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Resumo 

O ato de administrar envolve o gestor em situação de constante decisão e comunicação. Uma 

comunicação eficiente é tão importante quanto uma decisão eficaz e assim a busca por 

tecnologias capazes de melhorar práticas de gestão e agilizar os processos da organização, 

entre eles o processo de comunicação interna, deve ser uma das prioridades dos 

administradores. Neste sentido, resgatam-se atualmente diversas tecnologias capazes de 

influenciar os processos de comunicação (interna e externa) de uma organização, entre as 

quais insurge-se a intranet. Contudo, a implantação de tal tecnologia para concretizar tal 

intento, não tem sido tarefa das mais fáceis, principalmente, no âmbito público.  

O DETRAN-RN vem fazendo uso de uma intranet de modo a tornar seus processos internos 

mais efetivos, contrariando a idéia geral de que empresas públicas não possuem um caráter 

inovador. Dentre os processos afetados pela adoção da rede, o processo de comunicação 

interna tem se destacado. Assim criam-se as condições satisfatórias para a realização deste 

estudo que buscou analisar e entender quais os efeitos e implicações desta tecnologia no 

processo de comunicação interna dessa empresa pública.  

A implementação deste estudo de caso visou captar a percepção dos usuários de uma 

aplicação de comunicação interna, em relação aos efeitos que esta aplicação e a intranet têm 

nos elementos do processo de comunicação e as implicações destes efeitos nos princípios de 

eficiência de comunicação. O resultado do estudo evidencia efeitos, implicações e correlações 

de diversos matizes, entre os itens destacados de modelos da literatura, asseverando a 

influência da tecnologia resgatada no processo implementado na organização estudada. Tal 

achado possibilita conjecturar reais possibilidades de associação das intranets como veículo 

promotor do processo de comunicação e de sua efetividade nas organizações.  

Palavras-chave: Intranet. Processo de Comunicação. Setor Público.  
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Abstract 

While managing the administrator is involved in situations of decision and communication. 

An efficient communication process is as important as an effective process; therefore a search 

for new technologies capable of improving the administrative practices and organizational 

processes, such as internal communication process, must be one of the administrator 

priorities. On this hand, a diversity of technologies capable of affecting the organizational 

communication processes (internal and external), such as the intranet, has been used. 

However, to accomplish the superior performance, the implementation process of these 

technologies may not be as easy as it looks, especially in the public environment. 

The DETRAN-RN has been using an intranet in a way that its internal processes have become 

more effective, contradicting the idea that the public institutions don’t have an innovating 

characteristic. Among all the affected processes, the internal communication has stood out. 

This situation of success information technology use turned out to be the main reason of this 

research which purpose is not only to analyze but also to understand intranet and its 

applications effects over the internal communication process of a public organization. 

The study case intents to catch the applications user’s perception about the effects these 

applications and the intranet have over the communication process components and the 

process efficiency. The results evidence a variety of effects, implications and correlations 

with the literature review and assure not only the intranet relevance on this type of 

organization as a provider of the communication process but also its efficiency.    

 

Keywords: Intranet, Communication Process and Public Sector. 
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1 Introdução 

As grandes transformações advindas da globalização e do avanço da tecnologia, que 

perpassam as organizações modernas, são aspectos a serem levados em consideração pelos 

gestores da atualidade. Este ambiente de transformações exige das empresas respostas mais 

rápidas e afinadas com as necessidades do mercado, de modo a tirar proveito das novas 

oportunidades, sendo inevitável, então, que se busquem, constantemente, informações 

oportunas e conhecimentos especializados, para efetivamente auxiliar os seus processos 

decisórios e suas atividades operacionais, principalmente, as empresas que estão inseridas em 

mercados altamente competitivos e globalizados.  

Nesta busca se incluem novas tecnologias que podem levar as empresas à excelência 

gerencial e operacional, melhorando as práticas de gestão e agilizando os processos da 

organização. Cumprir estas tarefas, para os administradores, contudo, não tem sido ação das 

mais fáceis.   

Neste cenário, a tecnologia da informação (TI) tem oferecido diversas soluções para 

alguns problemas há muito encontrados. De acordo com O’Brien (2001), a TI provê ganhos 

para todos os níveis de uma organização, seja no nível operacional via sistemas de 

processamento de transações (SPT), seja pelos sistemas de apoio à decisão (SAD) no nível 

tático ou até mesmo no nível institucional, através do uso dos sistemas de informações 

executivas (SIE). 

Neste espaço, a intranet surge como uma tecnologia capaz de beneficiar as práticas 

internas da organização, seja ela pública ou privada. Segundo Benett (1997), muitas empresas 

vêm fazendo uso desta tecnologia e os benefícios previstos são muitos, principalmente, 

aqueles relacionados com o acesso às informações e com processos organizacionais. Esses 

benefícios são alcançados devido à criação de uma plataforma universal, de um modo de 

exibição unificado e de uma linguagem clara, possibilitando que uma série de novas 
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aplicações seja criada e utilizada. Como exemplo de aplicações tem-se: publicação de 

documentos, catálogo de endereços, divulgação de notícias e políticas internas, treinamentos, 

acompanhamento de projetos e processos, bem como aplicações que facilitem a realização de 

atividades de grupo (groupware). 

Como se pode observar, a maioria dos benefícios apresentados estão, de alguma forma, 

relacionados com o processo de comunicação da empresa. De fato, seja no modo como a 

mensagem (informação) é elaborada pelo emissor, transmitida pelo canal e interpretada pelo 

receptor, há interferências da intranet no processo. Desta forma, a compreensão de como a 

intranet pode afetar a efetividade do processo de comunicação é de fundamental importância 

para a gestão atual. 

Com o intuito de contribuir para a compreensão desta relação entre uma intranet e o 

processo de comunicação organizacional, o estudo investigou os efeitos e implicações desta 

tecnologia e de suas aplicações nos processos de comunicação interna de uma empresa 

pública. 

Para isso, a narrativa apresenta, após esta seção introdutória, a descrição do problema, 

seguida pelo objetivo e pela justificativa da pesquisa.  O capítulo seguinte apresenta os 

principais conceitos envolvidos na pesquisa, sendo estes divididos em dois grandes blocos, 

quais sejam: organizações e tecnologia da informação. A metodologia da pesquisa é 

desenvolvida, em capítulo próprio, no qual são mostrados a natureza, a estratégia, a técnica de 

coleta, o mecanismo de análise dos dados e os cuidados e controles tomados.  Por fim, são 

mostradas as análises dos resultados encontrados, onde são apresentados os efeitos e 

implicações da intranet e suas aplicações sobre o processo de comunicação interna de uma 

empresa pública.  
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2 

Contextualização e Problemática  

Vive-se, atualmente, um período de transformações que afeta os cenários econômico, 

político, cultural e empresarial. Este ambiente de evolução e desenvolvimento bastante 

acelerado cria oportunidades para o surgimento de novas formas de planejamento e realização 

de negócios, de utilização de recursos e de atendimento e relacionamento com clientes, 

fornecedores, funcionários e, também, com a comunidade na qual as empresas estão inseridas.  

Neste contexto, a tecnologia da informação (TI) tem papel de fundamental relevância, 

pois pode contribuir para a eficiência das atividades, agilizando os processos organizacionais, 

sejam eles operacionais ou decisórios (TOLEDO et al, 2004). Em paralelo, nota-se que, na era 

da informação, as empresas que possuem um caráter inovador e maior flexibilidade na 

utilização de seus recursos, são as primeiras a se adaptarem às novas realidades e a superarem 

velhos paradigmas (TAIT; PACHECO, 1999). Nesta ótica, as empresas públicas, por serem 

regidas por lei, se tornam menos flexíveis e, conseqüentemente, menos empreendedoras 

(JOHNSON et al, 1996). Essas características associadas às empresas públicas trazem consigo 

diversas conseqüências, que podem interferir no rumo de tais empresas e dos serviços por elas 

prestados. 

 

 

2.1 Descrição do Problema 

Para muitas pessoas e empresas acompanhar evolução da tecnologia da informação é 

um desafio, principalmente, em um país como o Brasil onde, notoriamente, a pesquisa 
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científica é pequena em muitas áreas e o acesso à tecnologia de ponta é difícil e dispendioso 

(GHEDIN, 2003; HOURNEAUX; NETTO; CORREIA, 2005). 

Esse problema torna-se ainda mais evidente quando se observam as empresas do setor 

público, que na média, possuem grau de flexibilidade e taxa de inovação bem menores do que 

as empresas do setor privado. As empresas privadas são extremamente empreendedoras e 

agressivas e estão empenhadas na busca do lucro com determinação inflexível, enquanto as 

empresas públicas têm comportamento burocrático e são desprovidas de espírito de aventura 

(JOHNSON et al, 1996).  

Historicamente, a distinção entre as duas formas organizacionais tem ressaltado a 

eficiência no setor privado em contraposição à ineficiência no setor público. Quando 

comparadas com as empresas do setor privado, pode-se constatar que a maioria das empresas 

do setor público, principalmente da esfera municipal e estadual, vem fazendo uso de técnicas 

e ferramentas administrativas bem menos atualizadas e, conseqüentemente, menos eficientes. 

As empresas do setor privado possuem ainda maior flexibilidade e dispõem de melhores 

estratégias para utilização dos seus recursos, o que as tornam mais dinâmicas do que as do 

setor público (TAIT; PACHECO, 1999).  

Batista et al. (1996) entendem que um dos problemas crônicos do setor público no Brasil é a 

predominância de uma prática gerencial fundamentada em estruturas com excessivos níveis 

hierárquicos e departamentos, gerando lerdeza administrativa e comunicação formal, burocrática 

e lenta, além de produtos e serviços que não satisfazem à população. Tal estrutura 

excessivamente burocrática, freqüentemente, não permite que as melhores opções sejam 

postas em prática em tempo satisfatório. 

É importante ressaltar que na estrutura pública, a questão da inovação é, muitas vezes, 

contraposta a questões financeiras e de prioridades de programas de governo, as quais limitam 

a aplicação de projetos que fazem uso de tecnologia mais avançada (TAIT; PACHECO, 



19 

1999). Inojosa (2001) afirma que o aparato governamental é, também, sujeito a 

loteamento político-partidário e de grupos de interesses e que a cada governo 

é substituído, ficando as políticas públicas sujeita aos interesses de cada 

grupo. 

Apesar de todas dificuldades apresentadas, a organização pública não ficou 

completamente fora deste processo evolutivo baseado em TI. Permeada por sérias 

modificações estruturais, que influenciam no oferecimento de seus serviços e na forma como 

é encarada pela população, com novas exigências de atendimento com qualidade e agilidade, 

a organização pública procura alcançar a modernização (TAKAHASHI, 2000; SANCHEZ, 

2005), tendo inclusive destaque em diversos campos de ação gerencial e administrativo. 

Na trilha da modernização, as empresas públicas devem encontrar soluções dinâmicas, 

de baixo custo e de fácil operação para se tornarem mais eficientes na execução de suas 

atividades. Na era da Internet, o Governo deve promover a universalização do acesso e o uso 

crescente dos meios eletrônicos de informação, para gerar uma administração eficiente e 

transparente em todos os níveis A criação e manutenção de serviços eqüitativos e universais 

de atendimento ao cidadão apresentam-se, hoje em dia, entre as iniciativas prioritárias da ação 

pública (TAKAHASHI, 2000). 

. Neste tipo de empresa, uma das formas de se conseguir melhorar a efetividade das 

atividades e, conseqüentemente, a qualidade do produto ou serviço prestado, é através da 

melhoria do processo de comunicação, uma vez que, a estrutura formal e hierarquizada da 

organização pública é exigida por lei e apenas pode ser paulatinamente eliminada em prol do 

desempenho.  

A melhoria estrutural no processo de comunicação tem se mostrado bastante relevante e 

apresentado efeitos positivos na realização das atividades da organização, gerando, 

conseqüentemente, satisfação dos seus clientes (BATISTA et al, 1996). Para preservar tais 
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efeitos, fazem-se necessários mecanismos de comunicação mais efetivos, a fim de garantir 

que as atividades meio e fim sejam realizadas satisfatoriamente.  

Para Berlo (1999), um processo de comunicação efetivo depende dos componentes 

envolvidos: emissor, receptor, mensagem e o canal de transmissão.  Associados a cada um 

desses componentes existem fatores que podem influenciar a eficiência do processo de 

comunicação, como por exemplo, a qualidade da mensagem, a capacidade de interpretação do 

receptor e o tipo de canal utilizado, sendo a tecnologia da informação bastante útil e relevante 

neste ponto. De fato, em muitos casos, esta melhoria no processo de comunicação 

organizacional tem sido atrelada à tecnologia da informação. 

Um grande programa de pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

chamado The Management in the 1990´s, iniciado em 1984, foi proposto para examinar, de 

maneira sistemática e com um maior grau de profundidade, o impacto que as tecnologias da 

informação causariam sobre as organizações em geral. Ao longo deste período, o uso de 

tecnologias da informação tem propiciado ganho de efetividade às empresas, tanto que a 

informação e seu gerenciamento tornaram-se, cada vez mais, a base para a competição 

(MCGEE; PRUSAK, 1994). Contudo, as pesquisas implementadas voltaram-se, 

principalmente, para as organizações privadas e não se aplicam, de forma específica, dentro 

do contexto de atuação da organização pública. Também é importante lembrar que, com 

alguma freqüência, soluções patenteadas não conseguem atingir o objetivo de proporcionar 

um acesso flexível e integrado às informações nem aprimorar a capacidade de realização das 

funções da empresa (BENETT, 1997).  

No Brasil, um processo de informatização da máquina pública começou com a 

realização do estudo Brasil.com, cujo objetivo era discutir o estágio de desenvolvimento em 

que a tecnologia da informação se encontrava naquele momento, propondo um projeto de 

digitalização acelerada da prestação de serviços públicos no país. A melhoria dos serviços 
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prestados por algumas empresas públicas era o objetivo, procurando apontar vantagens e 

caminhos para uma desburocratização eficaz.  

