita, que pode ocorrer não apenas na forma de regimentos internos, mas 

também na forma de informativos ou placas de sinalização colocadas em locais estratégicos, 

como, por exemplo, em murais. Esse tipo de comunicação em alguns casos atribui uma maior 

solenidade às informações e podem servir também como um aviso contínuo sobre 

equipamentos de segurança, ou alguns procedimentos básicos na rotina do hotel. Isso 

pouparia que o administrador do hotel tivesse que se ater a essas questões básicas no seu dia a 

dia, podendo concentrar seus esforços em questões que, de fato, poderiam proporcionar uma 

melhora na qualidade dos serviços prestados pelo empreendimento. 

 Os problemas de ruídos de comunicação apresentam-se de forma constante, 

provavelmente pela falta de estratégia no que diz respeito à comunicação interna do hotel. 

Essa questão pode agravar problemas comuns da convivência interpessoal. Na opinião dos 

colaboradores, o acúmulo de funções é um grande inimigo da comunicação entre setores 

diferentes no empreendimento. Dessa forma, podemos concluir que parte do problema de 

ruídos de comunicação está ligado ao acúmulo de funções, talvez até pela confusão que essa 

sobrecarga de funções provoca no desenvolvimento das atividades, como o citado problema 

do check-out, no qual também a comunicação falha em decorrência do canal utilizado, o 

telefone fixo.  
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Com base nas observações in loco constatei a necessidade de reavaliar o processo de 

check-out. É necessário traçar estratégias que proporcionem uma maior agilidade nesse 

processo. Isso acarretaria uma redução no tempo de higienização da UH, e a fluidez das 

informações geraria melhorarias no convívio entre os colaboradores de setores diferentes 

gerados por ruídos de comunicação. Outra observação sobre o check-out se refere aos 

hóspedes habitues, principalmente os conveniados. Estes deveriam dispor de um processo de 

check-out de confiança. Dificilmente um hóspede habitue com convênio ligado ao seu 

trabalho se comprometeria por uma coisa tão banal. Ainda assim, por se tratar de um cliente 

habitue, constatadas as alterações nas informações prestadas, estas podem ser confirmadas na 

eventualidade de uma próxima estadia. 

Uma estratégia de gestão da comunicação que deve ser implantada com urgência é a 

política de reuniões semanais, nas quais os colaboradores sejam ouvidos com suas sugestões 

de melhorias. Dessa forma, eles se sentirão valorizados e a probabilidade de a produtividade 

aumentar será maior. Além disso, as reuniões deverão ter como objetivo a autoavaliação e não 

a avaliação pelos superiores, como forma de repressão, comum no contexto atual para, a partir 

desse levantamento de dificuldades de execução de tarefas gerados por ruídos de 

comunicação, planejarem, por setor, estratégias para evitar problemas rotineiros e pensar em 

soluções que os próprios colaboradores possam aplicar no cotidiano sem levar os problemas 

para a gerência.  

Os colaboradores demonstraram, por um lado, grande interesse em inovar, mas, por 

outro lado, acreditam na eficiência da comunicação existente. Por isso, outra estratégia a ser 

trabalhada nas reuniões é a conscientização dessa crença cultural que não condiz com a 

realidade e, consequentemente, proporcionar uma mudança cultural. 

Outra sugestão que fazemos, a partir desse estudo, é uma capacitação para os gestores 

de modo que desenvolvam suas competências e habilidades de gestão da comunicação interna 

e consigam superar o medo de inovar, bem como consigam alcançar os objetivos de 

crescimento da organização no mercado hoteleiro por meio de uma equipe que trabalha em 

busca de resultados porque se sentem parte da organização. 

 Segundo Castinelli (1994), no ramo hoteleiro a qualidade do serviço esta diretamente 

ligada as pessoas que prestam os serviços. Segundo o autor, é importante que o trabalhador 

queira fazer o trabalho com eficiência. O relacionamento interpessoal é uma das maiores 

barreiras a serem superadas pelo plano de comunicação interna. Como visto, ao longo da 

pesquisa, as diferenças inerentes a própria natureza humana, as diferenças sociais, culturais e 

até mesmo de crenças e princípios, interferem diretamente nessa relação. Por isso, um bom 
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plano de comunicação interna deve definir claramente quem pretende atingir e de que 

maneiras a comunicação pode se concretizar de forma harmoniosa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A GAZETA. Oscar Palace Hotel. Florianópolis. 06 nov. 1960. 