Nesta rota, o Programa Nacional de Desburocratização tem implementado, ao longo dos 

últimos anos, um conjunto de metas e projetos que deverá influenciar a forma de governar em 

três frentes (TAKAHASHI, 2000): melhoria da gestão interna (G2G), interação com o usuário 

(G2C), integração com parceiros e fornecedores (G2B), hipoteticamente um governo 

eletrônico (e-govern). 

Além de facilitar ao cidadão o acesso a seus serviços, segundo o Programa Nacional de 

Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE (2000), o e-govern 

incentiva também mudanças no modo pelo qual o governo realiza seus processos internos, 

catalisando assim ações de modernização. Neste caso, além de facilitar os processos 

administrativos, a TI constituiu-se, de fato, em um meio prático pelo qual o cidadão pode 

acompanhar as ações estatais, contribuindo para uma democracia mais efetiva e para a 

transparência do Estado (SANCHEZ, 2005). A internet e a intranet são parceiros da sociedade 

nesta empreitada. 

Castellani, Reinhard e Zwicker (2005) afirmam que tecnologias como a internet e a 

intranet podem influenciar o processo de comunicação organizacional, pois viabilizam 

algumas formas de relacionamento e inibem outras, sejam da organização com o ambiente, 

sejam interpessoais dentro dos diversos níveis da organização.  A intranet e suas aplicações, 

particularmente, têm se mostrado uma boa forma de alavancar o processo de comunicação 

interna das empresas. Todavia, a maioria dos estudos realizados comprova que esses 

benefícios foram alcançados em empresas privadas, ficando a generalização para a realidade 

da empresa pública prejudicada. Neste contexto, este estudo busca responder a seguinte 

questão: quais os efeitos e implicações que a tecnologia da intranet e suas aplicações podem 

ter sob o processo de comunicação interna de uma organização pública ? 
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2.2 Objetivo 

A presente seção destina-se à apresentação do objetivo de pesquisa viabilizando a 

compreensão da intenção e dos destinos do estudo. 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os efeitos e implicações da intranet e suas 

aplicações no processo de comunicação interna de uma organização pública, tendo como 

ambiente para investigação o DETRAN-RN.  

 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos do trabalho, observando-se o ambiente de pesquisa, 

pretende-se: 

•  Identificar as aplicações da intranet utilizadas no processo de comunicação interna; 

•  Identificar os processos de comunicação interna que são realizados pela intranet; 

•  Avaliar os efeitos da intranet no processo de comunicação interna da organização; 

•  Analisar implicações da intranet e suas aplicações no processo de comunicação 

interna; 

•  Evidenciar associações, recolhidas no caso, à luz de modelos consagrados da 

literatura, entre modelagem do processo de comunicação e de sua eficiência. 
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2.3 Justificativa 

A tecnologia da informação deve ser considerada pelos gestores como uma fonte 

permanente de vantagem competitiva (MCGEE; PRUSAK, 1994).  Essa percepção atribui à 

tecnologia da informação a capacidade de afetar todos os processos organizacionais, 

atendendo às necessidades das atividades operacionais, gerenciais e estratégicas das 

organizações, pois a TI torna-se ferramenta fundamental para auxiliar as organizações a 

atingirem seus objetivos e elaborarem seus planejamentos. Entre as tecnologias existentes e 

capazes de afetar as organizações, a intranet pode melhorar a efetividade dos processos 

administrativos das organizações, assim estudá-la parece natural.  

Sabe-se também que tais tecnologias têm papéis ainda mais relevantes no âmbito 

público, devido às suas características bastante peculiares como sujeição a mudanças de 

governo com novas políticas e linhas de atuação e restrição orçamentária. Isso reforça a 

importância de se compreender os efeitos e implicações da TI nos processos de órgãos 

públicos, afirmando a necessidade da realização de estudos desta natureza. Este é um dos 

elementos motivadores desta pesquisa. 

Estima-se ainda que esta pesquisa venha ajudar a melhor compreender a conceituação 

técnica referente à tecnologia da intranet e suas aplicações, bem como relacioná-las com 

aspectos mais organizacionais, contribuindo, em particular, para explicitação dos benefícios 

gerados pela aplicação dessa tecnologia no processo de comunicação interna das empresas 

públicas. Estudos que mostrem tal prática na realidade de organizações deste tipo, 

configuram-se como necessários. 

Também os resultados desta pesquisa, juntamente com os achados de outros estudos, 

poderão orientar futuros processos de implantação desta tecnologia para melhoria do processo 

de comunicação interna, em especial quando a prática for vivencial e a aplicabilidade 

imediata. Em casos assim, haverá chance de tornar o processo de comunicação mais efetivo e 
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obter um melhor entendimento do próprio processo de implantação de uma intranet, sendo 

possível trabalhar mais intensamente onde esta tecnologia apresentar resultados mais 

relevantes. Conseqüentemente, as melhorias que puderem ser alcançadas deverão ser 

refletidas para a sociedade, pois o aprimoramento do processo de comunicação interna, 

possivelmente, irá melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados externamente pelo 

setor público.  

Existe também a possibilidade, associada a este tipo de pesquisa, de dar transparência 

democrática à gestão pública, propiciando, ainda, a inclusão social. A complexidade das 

sociedades contemporâneas torna materialmente impossível a participação 

de todos os cidadãos em todas as decisões (OLIVEIRA; LOTTA, 2005). Assim, 

estudos como este permitem que a sociedade conheça um pouco mais das práticas realizadas 

em empresas públicas, inclusive, tornando possível que qualquer indivíduo possa 

compreender melhor tais empresas, tornando-se melhor preparado para contribuir com a 

administração pública.  
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3 

Revisão da Literatura 

Neste capítulo serão apresentados conceitos utilizados nas ciências administrativas e na 

ciência da computação referentes ao escopo deste trabalho. Os temas serão abordados 

segundo uma lógica de configuração que começando pelo conceito de administração e sua 

implementação na área pública, chegará aos conceitos referentes ao processo de comunicação 

apoiados por tecnologia da informação. A figura 1 apresenta o arcabouço conceitual dessa 

pesquisa. 

 
Figura 1 - Arcabouço conceitual da pesquisa 
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3.1 Organização 

A idéia de realização individual foi muito forte no passado e ainda é popular no 

presente, mas a verdade é que, segundo Gibson, Ivancevich e Donnelly (1988), a grande 

maioria das realizações existentes na sociedade moderna, se estabelece porque as pessoas, em 

grupo, se envolvem para atingir objetivos comuns. De fato, a sociedade desenvolveu-se graças 

à criação de organizações especializadas que fornecem os bens e os serviços de que ela 

precisa.  

Motta e Vasconcelos (2004) definem organização como sendo um sistema cooperativo 

racional. Reforçando esta idéia, observava-se que Simon (1970) a definia como um sistema 

planejado de esforços cooperativos, no qual cada componente tem um papel a cumprir e 

deveres e tarefas a executar. Assim, para se administrar uma organização há que planejar, 

organizar, dirigir, coordenar e controlar estes esforços e recursos como o intuito de atingir os 

objetivos planejados (GIBSON; IVANCEVICH; DONNELLY, 1988).  

Atualmente, segundo Chiavenato (2002), a administração das organizações, sejam elas 

privadas ou públicas, é feita através de um processo de interação e de interdependência de 

cinco variáveis principais: tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente, sendo o 

comportamento destas variáveis sistêmico e complexo, pois cada qual influencia e é 

influenciada pelas outras, conforme apresentado na figura 2. 

 
Figura 2 - Principais variáveis de uma organização 

Fonte: Chiavenato (2002) 
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De forma geral, a administração de uma organização é feita através da transformação 

dos objetivos a que a mesma se propõe em ações via funções organizacionais. Classicamente, 

segundo Fayol (1960), tais funções são: planejamento, organização, direção, coordenação e 

controle. Essas funções, como já dito (GIBSON; IVANCEVICH; DONNELLY, 1988), 

congregam todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da 

organização, a fim de atingir tais objetivos de maneira eficiente e eficaz, idéia também 

anunciada por Robbins (1981).  

Sob a ótica da administração, surge o conceito de gestão que está relacionado com o 

conjunto de recursos e a aplicação de atividades destinadas aos atos de gerir. Gestão é fazer 

administração nas organizações. O processo de gestão é uma função orgânica básica da 

administração, que procura reunir planejamento estratégico e administração em um único 

processo (MINTZBERG; QUINN, 2001).   

Em função de missão, objetivos e práticas de gestão é possível destacar que diferentes 

tipos de organizações requerem diferentes formas de gestão. Ademais, sabendo que as 

instituições podem ser classificadas de acordo com sua propriedade em públicas ou privadas e 

que cada uma delas possui especificidades que as distinguem uma das outras, torna-se, então, 

imperativo que a gestão, também, seja diferenciada para cada tipo de organização.  

A exata distinção é fundamental para que não se caia na insípida discussão arrolada na 

sociedade sobre a eficiência ou não do setor público, questão que em alguns casos esbarra no 

próprio significado dos propósitos do setor público e na plenitude ou marasmo do alcance do 

atendimento de determinado serviço (TAIT E PACHECO, 1999). Diante do conteúdo 

supracitado, faz-se necessário um melhor entendimento das particularidades inerentes às 

organizações públicas para, então, compreender como é o processo de gestão deste tipo de 

organização.  
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3.2 Organização Pública 

As organizações públicas possuem características particulares que as diferem das 

organizações do setor privado, desde a forma de gestão até ao tipo de serviços oferecidos à 

população. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração privada é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza (MEIRELLES, 2000). 

Tait e Pacheco (1999) atestam diferenças latentes entre essas formas de organização à 

medida que os objetivos centrais de cada uma diferem em sua essência: a organização privada 

tem como medida de eficiência o lucro, enquanto a pública tem a sua eficiência atrelada ao 

reconhecimento dos bons serviços prestados à população. 

 Uma análise mais aprofundada dos aspectos qualitativos desta distinção leva ao 

seguinte resultado: no caso das empresas privadas, cujos objetivos são notadamente mais 

claros, além dos fatores ambientais, o comportamento da cúpula, seus objetivos e 

comprometimentos exercem grande influência sobre o comportamento da própria empresa; já 

o fato da propriedade ser pública torna delicados, morosos e complexos vários processos e há 

um controle social, de conotação política, nos serviços prestados pelas organizações públicas 

(DUARTE, 2002). 

Embora os anos 90 tenham trazido uma nova realidade ao setor público, significada pela 

busca da eficiência e de qualidade no atendimento (TAKAHASHI, 2000), continuam sendo 

características inerentes ao setor público a necessidade dos projetos serem adaptados às 

realidades políticas e administrativas, às restrições legais, à descontinuidade administrativa, à 

rigidez na estrutura organizacional e à escassez de recursos. 

Outro ponto que comprova a diferença existente entre os dois tipos de organização está 

associado à questão dos recursos humanos, visto que nas organizações públicas existem os 

concursos públicos que fixam os funcionários de carreira e os cargos de confiança que mudam 
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a cada nova gestão, enquanto que na organização privada os funcionários permanecem até que 

os dirigentes decidam, criando um ambiente de maior competição entre as pessoas (TAIT E 

PACHECO, 1999). Este é um fato que traz consigo diversas conseqüências para a 

administração das instituições públicas, pois associada à rotatividade dos cargos de confiança, 

existe, por um lado, a falta de comprometimento por parte dos ocupantes destes cargos com a 

instituição e seus clientes e, por outro lado, a falta de mobilidade do quadro permanente 

concursado e, conseqüentemente, a ausência de mudanças (JOHNSON et al, 1996). 

Desta forma, todas essas características peculiares às organizações públicas afetam 

diretamente as funções administrativas e os processos organizacionais e, conseqüentemente, 

os serviços e produtos oferecidos à sociedade. Tais características ainda são capazes de 

direcionar a implantação e a utilização de tecnologias da informação, cuja importância para 

esse tipo de organização tem crescido nos últimos anos, tornando possível análise estratégica, 

planejamento e operacionalização dos órgãos públicos, em moldes modernos. 

Devido ao fato das organizações públicas possuírem características tão peculiares, 

demandam por diferentes formas de gestão em especial porque todos estes esforços e recursos 

deverão ser geridos com um único intuito: proporcionar o bem-estar à sociedade. 

Para Meirelles (2000), administração pública, em percepção formal, é o conjunto de 

órgãos instituídos para consecução dos objetivos do governo. Em sentido material, é o 

conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele 

assumidos em benefício da coletividade. A administração pública é, então, todo o aparelho do 

Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando satisfazer as necessidades 

coletivas.  

Trata-se de uma atividade contínua, balizada, entre outros, pelo princípio da legalidade 

da ação pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal (DUARTE, 2002). Os serviços 
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públicos são prestados pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniência do Estado. O caso a ser tratado neste estudo recai sobre uma organização com 

este perfil 

 

 

3.2.1 Ordenação Constitucional 

A Constituição Federal, em seu artigo 2°, define os três poderes de Estado. São poderes 

da União, independentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A figura 3 

apresenta os três poderes de Estado, com seus respectivos níveis. 

 

Figura 3 - Poderes do Estado  
Fonte: Silva (1996) 

 
No Brasil, segundo Slomski (1996), a administração pública é exercida por órgãos das 

administrações direta, indireta e delegada. Administração direta é o conjunto de órgãos que 

estão inseridos na estrutura administrativa da União e são subdivididos entre as esferas 

federal, estadual e municipal, ao passo que a indireta é representada por várias entidades 
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dotadas de personalidade jurídica própria, vinculadas a determinado ministério ou secretaria 

(DUARTE, 2002).   

Já a administração indireta é composta pelas autarquias, instituições públicas, 

sociedades de economia mista e as fundações públicas. Em relação à delegação, Meirelles 

(2000) argumenta que é utilizada pelo Poder Público para a transferência da execução de 

serviços para particulares, através de concessão (contratual), permissão (de natureza 

discricionária e a título precário) e autorização (consentimento da execução por particular).  

 

 
3.2.2 Serviços da Administração Pública 

Segundo Rezende (2001), os serviços oferecidos pelo governo para sociedade 

expandiram-se consideravelmente no decorrer do século XX. De uma posição inicial bastante 

modesta, na qual lhe cabia apenas a prestação de alguns serviços essenciais à coletividade, 

tais como justiça e segurança, hoje, a presença do Estado pode ser vista nas seguintes áreas: 

serviços públicos tradicionais (segurança, justiça, defesa nacional etc.); provisão de serviços 

de interesse coletivo (saúde, educação etc.); modernização da infra-estrutura básica; 

previdência e assistência social. Para isto, cada área conta com instituições e serviços próprios 

e isolados. Conseqüentemente, tal forma de gestão acaba gerando a fragmentação no 

tratamento das demandas sociais, paralelismo de ações, centralização de decisões, recursos e 

informações, divergências de objetivos e funções de cada área, além do fortalecimento de 

poderes políticos e hierarquias, em detrimento do cidadão (CKAGNAZAROFF; MELO, 

2005). 

De forma geral, estes serviços para serem oferecidos são realizados através de funções, 

processos e atividades que podem ser categorizadas de acordo com sua finalidade. Tais 

atividades podem ser divididas em atividades meio e atividades fim. As primeiras têm o 
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objetivo de assegurar os controles internos da administração pública, através, principalmente, 

de atividades de assessoramento e chefia e dos serviços auxiliares. Já a atividade fim objetiva 

assegurar os serviços ditos essenciais, complementares e públicos, sendo o elo entre o 

governo e a sociedade. Na figura 4 há destaque para a área de inserção da pesquisa. 

 

Figura 4 - Atividades da administração pública  
Fonte: Slomski (1996) 

 
É notório então que a sociedade em geral veja a administração pública essencialmente 

pela atividade fim, por isso, existe uma preocupação em empregar quase que a totalidade dos 

recursos públicos para este tipo de atividade. Esta é uma preocupação importante, mas não 

deve ser a única, pois a modernização, informatização e busca da qualidade nas atividades 

meio também devem ser perseguidas. O serviço público, portanto, deve conjugar atividades 

meio e fim que são exercidas ou colocadas à disposição da coletividade, visando oferecer o 

máximo de bem-estar social. É na conjugação de esforços em ambas as atividades que reside 

a base de sustentação das ditas funções do governo (DUARTE, 2002). 
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Resende (2001), ainda, ressalta que são diversas as variáveis que caracterizam a 

intervenção governamental na sociedade e é justamente na gestão de tais variáveis que atua o 

administrador público. 

 

 

3.2.3 Modernização de Serviços 

Segundo Sanchez (2005), o uso de novas tecnologias pelos governos na prestação de 

serviços e informações para os cidadãos, fornecedores e servidores constitui o que se 

convencionou chamar de governo eletrônico ou e-govern. O governo eletrônico é uma 

conseqüência da globalização e do desenvolvimento da tecnologia, com uma dimensão social 

importante, em virtude do seu potencial de reduzir distâncias, promovendo a integração entre 

as pessoas e disseminando informação para todos (FILHO; CAMPELO; ARAÚJO, 2005). 

Tal tema ingressou nas agendas governamentais com grande visibilidade, indicando que 

os gestores públicos perceberam a importância do uso das modernas tecnologias da 

informação na administração pública. O governo eletrônico traduz a tentativa do governo em 

desburocratizar sua relação com a vida do cidadão, abreviando a solução de casos em que a 

interferência é necessária, simplificando e otimizando os processos administrativos, 

eliminando formalidades e exigências burocráticas que não se justificam e oneram 

desnecessariamente o cidadão, a empresa e os cofres públicos.  

Apesar de parecer uma temática recente, alguns autores já vinham estudando o processo 

de desburocratização do governo via tecnologias da informação. Tapscott (1997) já afirmava 

que a economia digital não envolvia somente as organizações privadas, mas também as 

organizações do setor público.  

O quadro 1 faz um comparativo entre empresas públicas tradicionais e empresas 

públicas que fazem uso de tecnologias da informação, mostrando algumas diferenças 
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provenientes do uso de TI capazes de reduzir a burocracia associada aos governos e 

administração pública.   

GOVERNO TRADICIONAL E-GOVERN 
Controles burocráticos 
Funções administrativas isoladas 
Manuseio de papéis e arquivos 
Processos lentos 
Controle e aprovação explícitos 
Transações financeiras manuais 
Mecanismos de relatórios inconvenientes 
Tecnologias de informação desconexas 
Eleição de governo a cada poucos anos 

Fortalecimento do serviço à comunidade 
Serviços de recursos integrados 
Prestação eletrônica de serviços 
Respostas rápidas e agilizadas 
Controle e aprovações implícitos 
Transferência eletrônica de fundos 
Solicitação flexível de informações 
Soluções integradas em rede 
Democracia participativa em tempo real 

Quadro 1 - Comparativo do governo tradicional com o e-govern 
Fonte: Adaptado de Tapscott (1997) 

 
É neste ponto que uma rede de comunicação eletrônica tem muito a oferecer, ao carrear 

agilidade para os processos internos e melhorar os mecanismos de comunicação. Uma rede, 

segundo Martineli (2001), tem papel de fundamental importância, pois esta tecnologia provê 

suporte a diversas aplicações capazes de tornar funções e processos mais eficientes, via a 

padronização de processos internos, a comunicação corporativa, o compartilhamento de 

informações e arquivos, a colaboração funcionários, as transações entre fornecedores, clientes 

e a empresa ou ainda nos treinamentos dos funcionários.  

 

 

3.3 Funções Organizacionais 

Toda organização, pública ou privada, elenca funções que garantem o seu 

funcionamento (GIBSON; IVANCEVICH; DONNELLY, 1988). Tais funções podem ser 

divididas em seis categorias: as funções técnicas, que são aquelas relacionadas com a 

produção de bens ou de serviços da empresa; as funções comerciais, que são relacionadas com 

a compra, venda e permutação; as funções financeiras, que são relacionadas com a procura e 

gerência de capitais; as funções de segurança, que são relacionadas com a proteção e 
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preservação dos bens e das pessoas; as funções contábeis, que são relacionadas com os 

inventários, registros, balanço, custos e estatísticas; as funções administrativas, que são 

relacionadas com a integração e coordenação das outras cinco funções (CHIAVENATO, 

2000), conforme pode ser observado na figura 5. 

 
Figura 5 - Funções organizacionais  

Fonte: Chiavenato (2000)  
 
 
 
 

3.3.1 Funções Administrativas 

As funções administrativas, tanto em organizações públicas quanto em organizações 

privadas, coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, formando um processo 

administrativo interativo, cíclico, dinâmico e estruturado em ações típicas. Tais funções 

administrativas estão fundamentadas nos princípios gerais da administração clássica e podem 

ser vistos na figura 6, conforme apresentados por Motta e Vasconcelos (2004).  

 
Figura 6 - Funções administrativas 
Fonte: Motta e Vasconcelos (2004) 
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Ferreira e Souza (2001) afirmam que planejar é definir os objetivos e escolher 

antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los. Chiavenato (2000) aponta a 

existência de três níveis de planejamento: o estratégico que é orientado ao longo prazo e 

aborda a empresa em sua totalidade, através de um conteúdo genérico, sintético e abrangente; 

o tático que é orientado ao médio prazo e aborda cada unidade da empresa separadamente; o 

operacional que é orientado ao curto prazo e tem a amplitude microorientada apenas à 

abordagem de cada tarefa ou operação.  

Já a organização, segundo Faria (1997), é o estabelecimento de uma estrutura formal de 

autoridade, mediante a qual se definem, dispõem e coordenam as fases e métodos de trabalho 

para se atingir um objetivo. A boa organização de uma empresa é condição indispensável para 

que todo o processo de racionalização do trabalho tenha bons resultados (MOTTA E 

VASCONCELOS, 2004) e haja cumprimento do que foi planejado (RECKTENVALD, 2005). 

O papel da função de direção é, segundo Ferreira e Souza (2001), a integração dos 

esforços individuais, a mobilização de todos os membros da organização em prol do alcance 

dos objetivos comuns. A função administrativa de direção está relacionada com a maneira 

pela qual os objetivos devem ser alcançados através da atividade das pessoas e da aplicação 

dos recursos que compõem a organização. 

A coordenação, segundo Maximiano (2005), é a distribuição ordenada do esforço do 

grupo, a fim de obter unidade de ação e harmonização de todas afinidades na consecução de 

um objetivo comum. O pressuposto básico é de que quanto maior a organização e quanto 

maior a divisão do trabalho, tanto maior será a necessidade de coordenação, para assegurar a 

eficiência da organização como um todo. 

Por fim, a função administrativa do controle é envolta em uma discussão paradoxal. Por 

um lado, o controle se faz necessário como um mecanismo de verificação dos resultados, 

comparando-os com os objetivos traçados. Por outro lado, o controle é considerado como uma 
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atividade onerosa por natureza, não tida propriamente como uma atividade fim, sendo 

valorizado somente pelos benefícios que trará ao planejamento (RECKTENVALD, 2005). 

Faria (1997) afirma que o controle é um instrumento para assegurar a consecução do objetivo 

e, em conseqüência, poder tomar medidas corretivas quando necessário. 

Mirando, agora, a perspectiva das funções administrativas na composição do setor 

público, com seus diversos órgãos e setores já consolidados por uma estrutura burocratizada, 

percebe-se certa demora na execução das funções administrativas e na resposta a 

determinadas situações, que pode ser detectada pelos usuários dos serviços em várias 

instâncias.  

Neste contexto, os administradores públicos têm a responsabilidade de utilizar técnicas 

inovadoras para solucionar problemas encontrados nas funções administrativas das empresas 

públicas (TAIT; PACHECO, 1999), mas, lastimavelmente, de forma cíclica, quiçá 

irresponsável, o projeto político de cada nova administração modifica o ritmo das funções 

administrativas e, conseqüentemente, o desenvolvimento dos serviços e produtos (JOHNSON 

et al, 1996). 

As características associadas às empresas públicas afetam negativamente a execução das 

funções administrativas, comprometendo, também, a eficiência dos processos necessários à 

execução destas funções. Segundo Johnson et al. (1996), os problemas encontrados nas 

empresas públicas trazem dificuldades de coordenação entre diretorias, departamentos ou 

seções, criam conflitos e disputas entre as diversas áreas e, principalmente, oneram os 

processos operacionais e administrativos, tornando improdutivo o trabalho e mesmo o esforço 

de mudança. 
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3.4 Mudança organizacional 

D acordo com Bressan (2001), Diversos textos fazem referências a prescrições sobre 

gestão do processo de implantação da mudança, como pode ser observado no quadro 2. 

AUTORES VISÃO SOBRE O TEMA 
Nadler et al 
(1995) 

Postulam que mudança organizacional é a resposta da organização às 
transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de manter a 
congruência entre os componentes organizacionais (trabalho, pessoas, 
arranjos, estrutura e cultura). 

Bruno-Faria 
(2000) 

Afirma que mudança organizacional é qualquer alteração, planejada 
ou não, ocorrida na organização, decorrente de fatores internos e 
externos à organização, que traz algum impacto nos resultados e nas 
relações entre as pessoas no trabalho. 

Wood (2000) Expõe que mudança organizacional é qualquer transformação de 
natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de 
outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto 
da organização. 

Motta (2001) Afirma que mudança significa criar um novo modelo de organização, 
alterando as próprias premissas sobre a realidade. Mudar significa 
desconfiar do comum e do óbvio, questionando todas as dimensões 
organizacionais para dar margem às novidades e fontes de sucesso.  

Quadro 2 - Definições do conceito de mudança 
Fonte: adaptado de Bressan (2001) 

 
Ao comparar essas definições, pode-se observar alguns pontos em destaque, que se 

complementam, por exemplo, a necessidade de se planejar o processo de mudança, o seu 

caráter de resposta às demandas do meio, seu objetivo de aumento do desempenho 

organizacional e a sua abrangência sobre componentes (pessoa, tarefa, estrutura, tecnologia e 

ambiente) e níveis organizacionais.  

A tipologia da mudança também deve ser observada. Motta (2001), define que as 

mudanças podem ser classificadas em dois tipos: incremental-organizacional ou a 

transformacional-institucional. A primeira é uma mudança constante, cumulativa e evolutiva. 

Podem ser pequenos avanços que ocorrem cotidianamente em toda a organização e cujo 

acúmulo pode propiciar uma mudança significativa. Já a mudança transformacional-

institucional refere-se ao questionamento e à mudança da missão, natureza e objetivo da 
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organização, sendo essa uma mudança infreqüente, descontínua e intencional, que ocorre 

durante períodos de divergência, quando as organizações saem de sua condição de equilíbrio. 

Segundo Lima, Miyasaki e Abreu (2003), a mudança pode ser entendida de acordo com 

seu foco: externo ou interno à organização. No primeiro caso, a mudança é imposta de fora 

para dentro da organização, enquanto no outro, a mudança é causada por contingências da 

própria organização.  

Adotar estratégias de mudança que obtenham sucesso envolve compreender aspectos do 

ambiente, dos indivíduos e da organização como um todo. Desta forma, identificar variáveis 

do contexto que estariam provocando as mudanças, sejam incrementais ou transformacionais, 

apresenta-se como uma vantagem para os gerenciadores da mudança, na medida em que esse 

conhecimento permite o manejo e a implantação da mudança, o aumento da efetividade 

organizacional e de sua chance de sobrevivência (BRESSAN, 2001).  