BRAGA, R. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas, 1989.  

CAPELLA, Eduardo Goeldner. Futebol ou medicina: ou a vida de Murillo Ronald Capella, 

um craque nos dois ofícios, além de outros tantos... inumeráveis. Palhoça: Ed. Unisul, 2016. 

DRUCKER, P.F. O melhor de Peter Drucker:a administração. São Paulo: Nobel, 2001. 

FAUSTO NETO, A. A comunicação das organizações: da vigilância aos pontos de fuga. In: 

OLIVEIRA, I. L.; SOARES, A. T. N. Interfaces e tendências da comunicação no contexto 

das organizações. São Caetano do Sul: Difusão, 2008. 

FÍGARO, Roseli. Gestão da Comunicação no Mundo do Trabalho, Educação, Terceiro 

Setor e Cooperativismo. São Paulo: Editora Atlas, 2005. 

GEVAERD, Esterzinha Alda Pereira. Comunicação. Florianópolis: CEFET-SC, 2007. 

HAMPTON, David R.; CASTRO, André Olímpio Mosselman Du Chenoy; KWSNICKA, 

Eunice Lakava. Administração: comportamento organizacional. São Paulo: McGraw-Hill, 

1990. 

KELLER, Kátia. Comunicação Organizacional. Sobrevivência empresarial. São Paulo: 

Olho dágua, 2006. 

KOONTZ, Harold;  O'DONNELL, Cyril. Fundamentos da administração. 12. ed. São 

Paulo: Livraria Pioneira, 1981. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

KUNSCH, M. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São 

Paulo: Summus, 2003. 

KUNSCH, M. Prefácio. In: CARAVANTES, G. R.; CARANTES, C. B.; KLOECKNER, M. 

C. Comunicação e Comportamento Organizacional. Porto Alegre: Anhanguera, 2013. 

KUNSCH, Margarida Maria K. Prefácio. In: OLIVEIRA, I. de L.; LIMA, F.P. (orgs.) 

Propostas Conceituais para a comunicação no contexto organizacional. Rio de Janeiro: 

Editora SENAC Rio, 2012. 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling; FERNANDES, Francisco Assis Martins. 

Comunicação, democracia e cultura. São Paulo: Ed. Loyola, 1989. 

LACOMBE, Francisco José Masset. HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração 

Princípios e Tendências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MACHADO NETO, Octaviano. Competência em Comunicação Organizacional Escrita: o 

manual da comunicação escrita utilizada nas empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012. 

MARTINI, Radamés. Comunicação Interna: Você conhece os fluxos de comunicação entre 

setores da sua empresa? Deveria. Disponível em: 

<https://www.culturacolaborativa.com/fluxos-comunicacao-setores-empresa/>. Acesso em: 

20 de out. 2016. 

MATIAS – PEREIRA, José. Manual metodológico da pesquisa científica. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 



28 

 

OLIVEIRA, Emanuelle. Estudo de Caso. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/sociedade/estudo-de-caso/>. Acesso em: 28 out. 2016. 

OLIVEIRA, I. de L.; LIMA, F.P. (orgs.) Propostas Conceituais para a comunicação no 

contexto organizacional. Rio de Janeiro: Editora SENAC Rio, 2012. 

OLIVEIRA, I. de L.; PAULA, M. A. de. Processos e estratégias de comunicação no contexto 

das organizações. In: OLIVEIRA, I. de L.; LIMA, F.P. (orgs.) Propostas Conceituais para a 

comunicação no contexto organizacional. Rio de Janeiro: Editora SENAC Rio, 2012. 

OLIVEIRA, Ivone de Lourdes; PAULA, Maria Aparecida de. Interações no ambiente interno 

das organizações: implicações da complexidade. In: MARCHIORI, Marlene (Org.) 

Comunicação e organização: reflexões, processos e práticas. São Caetano do Sul: Difusão, 

2010. 

OSCAR HOTEL. Disponível em: < http://www.oscarhotel.com.br/>. Acesso em: 5 out. 2016. 