A compreensão dos fatores (endógenos e exógenos) associados às mudanças é de 

fundamental importância para compreender a própria mudança organizacional. No quadro 3,  

pode-se visualizar um resumo de diversos estudos que descrevem os principais fatores 

ativadores, capazes de desencadear mudanças organizacionais. 

AUTOR(ES) 
 

FATORES ATIVADORES 
Pettigrew (1987) Recessão econômica 

Mudanças no ambiente de negócios 
Nadler et al (1995) Descontinuidade na estrutura organizacional 

Inovação tecnológica 
Crises e tendências macroeconômicas 
Mudanças legais e regulação 
Forças do mercado e competição 
Crescimento organizacional 

Robbins (1999) Natureza da força do trabalho 
Tecnologia 
Choques econômicos 
Concorrência 
Tendências sociais 
Política mundial 

Quadro 3 - Fatores ativadores de mudança organizacional  
Fonte: adaptado de Bressan (2001) 
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Também existem fatores capazes de inibir a mudança organizacional. Bressan (2001) 

afirma que a resistência imposta pelo fator humano é o principal fator inibidor e complementa 

dizendo que as reações podem variar da adesão imediata à proposta de mudança, à resistência 

completa a qualquer tipo de mudança. 

Nesta visão, os determinantes dessas diferentes reações seriam vários, desde o fato da 

mudança alterar a relação de poder entre os diferentes níveis da hierarquia organizacional, a 

questões relacionadas ao indivíduo, como o requerimento de novas competências para o 

trabalho e, até mesmo, a alteração na própria forma de encarar o seu trabalho. Segundo Motta 

(2001), a mudança é um ônus também para o indivíduo, pois requer que a pessoa reveja sua 

maneira de pensar, agir, comunicar-se, inter-relacionar-se e criar significados para a sua 

própria vida. 

 

 

3.4.1 Mudanças de Base Tecnológica 

Analisando o quadro 3, pode-se constatar que a tecnologia aparece como um dos fatores 

causadores de mudança. De fato, o avanço tecnológico em passo acelerado tem funcionado 

como agente catalisador de algumas mudanças organizacionais. A tecnologia da informação 

vem contribuindo para a mudança dos cenários organizacionais, mais notadamente no que se 

refere ao aumento da capacidade de processamento, da estrutura e dos fluxos de informação 

(ANDRADE, 2005). 

 Kelly e Gouillart (1995) classificam as mudanças de base tecnológica, de acordo com 

sua complexidade, em quatro categorias.  A categoria de mudança mais aparente e mais 

amplamente aplicada da TI reside em sua capacidade de automatizar transações e serviços 

intensivos em informação.  
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A segunda categoria apresenta a integração e interligação de um conjunto de tarefas, 

atividades e processos inter-relacionados. Nesta ótica, a tecnologia possibilita a construção de 

uma infra-estrutura, na qual tarefas, atividades e processos inter-relacionados são integrados e 

interligados por meio do compartilhamento de informações ou de uma plataforma de 

tecnologia de informação comum.  

Elevando-se o grau de complexidade das mudanças promovidas pelo uso da tecnologia 

da informação, surge a categoria de transição da mudança incremental para a mudança 

transformacional. Neste caso, o que muda não é simplesmente o meio pelo qual as tarefas, as 

atividades e os processos são realizados, mas sim a forma como estes são executados.  

Por fim, existe a mudança tecnológica que extrapola as fronteiras da organização. Nessa 

categoria, buscam-se novas formas de relacionamento entre a empresa e o ambiente externo, 

pois o desenvolvimento de redes de negócios (fornecedores, distribuidores, governo, clientes 

etc) é o foco desta mudança. Neste tipo, a TI pode proporcionar a própria redefinição da área 

de atuação da empresa, sendo está a mais radical das mudanças. Tapscott (1997) complementa 

dizendo que esta mudança inicia a era da economia digital na qual mudam os participantes, a 

dinâmica, as regras e as exigências de sobrevivência e sucesso.  

É importante notar que, segundo Fedichina et al (2004), o caminho que 

conduz a organização a se decidir e a implantar qualquer tecnologia da 

informação é árduo e apinhado de variáveis, muitas vezes de difícil controle e 

quanto mais profunda for essa mudança mais complexos serão o processo e 

as variáveis envolvidas. 

De qualquer forma, analisando-se as mudanças proporcionadas pelo uso da tecnologia, 

pode-se dizer que a TI tanto pode provocar mudanças incrementais quanto mudanças 

transformacionais em uma organização, afetando, inclusive, as funções organizacionais e, 

conseqüentemente, os processos. Portanto é preciso compreender o funcionamento destes para 
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compreender como a tecnologia da informação é capaz de provocar mudanças 

organizacionais.  

 

 

3.5 Processos 

Para Ostrenga (1997), existem duas maneiras de se ver uma organização: do ponto de vista 

funcional e do ponto de vista do processo. A visão funcional baseia-se no organograma como 

modelo primordial do negócio e nela todos os recursos pertencem aos departamentos individuais. 

Já a visão de processo enfoca o próprio trabalho a fim de administrá-lo e não a estrutura 

organizacional: os processos muitas vezes perpassam um ou mais departamentos. 

Um processo, para Davenport (1994), é uma ordenação específica das atividades de trabalho 

no tempo e no espaço, com um início e um fim claramente identificados, enfim, uma estrutura 

para ação. Já Harrington (1993), o define como sendo um grupo de tarefas interligadas 

logicamente, que utilizam os recursos da organização para gerar os resultados definidos, de forma 

a apoiar os seus objetivos e normalmente, dispõe de entrada, saída, tempo, espaço, ordenação, 

objetivo e valores que, interligados logicamente, irão resultar em uma estrutura para fornecer 

produtos ou serviços ao usuário.  

Na visão de Batista et al. (1996), os processos organizacionais são compostos de atividades 

e tarefas interligadas logicamente, que fazem uso dos recursos da organização para gerar 

resultados definidos, em apoio aos objetivos fixados lhes agregando valor. 

Para Afonso (1999), a ótica do processo pode proporcionar uma forma poderosa de 

analisar uma instituição pública, pois essa é a maneira pela qual o cliente ou cidadão a vê. De 

fato, a rigor, uma pessoa interage com o Estado por meio de seus processos e serviços.  
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No caso do governo, os processos são tratados no âmbito da classificação funcional-

programática em funções, programas, subprogramas, atividades e tarefas. Esta diferenciação 

foi criada, através da Portaria Ministerial n° 9 de 28/01/74, com o intuito de modernizar o 

orçamento e inserir formas mais adequadas de controlar custos da empresas públicas. O teor 

das definições embutidas na ordenação de ações sustenta que: 

•  Função: é o propósito direto estabelecido pelos órgãos políticos e que deve ser 

cumprido pelo Governo; 

•  Programa: é um instrumento destinado a cumprir as funções do Estado, através do 

qual se estabelecem objetivos ou metas quantificáveis; 

•  Subprograma: é uma divisão de programas complexos, destinada a facilitar a 

execução em um campo específico; 

•  Atividade: é uma divisão mais reduzida de cada uma das ações que se deve 

desenvolver para cumprir as metas do programa ou subprograma; 

•  Tarefa: é a parte menor de uma atividade. A realização de várias tarefas leva a 

consecução de uma atividade. 

Figura 7 - Hierarquia dos processos 
Fonte: Afonso (1999) 
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Independente do tipo de empresa, analisar e compreender os processos torna-se de vital 

importância para uma boa gestão. Neste contexto, cabe destacar o importante papel 

desempenhado pela tecnologia da informação, a qual constitui um requisito 

indispensável à obtenção de acentuados ganhos de efetividade nos 

processos. A TI deverá ser utilizada como um meio de promoção de 

mudanças para a gradativa melhoria de um determinado processo e de seus 

resultados (DAVENPORT, 1994).  

 

 

3.6 Processo de Comunicação 

De acordo com, Gibson, Ivancevich e Donnelly (1988), tanto o processo de tomada de 

decisão quanto o processo de comunicação estão presentes em tudo que os administradores 

fazem. Corroborando essa idéia, Robbins e Coulter (1998) também argumentam que uma 

comunicação eficaz é importante por uma razão muito específica: tudo o que um 

administrador faz envolve comunicação. Uma vez que a decisão é tomada, esta deve ser 

comunicada efetivamente para que as ações sejam realizadas. Daí a importância de se ter um 

processo de comunicação efetivo. 

A busca por uma comunicação eficiente demanda o conhecimento profundo dos 

elementos envolvidos no processo de comunicação. Existem diversos fatores associados a tais 

elementos, capazes de aumentar a efetividade da comunicação (BERLO, 1999). O modelo 

estipulado por esse autor para o processo de comunicação será utilizado como base desse 

estudo e é composto por seis elementos fundamentais, quais sejam: 

•  A fonte da comunicação: o elemento do processo de comunicação que detem idéias, 

intenções, informação e propósitos de comunicação; 
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•  O codificador: responsável por captar as idéias da fonte e transformá-las em códigos, 

exprimindo o objetivo da fonte; 

•  A mensagem: um conjunto sistemático de símbolos que representa o conteúdo o que 

está sendo transmitido; 

•  O canal: o intermediário que conduz as mensagens desde a fonte até o seu receptor; 

•  O decodificador: um decifrador da mensagem, representando o conjunto de 

habilidades sensoriais do receptor; 

•  O receptor da comunicação: trata-se do alvo da comunicação.  

 

Figura 8 - Processo de comunicação  
Fonte: adaptado de Berlo (1999) 

 
 Aliados aos componentes básicos, Berlo (1999) introduz os conceitos de fidelidade e 

de ruído. Estes conceitos são antagônicos e determinam os dois extremos da eficiência do 

processo de comunicação. Pode-se definir ruído, em sentido amplo, como sendo o fator que 

em cada um dos elementos (fonte, codificador, mensagem, canal, decodificador e receptor) do 

processo de comunicação, pode reduzir a sua eficiência. Já a fidelidade pode ser explicada 

como sendo a ausência de fatores capazes de reduzir a eficiência da comunicação (BERLO, 

1999). 

 Gibson, Ivancevich e Donnelly (1988) afirmam que é importante compreender como a 

comunicação é estabelecida dentro da organização e apresentam três formas possíveis para 

caracterizar tal fato: 
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•  A comunicação vertical de cima para baixo. Tal comunicação flui dos níveis mais 

altos da estrutura organizacional para os níveis mais baixos. A comunicação mais 

comum deste tipo está associada à execução das decisões que foram tomadas na 

cúpula da organização; 

•  A comunicação vertical de baixo para cima. Essa flui de indivíduos situados na base 

da estrutura organizacional para os de nível mais alto. No caso, tem-se um feedback de 

uma ação tomada ou até mesmo uma sugestão ou reclamação, por exemplo;  

•  A comunicação horizontal que se dá quando o comunicador e o receptor pertencem ao 

mesmo nível organizacional. Tal comunicação é utilizada, por exemplo, na realização 

de atividades em grupo.  

De qualquer forma, o importante é que havendo um objetivo a comunicar e uma 

resposta a obter, o comunicador, seja ele pertencente ao topo ou a base da estrutura 

organizacional, espera que seja a mais eficiente possível.  

Em contraponto, diversos estudos mostram que existem fatores que são capazes de 

elevar a taxa de ruído e, conseqüentemente, reduzir a fidelidade e a eficiência do processo de 

comunicação, conforme quadro 4, funcionando como inibidores da comunicação eficiente.  

AUTORES FATORES INIBIDORES  
Gibson, Ivancevich e 
Donnelly (1988) 

Estrutura de referência, audição seletiva, juízo de valor, 
credibilidade da fonte, problemas semânticos, filtragem, 
linguagem intragrupal, diferença de status, pressão de tempo e 
sobrecarga nas comunicações   

Bartolomé et al (1999) Padrões disfuncionais de comportamento, falta de visão e 
liderança organizacional, barreiras estruturais e geográficas, 
barreiras intelectuais e excesso de informação 

Figueiredo e Ramos (2001) Resistência à mudanças, desvios de atenção, expectativas 
injustificadas, desconfiança, o mau ouvidor 

Quadro 4 - Fatores inibidores da comunicação eficiente 
 Fonte: Gibson, Ivancevich e Donnelly (1988); Bartolomé et al (1999); Figueiredo e Ramos (2001) 

 
Berlo (1999) informa que, da mesma forma que os ruídos surgem, a fidelidade da 

comunicação também pode ser alcançada via elementos do processo de comunicação, 

conforme o quadro 5, e afirma que não se pode isolar os elementos, um de cada vez, ao tomar 
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decisões de comunicação, pois a comunicação é um processo e todos os elementos são 

interligados e interdependentes.    

ELEMENTOS FATORES ATIVADORES 
Fonte 
Codificador 
Receptor 
Decodificador 

Habilidades comunicativas (a escrita e a leitura, a fala e a audição e o 
pensamento e o raciocínio); atitudes (para consigo, para com o assunto e 
para com o receptor); nível de conhecimento sobre o assunto; a posição 
dentro do sistema sociocultural (conjunto de valores da classe pertencente 
e relativa diferença sociocultural frente à classe do receptor) 

Mensagem Código da mensagem (qual o código, quais os elementos do código e qual 
método de estrutura), conteúdo da mensagem (agrupamento das idéias) e 
tratamento da mensagem (decisão sobre o porquê) 

Canal Mecanismo de ligação (fruto da decisão sobre o tratamento da 
mensagem), veículo (meio) e transportador de veículo 

 Quadro 5 - Fatores ativadores da comunicação eficiente 
Fonte: adaptado de Berlo (1999) 

 
Assim, pensando na comunicação como um processo, Redfield (1985), com base em 

vários estudos, aponta sete princípios básicos passíveis de mensuração e capazes de relacionar 

características dos elementos da comunicação, para que a mesma se torne eficiente. Tais 

princípios, essenciais para este estudo, são observados no quadro 6.  

PRINCÍPIO 
 

O QUE É 
Clareza  É o esforço para melhorar o emprego e o entendimento da 

linguagem, enfatizando que o grau de compreensão é mais 
importante que a facilidade de leitura. Compreende o uso de uma 
linguagem clara, ou seja, de forma correta que propicie o seu 
entendimento, evitando distorções 

Coerência  
 

Revela o ajuste entre a mensagem e a realidade da 
organização ou com a própria atividade a ser executada. 
Ordens ou procedimentos que não podem ser cumpridos por 
excesso de burocracia fazem surgir as exceções, que acabam 
abrindo precedente ou uma não-conformidade 

Adequação 
 

Congrega legibilidade, compreensão e detalhamento. De fato, é 
necessário adequar a comunicação a seu objetivo para 
assegurar o perfeito fluxo das informações e achar o ponto 
ideal, o equilíbrio entre a comunicação recebida e a 
utilizada. O excesso de detalhes em nada contribui para a 
boa compreensão de uma mensagem ou instrução 

Oportunidade 
e atualidade 
 

Implicam na análise do tempo e espaço que são apropriados para a 
execução do processo de comunicação e relevantes para sua eficiência. 
Concretamente enfatiza o momento que se deve fazer a comunicação 

Distribuição Distribuir uma mensagem é fazer chegar essa informação ao 
destino certo, ao público definido. Pode-se considerar que 
uma mensagem é mais bem transmitida quando levada 
diretamente da fonte ao destino 
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Adaptação e 
uniformidade 

A uniformidade possibilita uma maior facilidade de controle 
das informações. A seu turno, a adaptação torna-se 
necessária para acomodar a comunicação ao crescimento 
das organizações 

Interesse e 
aceitação. 

O interesse e aceitação são aspectos que delineiam o grau de 
receptividade da mensagem, considerando a evidência do 
sentimento de confiança e respeito mútuos que criam condições 
satisfatórias para executar o processo de comunicação 

Quadro 6 - Princípios básicos da comunicação eficiente 
Fonte: Redfield (1985) 

 
Para alcançar eficiência em cada um desses princípios, deve-se 

trabalhar os elementos do processo de comunicação conjuntamente, pois 

como o processo de comunicação é interdependente, as relações entre os 

elementos irão acontecer direta ou indiretamente.  Por exemplo, para 

promover clareza é preciso trabalhar o receptor, o codificador, a mensagem, 

o canal, o decodificador e o receptor.  

A figura 9 apresenta as relações desejáveis entre os princípios, sejam 

elas diretas ou indiretas.  Por construção há um relacionamento direto de 

todos os princípios com todos os elementos do processo. 

 
Figura 9- Relação dos princípios de eficiência com os elementos do processo de comunicação 

Fonte: adaptado de Redfield (1985) e Berlo (1999)  
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Naturalmente, percebe-se uma proximidade muito evidente entre o uso 

de TI e eficiência e mudanças do processo de comunicação. Todavia, para 

compreender qual o papel da TI, deve-se, primeiro entender quais são as 

tecnologias envolvidas no processo de comunicação, sendo este o foco das 

próximas seções deste capítulo.  

 

3.7 Tecnologia da Informação 

Modernamente, para que uma empresa se torne verdadeiramente global, deve fazer uso 

de uma ampla variedade de tecnologias da informação, minimizando a distância, o tempo e 

coletivizando o conhecimento entre os funcionários. Dada sua importância, a tecnologia de 

informação (TI) alavanca novos produtos ou serviços e influencia diretamente o 

desenvolvimento das atividades na organização e o alinhamento com os negócios e sistemas 

de informação. No entanto, a tecnologia da informação não pode ser considerada de forma 

isolada, é necessário conhecer suas especificidades.  

 

 

3.7.1 Evolução da Tecnologia da Informação 

Nos anos 70, a informatização das aplicações era realizada de forma isolada e não havia 

a integração dos sistemas pela transferência de informações, como é tão facilmente 

desenvolvido na atualidade. Chegava-se ao extremo de imprimir dados gerados por um 

sistema e entrar, por digitação, com os mesmos dados para alimentar outro sistema (TAIT E 

PACHECO, 1999). O pensamento da época era utilizar os recursos tecnológicos para tornar 

os procedimentos operacionais mais rápidos, seguros e eficientes. Hoje, além de utilizar a 
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tecnologia da informação para esta tarefa, que é considerada básica, novos e maiores desafios 

foram incorporados, principalmente com a visão da informação global, na busca de um 

gerenciamento mais eficaz.  

Desde a década de 80, a TI vem passando por um processo evolutivo. O 

que era antes a antiga área de informática, hoje assume um papel de 

destaque como área de tecnologia da informação (TOLEDO et al, 2004; 

SZAFIR-GOLDSTEIN; SOUZA, 2004). 

Tapscott (1997) explana bem a distinção entre os períodos, considerando-os como duas 

eras no gerenciamento da informação: a era do processamento de dados (PD), caracterizada 

pelo uso de sistemas de informações transacionais ou legados, que processavam as 

informações utilizadas em atividades rotineiras e a era da tecnologia de informação, que 

combina aspectos de TI e de negócios. 

Mcgee e Pruzak (1994) chamam a atenção para a importância estratégica da tecnologia 

da informação nas organizações. Segundo eles, para que as organizações possam compreender 

e aprender a aproveitar os benefícios da tecnologia da informação, a mesma deve estar 

alinhada aos objetivos do negócio. Isto significa dimensionar o uso da tecnologia da 

informação como uma vantagem competitiva e desenvolver arquiteturas e políticas de 

tecnologia coerentes com a estrutura e com as políticas da organização. Neste sentido, 

Rodriguez (1995) ressalta que o alinhamento da tecnologia ao negócio é a chave do sucesso.  

 

 

3.7.2 Sistemas de Informação 

Partindo da premissa que o administrador tem um número cada vez maior de dados e 

variáveis a serem analisados para que uma decisão seja tomada de forma ágil e rápida, como 

resposta a um mercado global cada vez mais exigente e em constante mutação e devido à 
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escassez de tempo, hoje os gestores estão se utilizando de meios auxiliares para apoio à 

tomada de decisão, ampliando-lhes a racionalidade e suplementando-lhes a capacidade de 

modelagem, mediante suporte da tecnologia da informação e de seus sistemas de informação 

baseados em computadores.  

Existem várias definições para sistemas de informação (SI). Para este trabalho será 

utilizada uma das mais difundidas, expressa por Laudon e Laudon (2001), que dizem que um 

sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta ou 

recupera, processa, armazena e distribui informações para dar suporte à tomada de decisão e 

ao controle da organização. Assim, os sistemas auxiliam os gerentes e trabalhadores 

(usuários) a analisarem problemas, visualizarem assuntos complexos e criarem novos 

produtos.  

Em uma tipologia bastante usual, O’Brien (2001) afirma que os sistemas mais básicos 

são os sistemas que dão apoio às operações. Segundo Stair (2004), o tipo mais básico de 

sistema de apoio às operações é o sistema de processamento de transações (SPT), que tem por 

finalidade trazer eficiência ao processo. Estes sistemas acompanham, auxiliam, registram e 

controlam as atividades realizadas na base da pirâmide organizacional (nível operacional), na 

busca de resolverem problemas estruturados, através do processamento repetitivo das 

operações.  

 Já os sistemas de nível gerencial são direcionados à média gerência e ao controle e 

monitoramento das atividades táticas da empresa, indicando simulações de cenários 

estruturados. Estes sistemas buscam a eficácia do processo e podem ser divididos em dois 

tipos de sistemas: os sistemas de informação gerencial (SIG) e os sistemas de apoio à decisão 

(SAD), sendo o segundo caracterizado por um processo de interação entre o usuário e o 

sistema.  
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Existem, ainda, os sistemas direcionados às situações e decisões não estruturadas, tais 

como tendência de mercado, posicionamento da empresa, mudanças no ambiente internos ou 

externos dentre outras. Tais sistemas são classificados como sistemas de informação 

executiva (SIE) e foram desenvolvidos para satisfazer as necessidades da alta administração, 

pois fornecem informações úteis para decisões estratégicas. A figura 10 sintetiza uma 

tipologia fortemente baseada na abordagem funcionalista, que mescla as idéias discutidas 

nesta seção. 

 
Figura 10 - Tipologia dos sistemas de informação 

Fonte: O’Brien (2001) 

De qualquer forma e independente da tipologia, pode-se afirmar, inequivocamente, que 

todas as áreas funcionais da organização podem obter ganhos e melhorias via uso de sistemas 

de informação. Nas administrações públicas, que, muitas vezes, são caracterizadas pela 

ineficiência no desenvolvimento de processos internos e ineficácia na tomada de decisão, 

principalmente nas esferas municipal e estadual, os SI surgem como forma de mudar tal 

concepção e adaptar as administrações aos novos tempos (CERETTA et al, 2004). Já em 

termos de comunicação um dos principais fatores que tem possibilitado a evolução e a 

expansão do uso de tais sistemas é a tecnologia de redes de computadores, sendo esta a maior 
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responsável pela possibilidade de coletar e distribuir informações ao longo de uma empresa e 

até mesmo do mundo.  

 

 
 

3.7.3 Rede de Computadores 

A comunicação é uma das maiores necessidades da sociedade humana desde os 

primórdios de sua existência. Invenções como telégrafo, telefone e rádio, cuja comunicação 

acontece através de sinais elétricos, foram tentativas de vencer estes desafios. Segundo 

Soares, Lemos e Colcher (1995), a introdução dos sistemas de computadores, na década de 

50, foi, provavelmente, o maior avanço do século passado nesse sentido. A conjunção de duas 

tecnologias, comunicação e processamento de informações, veio a revolucionar o mundo 

atual, abrindo fronteiras com novas formas de comunicação.  

Em detalhe, uma rede de computadores é formada por um conjunto de computadores 

capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de 

comunicação (SOARES; LEMOS; COLCHER, 1995). Esse arranjo de computadores permite 

o surgimento de uma série de aplicações capazes de beneficiar as organizações. Dentre as 

aplicações mais básicas de redes de computadores pode-se destacar o seu uso para 

transmissão, processamento e armazenagem de dados (TANENBAUM, 1997).  

O impacto na administração das empresas se dá na possibilidade de acesso remoto e 

integração de sistemas de informação. Uma extensão imediata destes usos é a aplicação de 

redes no processo de comunicação organizacional e no processo decisório.  

De fato, a convergência de comunicações e funções no desenvolvimento das atividades 

organizacionais diárias tem se tornado possível graças ao rápido avanço da tecnologia da 

informação (DANIELS, 1996). Para compreender como a tecnologia de redes de 



54 

computadores é capaz de suportar tais aplicações, faz-se necessário detalhar alguns aspectos 

desta tecnologia.      

 

 

3.7.3.1 Classificação de redes 

É usual classificar as redes de computadores quanto à concepção física de construção e 

aos aspectos lógicos de uso.  

No que concerne à concepção física de construção, institui-se a noção de topologia de 

redes, como a distribuição física dos pontos de acesso em um espaço geográfico. Referente a 

este critério, as redes podem ser classificadas em barramento, estrela ou anel, conforme 

ilustrado na figura 11 (SOARES, LEMOS E COLCHER, 1995). 

 
Figura 11 - Topologias de rede quanto à concepção física 

Fonte: Soares, Lemos e Colcher (1995) 
 

Usando estas topologias básicas, outros arranjos podem ser realizados para a 

interconexão dos computadores, formando as topologias mistas. 

No que se refere ao aspecto de distribuição geográfica é usual mencionarem-se redes 

(TANENBAUM, 1997): 
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•  Rede local [LAN]: uma rede que permite, em geral com acesso privativo, a 

interconexão de equipamentos de comunicação de dados numa pequena região e com 

pequeno alcance, capaz de propiciar a integração cooperativa de ambientes de 

trabalho; 

•  Redes metropolitanas [MAN]: redes urbanas similares a uma versão ampliada da rede 

local, onde as empresas interessadas alugam portas de alta velocidade para 

interligarem suas redes ou para acessar serviços; 

•  Redes geograficamente distribuídas [WAN]: definidas como uma rede de alcance 

remoto e geral de caráter público. Surgiram da necessidade de se compartilhar 

recursos especializados por uma maior número de usuários geograficamente dispersos. 

A constituição destas redes exige o uso de bridges e routers, equipamentos capazes de 

interligar, filtrar tráfego e estabelecer rotas de acesso entre as redes envolvidas na 

comunicação. 

No que se atenta aos usos em aplicações, as redes podem ser categorizadas nos 

seguintes tipos (SOARES, LEMOS E COLCHER, 1995; TORRES, 2001):   

•  Ponto-a-ponto (P2P): nesse tipo de rede os equipamentos compartilham dados e 

periféricos, porém o processamento é feito individualmente; 

•  Baseada em mainframes: as informações são armazenadas e processadas em grandes 

centrais de processamento e acessadas via terminais inteligentes ou não; 

•  Cliente-servidor: são mais modernas e baseadas em máquinas clientes, que executam 

processos relativos aos clientes, e equipamentos servidores que são responsáveis por 

oferecer uma série de serviços e informações ao cliente. Neste modelo, a comunicação 

se dá através de mensagens de solicitação do cliente enviadas ao servidor, requerendo 

a execução de tarefas. O servidor executa a tarefa e envia mensagem de resposta ao 

cliente.  
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Independente da classificação e topologia utilizada na concepção das redes, pode-se 

dizer que estas são peças fundamentais para as organizações, principalmente na distribuição e 

coleta das informações dentro e fora da empresa. A tecnologia de redes de computadores, seja 

ela com foco interno, seja ele com foco externo, tem se destacado no processo de mudança 

tanto das organizações privadas quanto nas públicas. No caso das instituições públicas, 

Tapscott (1997) afirma que a noção de governo eletrônico tem se espalhado por todo o setor 

público, como discutido na seção 3.2.3. 