PEREIRA, Carlos Alberto Messeder; HERSCHMANN, Micael. Comunicação e novas 

estratégias organizacionais na era da informação e do conhecimento. Comunicação & 

Sociedade, v. 24, n. 38, p. 27-42, 2013. 

REVISTA TURISMO VISÃO E AÇÃO – Eletrônica, v.11, n. 2, p. 157 – 174, maio/ago. 

2009. 

ROBBINS, A. Poder sem limites: o caminho do sucesso pessoal pela programação 

neuroliguística. 40. ed. São Paulo: Best Seller, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 
 

1.Na sua visão, qual a importância de uma comunicação eficiente dentro do hotel? 
Essencial. 
Importante. 
Pouco importante. 
Indiferente. 
 

2.Como é o seu relacionamento pessoal com colaboradores do seu setor? 
Ótimo. 
Bom. 
Razoável. 
Complicado. 
 

3.Como é seu relacionamento pessoal com colaboradores de outros setores? 
Ótimo. 
Bom. 
Razoável. 
Complicado.   
 

4.Com que frequência são feitas reuniões com colaboradores? 

Mensal. 
Quinzenal. 
Semanal. 
Raramente. 
 

5.Quais os assuntos mais abordados nessas reuniões? 
Problemas rotineiros. 
Cronograma de atividades futuras. 
Integração entre os colaboradores. 
 

6.O que você considera mais fácil para compreender? 
Orientações de procedimentos por escrito. 
Orientações de procedimentos falados. 
 

 

7.Existem situações em que o acúmulo de funções/tarefas interferem na qualidade da sua comunicação com 

outros colaboradores? 
 

Sim. 
Não. 
Se sim, de que forma?  
 

8. De que modo sua forma de comunicação interfere no trabalho de outros setores? 
 

Não há interferência. 
Há pouca interferência. 
Há muita interferência. 
 

9.Qual é o nível de compreensão as solicitações recebidas por escrita de seus superiores ou de outros setores. 
Fácil e rápido. 
Fácil e demorado. 
Às vezes é fácil. 
Normalmente é difícil. 
Difícil. 
 

10.O que é mais utilizado entre colaboradores e gestores: 
Fala. 
Escrita. 



30 

 

 

11.Quando há uma emergência e ela precisa ser repassada, qual meio é mais utilizado? 
WhatsApp. 
Telefone. 
Intranet. 
Conversa pessoal. 
 

12.Os equipamentos/recursos (telefone, internet p/ whatsapp) de comunicação dentro do hotel funcionam? 
Muito bem. 
Razoável. 
Não funcionam. 
 

13.Quando faço uma solicitação ou encaminho uma tenho cuidado com a clareza, objetividade e coerência da 

mensagem? 
Sim. 
Não. 
Às vezes. 
 

14.Caracterize a linguagem usada nas comunicações estabelecidas: 
Usam gírias. 
Utilizam abreviações. 
Usam termos técnicos. 
Tem cuidado com a gramática. 
 

15.Em sua opinião, a comunicação interna do hotel é: 
Eficiente. 
Pouco eficiente. 
Costuma gerar outros problemas. 
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AO OSCAR HOTEL                                                        

Florianópolis 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Conforme acordado verbalmente com a gerência do seu hotel, o estagiário/pesquisador 

Antônio Fillippe de Sousa solicita sua autorização para desenvolver uma pesquisa científica 

sobre o tema “Estratégias de Comunicação Interna”, elaborando um estudo de caso em seu 

empreendimento, sob orientação da Profª Drª Risolete Maria Hellmann. Esta pesquisa é parte 

integrante do Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria do 

Instituto Federal de Santa Catarina.  

 

Assim como, o pesquisador solicita a sua autorização para uso do nome de seu 

empreendimento na publicação dos resultados da referida pesquisa.  

 

 Florianópolis, 30 de agosto de 2016 

 

 

ANTONIO FILLIPPE DE SOUSA 

 

_________________________________________________________________________ 

AUTORIZO A PESQUISA BEM COMO O USO DO NOME OSCAR HOTEL. 

 

DÉBORA DECKER 

Gerente Geral do Oscar Hotel  

 

 

 

 

 