O governo eletrônico é o governo interligado em rede, não apenas para reduzir custos, 

mas também para transformar a maneira como os programas governamentais são 

implementados. As oportunidades do governo interligado em rede são muitas como, por 

exemplo, renovação administrativa, transferência integrada de benefícios, acesso integrado de 

informações governamentais, iniciativas de comunicação etc (TAPSCOTT, 1997).   

 

 

3.7.4 Internet 

A internet é considerada a maior rede de computadores do globo. De acordo com Silva, 

Romani e Melo (2003), a idéia básica da rede sem centro é configurar-se de modo que os 

recursos estejam disponíveis, mesmo que um determinado nó esteja fora de atividade.  

Após um período de uso restrito às instituições de ensino e de pesquisa e na esteira da 

popularização dos microcomputadores na década de 80, a internet passou para várias outras 

áreas, criando assim o entretenimento e o mundo dos negócios virtuais (home shopping), além 

de uma grande lista de outros serviços baseados em computador, tais como e-mail, EDI, 

publicação e recuperação de informação, videoconferência e e-govern (TOLEDO et al, 2004; 

HUMES, 2004).      
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A infraestrutura da internet é formada por um conjunto heterogêneo de computadores 

que se comunicam através de protocolos de redes. Protocolos são conjuntos de regras que 

definem os procedimentos, as convenções e os métodos utilizados para transmitir dados entre 

dois ou mais dispositivos em rede. São os protocolos que permitem que sistemas distintos 

possam se comunicar, garantindo uma boa comunicação a partir da compreensão comum 

entre o comunicador e o receptor, sendo os protocolos de vital relevância para um processo de 

comunicação eficiente. Também baseado em protocolos é o funcionamento das intranets.    

3.8 Tecnologia da Intranet 

Na década de 90, ganhou impulso um novo conceito, que, de forma geral, iria alterar 

não somente as rotinas de produção, mas, especificamente, iria influenciar o modo como a 

comunicação interna era vista e gerida: a intranet. Segundo Benett (1997), o termo intranet 

começou a ser usado em meados de 1995 por fornecedores de produtos de rede, para se 

referirem ao uso interno em instituições privadas, de tecnologias projetadas para a 

comunicação por computador entre organizações.  

A lógica de rede do mainframe fazia que o uso das redes locais ficasse circunscrito a 

alguns setores da empresa, dado ao alto custo de instalação e manutenção e em função da 

interface, que demandava programação de códigos e digitação de todos os comandos. 

Todavia, com o progressivo rebaixamento dos custos de implantação dos computadores, 

houve uma expansão do uso de redes locais nas organizações, mesmo que com certa 

complexidade, posto que os aplicativos e os computadores ainda traziam uma série de 

restrições para uso. Com os conseqüentes avanços tecnológicos, a expansão do uso do 

computador para os diversos setores das empresas, a evolução das interfaces e, 

principalmente, com a explosão da internet é que foi possível utilizar a intranet de maneira 

mais ampliada. 
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Tittel e Stewart (1997) definem intranet como sendo uma rede privada de computadores 

que se baseia nos padrões de comunicação de dados da internet pública. Em outras palavras, 

uma intranet faz uso de ferramentas e padrões da internet para criar a infraestrutura necessária 

às suas aplicações. Trata-se de uma tecnologia de fácil utilização, com interface padronizada e 

amigável e cujas ferramentas de hardware e software não têm um custo elevado quando 

comparadas com outras soluções voltadas para o trabalho em grupo (MARTINELI, 2001). 

Contudo seu maior uso ainda continua sendo o de armazenamento de dados estáticos.  

De acordo com Moeckel et al (2002), a intranet é uma TI que se aplica tanto como um 

meio de reunir informações fornecidas por usuários, como um meio de transmitir informações 

aos mesmos. Alem dos padrões de comunicação de dados da internet, a intranet também 

utiliza a tecnologia web, que permite a vinculação de documentos e imagens. 

Na visão de Terra e Bax (2003), a intranet se constitui como uma plataforma emergente 

para melhorar o alinhamento, os processos centrais de negócios, a disseminação de 

informações e a colaboração ampla em empresas. Esta plataforma representa a convergência 

entre ferramentas de colaboração, sistemas de gerenciamento de documentos e de fluxos de 

processos, ferramentas de comunicação e discussão, sistemas de gerenciamento de conteúdo e 

sistemas de informações como o ERP (Enterprise Resource Planning), os sistemas 

financeiros e de recursos humanos, os sistemas de BI (Business Intelligence), os 

datawarehouses e os sistemas legados. 

 

 

3.8.1 Diferenças entre a Intranet e a Internet 

Logo notou-se que a intranet era muito mais que uma mera interligação de servidores 

que executavam tarefas semelhantes: era um sistema cooperativo que envolvia computadores 
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e pessoas, sendo, em sua essência, um ambiente dinâmico e ativo que diferia de tudo o que as 

pessoas conheciam (BENETT, 1997), inclusive da internet. 

De fato, apesar de existir, no senso comum e na linguagem coloquial, uma confusão 

entre os termos, a intranet não pode ser vista ou entendida como uma versão corporativa da 

internet, pois as estratégias de uso e funções entre ambas são bem diferenciadas, como indica 

Lafrance (2001). 

Martineli (2001) argumenta que a diferença entre internet e intranet não é de caráter 

tecnológico. A verdadeira diferença está nos seguintes fatores: o escopo de acesso, a forma 

como as tecnologias são utilizadas para a comunicação, a propriedade do gerenciamento, o 

conteúdo comunicado, os objetivos das partes que estão se comunicando e os aspectos de 

segurança.  

A internet é uma rede de livre acesso, que abrange um público extremamente 

diferenciado, representando forças difusas e seu conteúdo é público. Sua gestão complexa, 

não está sob controle, propriedade ou administração de qualquer pessoa, grupo, governo ou 

país. Já a intranet, é limitada, no sentido das conexões estabelecidas, sendo, portanto, uma 

rede fechada e controlada, o que impede o acesso de pessoas alheias à organização. Possui um 

público conhecido e está centrada em uma organização que a controla e possui sua cultura, 

crenças e sistemas próprios. Com relação à forma como as tecnologias são utilizadas para a 

comunicação, pode-se dizer que a intranet está exclusivamente consagrada à comunicação da 

empresa, enquanto que a internet dedica-se a comunicar-se com o ambiente externo, 

divulgando a imagem e servindo de interface com o mundo exterior (LAFRANCE, 2001). 

 Lessmann (2000) lembra que a internet cresceu libertária e anárquica, enquanto as 

intranets estão diretamente associadas à produtividade, ao lucro e à gestão interna desde o seu 

nascedouro. 
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Quanto ao conteúdo que circula na rede, tem-se que a maior parte dos dados de uma 

intranet não se destina ao consumo externo, sendo o conteúdo voltado à execução e 

concretização dos objetivos da organização (MARTINELI, 2001). Na intranet cada usuário 

tem acesso somente a informação autorizada por seu login e por sua senha. Já na internet o 

conteúdo fica disponível em escala mundial, sem restrição do que está sendo divulgado.  

A segurança também pode ser vista como outro ponto de diferenciação, uma vez que as 

intranets podem ser configuradas de modo a oferecer nível de segurança e proteção de acordo 

com as necessidades da empresa, enquanto que a internet não possui qualquer forma 

significativa de segurança e proteção (LESSMANN, 2000). 

Em relação aos objetivos das partes comunicantes, pode-se dizer, segundo Martineli 

(2001), que os objetivos da intranet devem estar alinhados aos objetivos da empresa, pois os 

esforços e recursos empregados deverão concretizar o que foi previamente estabelecido pela 

organização. Já as aplicações da internet e das partes comunicantes têm, de forma geral, 

objetivos bastante heterogêneos que variam de acordo com as características das partes.  

 

 

3.8.2 Benefícios da Intranet 

Apesar de grande parte das empresas já contar com uma intranet, na prática, poucas 

utilizam plenamente suas possibilidades. As ferramentas existentes em uma intranet 

dinamizam e agilizam tarefas que, anteriormente, demoravam a serem executadas devido ao 

uso excessivo de procedimentos burocráticos. Ao utilizar, na intranet, ferramentas já testadas, 

tem-se a vantagem da estabilidade dos serviços prestados e a facilidade de uso dos sistemas 

pelos usuários, reduzindo assim o custo com treinamentos, sendo este um exemplo de 

vantagem associada ao uso da intranet. Nesta trilha, Hills (1997) chama as vantagens da 

intranet de benefícios e os divide em: benefícios tangíveis (quantificáveis) e benefícios 
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intangíveis (não mensuráveis, mas que têm ou causam impactos). O quadro 7 exibe estes 

benefícios. 

BENEFÍCIOS TANGÍVEIS BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS 

Sua implementação tem baixo custo 
Podem ser implementadas com rapidez e 
facilidade 
São fáceis de usar 
Economizam tempo 
Proporcionam eficiência operacional 
Reduzem custos 
Permitem conexão e comunicação entre 
plataformas diferentes 
Colocam os usuários no controle dos seus 
dados 
São seguras 

Propiciam melhor comunicação 
Disponibilizam informações mais exatas 
Capturam e compartilham conhecimento e 
experiência 
Facilitam a coordenação e cooperação 
Promovem a criatividade e a inovação 
Propiciam novas parcerias de negócios 
otimizando a comunicação com fornecedores e 
clientes 
Propiciam novas oportunidades de negócios 

Quadro 7 - Benefícios tangíveis e intangíveis da intranet 
Fonte:Hills (1997) 

 
Benett (1997) afirma que a intranet gera acesso às informações empresariais com maior 

velocidade, menor custo e maior qualidade. A facilidade de acesso à informação necessária, 

em um curto espaço de tempo, permite que as tomadas de decisões ocorram mais 

efetivamente, o que pode representar, muitas vezes, lucro na realização de negócios ou 

agilidade no atendimento de uma demanda. Essas vantagens de acesso à informação são fruto 

do uso de uma plataforma universal, um modo de exibição unificado e uma linguagem mais 

fácil para acessar às informações.  

Segundo Lessmann (2000), tais vantagens de acesso são conseguidas, na intranet, 

devido à utilização da tecnologia web, posto que a navegação web fornece uma plataforma 

comum para localizar, recuperar, exibir e atualizar uma variedade de informações, que 

abrange dados numéricos de bancos de dados relacionais e documentos compostos de texto 

estruturado, imagens e objetos multimídia, como áudio e vídeo. A web ainda ajuda a organizar 

as informações através da apresentação de diversos tipos de dados em um estilo padrão.  

Em um navegador web, a variedade de elementos da comunicação empresarial 

tradicional, relatórios, artigos, memorandos e tabelas, assumem aparência e comportamento 
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comuns (GHEDIN, 2003). Essa padronização, além de apoiar e agilizar a tomada de decisão, 

pode reduzir a curva de aprendizagem dos novos aplicativos. O fato da tecnologia web se 

basear em padrões flexíveis aceitos universalmente, permite que de uma se possa acessar 

informações armazenadas em sistemas existentes, sem implicar em programações de alto 

custo. Isso valoriza o investimento atual na rede e constitui uma vantagem em relação às 

tecnologias patenteadas, que costumam exigir a substituição integral das ferramentas 

existentes. 

A redução dos custos operacionais representa um grande avanço provido pela intranet, 

visto que muitos processos necessitavam da circulação de documentos entre os 

departamentos. Com a implementação de uma intranet, estes processos podem ser 

simplificados através da publicação dos mesmos em servidores web com controle de acesso e 

registro de visitas. 

Outros pontos fortes da intranet estão associados à flexibilidade e ao dinamismo. A 

flexibilidade de uma intranet permite o crescimento gradual dos serviços oferecidos e o 

dinamismo oferecido por uma intranet permite uma fácil inserção e atualização de dados, 

além de normalmente fornecer boas ferramentas de pesquisas para a busca de informações, 

em especial pelo uso de um servidor de páginas dinâmico. 

De forma geral, estes benefícios são conseguidos através da automação de algumas 

atividades já realizadas anteriormente. Dentre estas atividades pode-se citar, como exemplo, a 

padronização de processos internos, a comunicação corporativa, o compartilhamento de 

informações e arquivos, a colaboração funcionários, as transações com fornecedores e clientes 

ou, ainda, treinamentos dos funcionários. Todos os entes de comunicação alinhados há pouco, 

compõem a comunicação corporativa, foco deste trabalho, que a princípio é potencializada 

pela intranet. 
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Com essa atividade em mente, este trabalho irá buscar descobrir quais os efeitos e 

implicações da intranet e de suas aplicações no processo de comunicação interna de empresas 

públicas em especial naquelas instituições onde o processo de comunicação interna repousa 

sobre portais corporativos. 

 

 

3.8.3 Portais Corporativos 

Dentre as novas tecnologias baseadas nos padrões da intranet, uma vem se 

consolidando como a mais importante para o processo de comunicação: os portais 

corporativos. Os portais corporativos podem ser entendidos como sistemas de informações 

empresariais que promoveram uma revolução da intranet para armazenamento e distribuição 

de informações. Nessa visão, a intranet deixou de ser simplesmente um repositório de 

informações para se tornar uma completa infra-estrutura para implementação de sistemas 

departamentais e, posteriormente, corporativos, com alto grau de estruturação, que permitem 

o acesso e compartilhamento de informações, tanto de caráter técnico quanto estratégico, para 

tomada de decisões e o trabalho cooperativo dentro das organizações (TERRA e BAX, 2003).  

Os portais corporativos agregaram funcionalidades à intranet (DIAS, 2001), 

transformando-a em uma poderosa ferramenta de comunicação, produtividade e 

relacionamento, possibilitando a personalização nos processos de comunicação, o 

compartilhamento de experiências e o relacionamento.  

Apesar da popularidade do tema portais corporativos nas discussões e na literatura 

especializada, Dias (2001) alerta para a instabilidade da terminologia relacionada ao tema, 

afirmando que os termos portal corporativo, portal de informações corporativas, portal de 

negócios e portal de informações empresariais estão sendo utilizados na literatura como 
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sinônimos, embora haja diferenças semânticas entre eles. Para Dias (2001), o propósito dos 

portais corporativos é fornecer informações específicas de negócio, em contextos específicos, 

auxiliando os usuários de sistemas informatizados a encontrar as informações de que 

precisam. 

Reynolds e Koulopoulos (1999) encaram os portais corporativos como uma evolução da 

intranet tradicional, que tiveram a elas incorporadas novas ferramentas para identificação, 

captura, armazenamento, recuperação e distribuição de massas informacionais provenientes 

de fontes múltiplas internas e externas, para os  profissionais e grupos de profissionais de uma 

organização, melhorando o retorno do investimento ao fornecer melhores subsídios para a 

tomada de decisão, gerando benefícios como o aumento da produtividade, melhor serviço aos 

clientes e redução de custos de pessoal. 

No contexto deste trabalho, as aplicações voltadas para o processo de comunicação, 

mais especificamente a comunicação interna, serão analisadas com o intuito de verificar quais 

os efeitos das mesmas sobre o processo de comunicação interna de uma organização pública e 

serão observados no portal do DETRAN-RN. 

 

 

3.9 Modelo Conceitual  

Vistos os conceitos necessários para compreensão da pesquisa, torna-se imprescindível 

compreender como os mesmos serão levados a campo e como estão articulados a partir dos 

detalhes discutidos neste capítulo. Para isso, foi construído o modelo conceitual do estudo 

exibido figura 12, como um resgate detalhado do arcabouço conceitual da pesquisa. 
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Figura 12 - Modelo conceitual da pesquisa 

Pode-se observar que a pesquisa quer identificar os efeitos e implicações da intranet no 

processo de comunicação interna de uma empresa pública. Para isso, foram utilizados os 

conceitos referentes ao processo de comunicação, a partir do modelo proposto por Berlo 

(1999), e dos princípios de eficiência apresentados por Redfield (1985). A ilustração mostra a 

intenção de investigar as aplicações da intranet, disponíveis no portal corporativo da empresa 

e capazes de influenciar os elementos do processo de comunicação, implicando em alterações 

nos princípios de eficiência.  Também buscará testar associações entre os elementos do 

processo de comunicação e os princípios de eficiência, como é indicado pela linha tracejada. 

Tudo isto dentro de um contexto de mudança incremental. 

No próximo capítulo, serão mostrados maiores detalhes de como os conceitos foram 

utilizados em campo e os dados e testes realizados, a partir de uma sistematização do aspecto 

metodológico da pesquisa.     
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4 

Metodologia 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia para o desenvolvimento da 

pesquisa. Primeiramente serão mostrados o método e a estratégia de pesquisa, seguidos pela 

seleção e caracterização do caso. Por fim será apresentada a descrição da técnica de coleta e 

análise de dados, bem como os cuidados e controles adotados.  

 

 

4.1 Natureza da Pesquisa 
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De acordo com Richardson (1999), todo pesquisador, principalmente das ciências 

sociais, deve se posicionar epistemologicamente frente à pesquisa a ser realizada. Pesquisas, 

sejam de natureza qualitativa ou quantitativa, baseiam-se em premissas sobre o que vem a ser 

uma pesquisa válida e quais métodos lhes são apropriados. Para conduzir ou avaliar uma 

pesquisa é importante conhecer tais premissas. 

De forma geral, a evolução do conhecimento obedece a três paradigmas derivados da 

sociologia (ORLIKOWSKI E BAROUDI, 1991; FELL, XIMENES E FILHO, 2004): 

•  Positivista: quando há evidência de proposições formais; medidas quantificáveis das 

variáveis; testes de hipóteses; além do delineamento de inferências em um fenômeno, 

partindo de uma amostra para uma população. Estudos deste tipo são fundamentados 

na existência, a priori, de relações fixas, presentes no fenômeno e que são 

investigadas; 

•  Interpretativo: procura compreender o fenômeno através dos significados que as 

pessoas atribuem a ele. A pesquisa interpretativa não define antecipadamente variáveis 

dependentes e independentes. Seu foco é na complexidade do processo humano em 

dar sentido às coisas na medida em que as situações acontecem. As bases filosóficas 

da pesquisa interpretativa são a hermenêutica e a fenomenologia; 

•  Crítico: entende que a realidade social é historicamente constituída através de um 

processo de construção e reconstrução feito pelas pessoas. Os pesquisadores críticos, 

apesar de reconhecerem que as pessoas podem conscientemente agir no sentido de 

modificarem suas circunstâncias sociais e econômicas, afirmam que essa habilidade 

para a mudança é constrangida por diversas formas de dominação social, cultural e 

política.  

Levando em conta que este estudo tem, a partir de medidas quantificáveis da percepção 

das pessoas envolvidas no processo, a intenção de investigar os efeitos de uma tecnologia da 
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informação em um determinado tipo de organização e os elementos que constituem essa 

dinâmica, descrevendo, de maneira sistemática, o efeito que cada um deles implicará na 

mudança do todo, então, a base do presente estudo é o paradigma positivista. Segundo Motta 

(2001), este paradigma propõe uma forma de pensar a relação com o mundo das coisas via 

relações quantificáveis e objetivas.  

Uma vez que este trabalho investiga e descreve os efeitos e implicações da tecnologia 

da intranet e suas aplicações no processo de comunicação interna de uma empresa pública, a 

fim de estabelecer relações entre variáveis, considerou-se mais apropriada a realização de uma 

pesquisa quantitativa, pois em estudos dessa natureza, considera-se que existem relações 

dinâmicas que podem ser traduzidas em números. Por estruturação, a pesquisa quantitativa 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, pois o ambiente natural é a fonte direta para 

coleta de dados e, neste caso, técnicas estatísticas são os instrumentos-chave de análise 

(SILVA; MENEZES, 2000). 

Apesar da literatura sobre intranet já ser bastante vasta, estudá-la com foco nas 

organizações públicas ainda mostrou-se significante, pois se trata de um problema específico 

(efeitos e implicações da intranet no processo de comunicação interna de empresas públicas), 

que não foi muito estudado na literatura corrente, necessitando de mais evidências para 

estruturar o conhecimento. Outro fato importante é que o estudo não buscou elaborar 

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais 

informações sobre os efeitos e implicações da tecnologia da intranet e suas aplicações no 

processo de comunicação interna do DETRAN-RN, o que o caracteriza com as dimensões de 

uma pesquisa descritiva.  

Na pesquisa descritiva, procura-se descrever, registrar, analisar e interpretar fatos ou 

fenômenos atuais sem manipulá-los (CONTANDRIOPOULOS et al, 1997; MARCONI; 

LAKATOS, 1999). A pesquisa descritiva examina e descreve o conjunto das relações onde 
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intervêm, simultaneamente, diversas variáveis (a intranet e o processo de comunicação) em 

um modelo de relações interdependentes. 

Desta forma e pelos aspectos elencados, esta é uma pesquisa fundamentada 

epistemologicamente no positivismo, cuja natureza é, primordialmente, quantitativa de caráter 

descritivo.  

 

 

4.2 Estratégia de Pesquisa 

Yin (2001) afirma que a estratégia utilizada em uma pesquisa depende de seu foco 

(contemporâneo ou histórico), do tipo de pergunta e da extensão do controle do pesquisador 

sobre os eventos. O quadro a seguir mostra indicações que devem guiar a escolha da 

estratégia e os critérios de análise.  

 

Estratégia Forma de questão de 
pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos comportamentais? 

Focaliza acontecimentos 
contemporâneos 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento Quem, o quê, onde, quantos, 
quanto? 

Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o quê, onde quantos, 
quanto? 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 

Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

Quadro 8 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte:Yin (2001) 

 
Uma vez que esta pesquisa se propôs a investigar como a intranet afeta o processo de 

comunicação em uma organização pública, sendo este um evento contemporâneo e que está 

fora do controle do pesquisador pode-se afirmar baseado nas indicações e critérios do quadro 

8, que se trata de uma pesquisa de campo por meio de um estudo de caso que buscará maior 

representatividade acadêmica acerca do problema específico.  
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Um outro conjunto de critérios que justifica a estratégia de estudo de caso para uma 

pesquisa como esta congrega: a possibilidade de estudar sistemas no ambiente natural; a 

chance de aprender sobre o estado da arte e de agregar novos conhecimentos à teoria a partir 

da prática; a oportunidade de compreender a natureza e a complexidade do objeto em questão; 

a evidência de pesquisar uma área e uma realidade que, apesar de vastamente pesquisada, 

ainda necessita de pesquisas mais específicas. 

O estudo de caso tem como objetivo apresentar um caso analisado e documentado para 

se obter um conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada (VIEIRA, 1999). 

Bonoma (1985) acrescenta, ainda, que um estudo de caso se aplica de forma bastante 

adequada para as pesquisas nas situações em que o fenômeno é abrangente e complexo, 

devendo ser estudado dentro de seu contexto, de forma empírica e com múltiplas fontes de 

evidências. 

Questionamentos referentes à estratégia de estudo de caso, tais como o baixo poder de 

generalização dos resultados encontrados, podem ser rechaçados com argumentos como o de 

Yin (2001), que literalmente informa que, da mesma forma que os experimentos, os estudos 

de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou universos; quanto à 

questão de interpretações enviesadas da pesquisa, responde-se que os vieses podem ser 

evitados a partir de cuidados e controle metodológicos rígidos e adequados.  

Feitos posicionamentos favoráveis e contrários à estratégia de estudo de caso e tendo 

em vista que esta pesquisa reconhece as limitações das generalizações e das relações obtidas a 

partir da sua análise, tentar-se-á justificar a escolha da estratégia com caso único. 

 

 

4.3 O Caso Selecionado 
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Tornou-se mandatório a seleção de uma empresa pública e que possuísse uma intranet 

instalada, dada a escolha de tratar-se de um estudo de caso com caso único. O Departamento 

Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN-RN) atende aos critérios da 

pesquisa, sendo uma empresa pública que faz uso da tecnologia da intranet e conta com 

diversas aplicações que são capazes de afetar o processo de comunicação interna.  

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte é uma empresa pública 

da esfera estadual, vinculado ao Ministério das Cidades através do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN). Segundo o Artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 

compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito das respectivas atribuições. Para executar suas responsabilidades, o DETRAN-RN 

conta com uma estrutura representada na figura 13. 

 
Figura 13 - Organograma do DETRAN-RN 

 
O DETRAN-RN, como qualquer outra empresa, inclusive pública, possui uma série 

encadeada de funções, processos, atividades e tarefas necessários ao cumprimento e 

concretização das suas responsabilidades. A característica relevante, neste caso, é que parte 

destas funções e processos já é auxiliada e suportada por tecnologias da informação. 
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Recentemente, o DETRAN-RN implantou uma intranet com o intuito de suportar as 

atividades fim da empresa, incorporando aplicações para controlar os processos de habilitação 

de condutores de veículos e registro de veículos automotores. Todavia, o seu uso não se 

restringiu somente às atividades fim. Novas aplicações foram incorporadas à intranet visando 

apoiar, também, atividades meio, dentre elas, várias com perfil suficiente para afetar o 

processo de comunicação interna do órgão. 

O sucesso e a expansão das aplicações na intranet do DETRAN-RN, tem feito com que 

diversas outras instituições públicas utilizem o modelo desenvolvido pelo DETRAN-RN para 

a melhoria dos serviços prestados.  Um bom exemplo é O DETRAN de Santa Catarina que já 

firmou acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de sua intranet nos moldes da 

intranet do DETRAN-RN. Esta já é uma razão relevante para que se escolha a entidade para o 

estudo. 

A intranet do DETRAN-RN possui uma arquitetura moderna baseada em servidores 

web, que tornam suas aplicações padronizadas, muito amigáveis, fáceis de programar e de 

escalabilidade quase ilimitada. Diversas aplicações estão disponíveis em um portal 

coorporativo, dentre elas algumas voltadas para a comunicação interna. 

Como dito anteriormente, o DETRAN-RN tem uma estrutura regulamentada por lei e 

que amparam várias outras instituições públicas. Conseqüentemente, existem semelhanças 

entre o DETRAN-RN e outras empresas públicas da mesma estirpe, o que torna o caso 

escolhido e os resultados encontrados significantes para o estudo das organizações públicas, 

quando analisados levando-se em consideração o perfil de atuação e o aspecto tecnológico 

inovador em implantação. 

 

 

4.4 Desenho de pesquisa 
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Figura 14 - Desenho da pesquisa 

Um desenho de pesquisa ilustra esquematicamente como um estudo foi desenvolvido. A 

figura 14, acima, mostra o desenho de pesquisa implementado nesta investigação. Pode-se 

observar que o desenho apresenta duas grandes fases: identificação das aplicações e setores 

afetados e identificação dos efeitos e implicações causados pela intranet e suas aplicações no 

processo de comunicação interna. Todavia, antes de iniciar a pesquisa foi necessário 

estabelecer alguns procedimentos iniciais, dentre eles a escolha do caso e a negociação com a 

empresa para realização do estudo, componentes do projeto de dissertação defendidos 

previamente. 

Na primeira fase, em que pese o viés qualitativo, foram feitas indagações a fim de 

identificar setores e aplicações usuários da intranet que pudessem ser afetados. A segunda 

fase buscou estudar, com o reforço da análise estatística, relações entre as variáveis do 

processo de comunicação e as aplicações da intranet. 
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4.5 Protocolo de Estudo de Caso 

Para garantir confiabilidade e segurança e para possibilitar futuras replicações da 

pesquisa, fez-se necessário a elaboração de um protocolo de pesquisa. Segundo Yin (2001), o 

protocolo de estudo de caso contém o instrumento, os procedimentos e as regras gerais de 

coleta e análise que devem ser seguidas no uso deste e permite ao pesquisador um guia para 

realização da pesquisa, pois nele todos os passos a serem seguidos foram previamente 

deliberados. O protocolo desta pesquisa tem as seções exibidas no quadro 9. 

 

 

 

SEÇÃO PROCEDIMENTOS 

VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO 
(Informações prévias sobre a pesquisa)  

• Determinação dos objetivos 
• Seleção e negociação sobre onde será 

desenvolvido o estudo 
• Questões do estudo de caso 

PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
(Preparação para as atividades de coleta 
de dados) 

• Credenciais e acesso aos locais de estudo de 
caso 

• Agenda das atividades de coleta de dados 
• Advertências e procedimentos 

Coleta de dados 

      Entrevistas semi-estruturadas • Levantamento de dados qualitativos 

      Formulários • Levantamentos de dados quantitativos 

      Observação • Complementação e verificação 

Análise dos dados 

   Análise léxica • Análise do material colhido nas entrevistas 

   Análise estatística  • Análise do material colhido nos formulários  

QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 
(Conjunto de questões substantivas que  
refletem a investigação real) 

• Questões específicas que devem ser mantidas 
em mente pelo pesquisador durante a coleta de 
dados 

• Fontes de informação 
RELATÓRIO FINAL • Documento preparado 
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Quadro 9 – Protocolo de Estudo de caso 
Fonte: adaptado de Yin (2001) 

 

 

 4.6 Coleta de Dados 

Uma pesquisa se vale de formas complementares de coleta de dados. Neste caso, Por 

exemplo, foram utilizados a entrevista, o formulário e a observação, cada um em um 

momento e com intentos específicos. 

O processo de coleta de dados começou a partir de entrevistas semi-estruturadas com o 

coordenador do setor de informática e com os analistas de sistemas responsáveis pela 

implantação e manutenção da intranet do DETRAN-RN, para conhecer e entender as 

aplicações disponíveis na intranet que, de alguma forma, afetassem o processo de 

comunicação interna e determinar quais os setores afetados.  

A segunda fase da coleta valeu-se da aplicação de formulários feita pessoalmente pelo 

pesquisador e em uma única rodada, junto aos gestores e funcionários da empresa que, nos 

setores afetados, trabalhassem diretamente com a intranet e utilizassem alguma de suas 

aplicações com a finalidade de se comunicar internamente.  

Para complementação e verificação dos dados coletados através das entrevistas e dos 

formulários, a técnica da observação, também, foi utilizada. Segundo Gil (2002), os resultados 

de um estudo de caso devem ser provenientes da triangulação (convergência ou divergência) 

das evidências obtidas de diferentes técnicas de coleta. Eis, então, o sentido de aplicar-se a 

observação neste estudo. 

 

 

4.6.1 Entrevista 
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A entrevista, segundo Marconi e Lakatos (1999), é uma conversação que ocorre de 

maneira metódica e que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária. 

Selltiz et al (1987) afirmam que a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 

fazer, fazem ou fizeram, bem como sobre as suas explicações ou razões a respeito das coisas 

precedentes.  

O tipo de entrevista utilizado na coleta de dados da primeira fase da pesquisa foi a 

entrevista semi-estruturada face a face. Este tipo de entrevista permite ao pesquisador 

flexibilizar as perguntas para se aprofundar nas questões e informações de seu interesse para 

que mais detalhes possam aparecer à medida que a entrevista estiver acontecendo (GIL, 

2002).   

Nesta fase, foram entrevistados o coordenador do setor de informática e dois analistas 

de sistemas responsáveis pela implantação e manutenção da intranet, para determinação das 

aplicações disponíveis no portal do DETRAN-RN capazes de afetar o processo de 

comunicação interna, bem como, os setores afetados.  

Tais entrevistas aconteceram no local de trabalho dos entrevistados na primeira 

quinzena do mês de setembro de 2005, mediante solicitação formal e agendamento prévio de 

horário. Cada entrevista durou, aproximadamente, vinte minutos, sendo o seu conteúdo 

gravado e, posteriormente, transcrito. 

 

 

4.6.2 Formulário 

Na segunda fase, como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um formulário 

composto de perguntas fechadas elaboradas com o intuito de investigar as questões 

pertinentes a este trabalho (APÊNDICE B). O formulário, segundo Marconi e Lakatos (2001), 
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é um instrumento semelhante a um roteiro de perguntas enunciadas e preenchidas pelo 

pesquisador a partir das respostas do pesquisado. Este tipo de instrumento permite ao 

respondente uma melhor compreensão a cerca do assunto pesquisado, uma vez que o 

pesquisador pode esclarecer pontos que tenham ficado nebulosos. Por outro lado, deve haver 

uma preocupação maior para que não haja influência do pesquisador sobre a resposta do 

pesquisado.  

As perguntas do formulário aplicado configuraram-se como um tipo de coleta 

quantitativa e objetiva, na qual as possíveis respostas restringiam-se às possibilidades de uma 

escala Likert de 4 pontos, capaz de captar a concordância ou não do respondente em relação 

às afirmações do formulário. As questões visavam: 

•  Identificar quais as aplicações utilizadas pelos respondentes; 

•  Detectar os efeitos das aplicações nos elementos do processo de comunicação interna; 

•  Captar a percepção dos usuários dessas aplicações sobre os princípios de eficiência do 

processo nas aplicações citadas. 

A aplicação dos formulários, tipicamente em moldes survey, ocorreu entre os meses de 

setembro e outubro de 2005, em corte transversal. Foram coletados dados de funcionários e 

gestores do DETRAN-RN que fazem uso de algumas aplicações da intranet com o intuito de 

se comunicar internamente. A população respondente de usuários foi de 35. Nela estavam 

todos os coordenadores e funcionários dos setores afetados que lidam diretamente com 

alguma aplicação da intranet com a finalidade de se comunicar internamente. O rol foi obtido 

a partir de lista com o nome de todos os funcionários que possuem um login e uma senha para 

acessar as aplicações de comunicação.   

Por decisão de pesquisa, a amostra foi segmentada de acordo com o nível hierárquico da 

função do respondentes. Foram agrupados os coordenadores e sub-coordenadores para 

composição do grupo gerencial e as secretárias, chefes de grupo e outros funcionários 
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usuários para composição do grupo operacional. As razões para tais segmentações estão 

expostas mais adiante. 

 

 

4.6.3 Observações 

Marconi e Lakatos (1999) afirmam que a observação utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade, não consistindo apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. A observação consiste no registro de 

comportamento, fatos e ações relacionados com o objetivo da pesquisa no momento de sua 

ocorrência, não envolvendo questionamentos e respostas verbais ou escritas. 

Neste trabalho, a observação foi usada quando não foram levantados alguns detalhes 

relevantes com as entrevistas ou com os formulários, principalmente aqueles vinculados às 

questões organizacionais, culturais, políticas e comportamentais, vivenciados nas situações 

cotidianas da empresa em análise. Em muitos casos, principalmente na aplicação dos 

formulários, os respondentes não se limitavam a responder as questões, evidenciando, muitas 

vezes, as razões de suas respostas. Tais observações foram anotadas no verso dos formulários 

aplicados e posteriormente utilizadas na análise dos resultados encontrados.  

 

 

4.7 Análise dos Dados 

A análise de dados, nesta pesquisa, enfatizou duas diferentes técnicas: uma qualitativa e 

outra quantitativa. Para os dados coletados através das entrevistas foi utilizada a análise 
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léxica, enquanto que para os dados coletados nos formulários, foi usada a análise descritiva e 

correlacional, conforme apresentado mais adiante. 

 

 

4.7.1 Análise Léxica 

Segundo Roesch (1999), ao final da coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, o 

pesquisador se depara com uma enorme quantidade de textos (notas de pesquisa ou 

depoimentos) que devem ser organizados para depois serem analisados. Marconi e Lakatos 

(1999) afirmam que analisar corresponde a estudar, decompor, dissecar e interpretar dados, 

examinando sistematicamente seus elementos. 

No contexto desta pesquisa, os dados coletados através das entrevistas semi-estruturadas 

realizadas na primeira fase e da observação foram organizados e analisados via uma técnica 

denominada análise léxica, uma vez que não se fez necessário a inferência de resultados.  

Segundo Freitas e Janissek (2000), a análise léxica é uma técnica utilizável em todos os 

tipos de pesquisa que possam estar documentadas em textos escritos (documentos oficiais, 

livros, jornais, documentos pessoais etc), sendo este o caso desta pesquisa.  

A análise léxica é o estudo científico do vocabulário, com aplicações de métodos 

estatísticos para a descrição deste. Ela permite identificar com maior detalhe as citações dos 

participantes, utilizando indicadores que relacionam aspectos relativos às citações e às 

palavras (BARDIN, 1977). A descrição do texto através de análise léxica permite que cada 

resposta seja descrita pela intensidade em que se manifesta. Com a análise léxica, é possível 

apresentar opções (palavras, agrupamentos, expressões) para desvendar caminhos e descobrir 

opiniões, identificar necessidades, seja qual for a intenção da pesquisa aplicada.  

 Neste estudo, a análise léxica foi utilizada para determinar quais são as aplicações 

disponíveis na portal do DETRAN-RN que podem ser utilizadas para comunicação interna via 
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intranet e afetar, com isso, os elementos do processo de comunicação e sua eficiência. Nesta 

análise, os resultados foram conseguidos com a análise direta dos dados explicitados pelos 

respondentes, não sendo realizada nenhuma inferência. Análise semelhante foi utilizada na 

determinação dos setores afetados.   

 

 

4.7.2 Análise Estatística 

Os dados foram analisados descritivamente, através, principalmente, de análise de 

freqüência e cálculo da média, com o auxílio de software estatístico (SPSS 11). A análise de 

freqüência visa demonstrar a percepção dos usuários em relação aos efeitos e implicações da 

intranet e suas aplicações no processo de comunicação: elementos e eficiência. 

As médias foram utilizadas para determinar quais são os aspectos do processo de 

comunicação que são mais afetados pela intranet e suas aplicações de acordo com a 

percepção dos respondentes. Segundo Ovalle (1995), a média, neste caso, é capaz de 

considerar igualmente a percepção de todos os respondentes, enquanto a mediana 

desconsidera o número de respondentes, assumindo o valor central das respostas. 

Primeiramente, foram analisados os princípios de eficiência, buscando a relação entre cada 

um deles e a intranet e suas aplicações. Em seguida, buscou-se compreender quais os efeitos e 

implicações da intranet e suas aplicações sobre os elementos envolvidos no processo de 

comunicação.  

Também, buscou-se estabelecer as relações entre os elementos do processo de 

comunicação apresentados e os princípios de eficiência através de testes de correlação. 

Segundo Toledo e Ovalle (1995) e Triola (1999), um teste de correlação tem por objetivo 

medir e avaliar o grau de relação existente entre duas ou mais variáveis.  Na visão resgatada 
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para o estudo, a intranet e suas aplicações só são capazes de afetar as variáveis de eficiência 

do processo de comunicação via elementos do processo de comunicação. Em sendo assim, 

procurou-se determinar quais elementos do processo de comunicação se relacionam com 

quais princípios de eficiência, ou seja, tentou-se determinar as relações existentes entre os 

elementos de comunicação e os princípios de eficiência do processo de comunicação.  

Por tratar de uma amostra não condizente com testes paramétricos (distribuição da 

amostra não normal), optou-se por testar as associações que surgissem a partir de testes não-

paramétricos. Sabe-se que os testes paramétricos exigem suposições sobre a natureza e forma 

da população envolvida, enquanto os testes não paramétricos não dependem de tais exigências 

(TRIOLA, 1999). Ademais, para o caso em exame, a distribuição da população (assimétrica) e 

o tamanho da amostra (n=35) mostravam-se compatíveis com as exigências metodológicas 

para aplicação dos testes escolhidos. 

No presente estudo foi utilizado o teste de correlação de Spearman, que, de acordo com 

Triola (1999), é um teste não paramétrico que lança mão de postos como base para medir a 

força da associação entre variáveis, a fim de determinar as relações existentes entre os 

elementos do processo de comunicação e sua eficiência. 

Aprofundando a análise, buscaram-se relações significantes associadas à variação dos 

resultados entre grupos pesquisados. Assim, foi possível comparar a percepção e verificar se 

existia alguma diferença significativa entre o que as pessoas dos diferentes níveis 

organizacionais (grupos de análise), pensavam em relação ao processo de comunicação 

auxiliado pela intranet e suas aplicações.  

A fim de avaliar estas associações potenciais relacionadas à variação dos resultados 

entre grupos, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis que, de acordo com 

Triola (1999), pode ser utilizado em amostra com pelo menos cinco observações, sendo este o 

caso dessa pesquisa conforme evidenciado na análise dos resultados.  
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4.8 Cuidados e Controles 

Com o intuito de garantir os resultados da pesquisa, alguns controles e cuidados foram 

levados em consideração.  

Na coleta de dados algumas precauções foram tomadas em relação à entrevista, ao 

formulário e à observação. A escolha da entrevista semi-estruturada foi feita para possibilitar 

que o pesquisador pudesse modificar o andamento da entrevista caso julgasse necessário. A 

entrevista semi-estruturada flexibiliza a coleta de dados de acordo com as contingências do 

momento. O fato do roteiro da entrevista (APÊNDICE A) possuir perguntas muito objetivas, 

tornou dispensável a realização de um pré-teste do roteiro.  

A opção de usar formulário, ao invés de questionário, foi feita devido à complexidade 

dos itens a serem medidos e ao fato do formulário permitir que o pesquisador explique melhor 

os itens, caso necessário. 

Em relação à coleta, especial atenção foi dada à postura do pesquisador. Neutralidade e 

impessoalidade para evitar que sua opinião influenciasse a percepção dos pesquisados foram 

essenciais, uma vez que, tanto na entrevista semi-estruturada quanto na aplicação de 

formulários, houve a participação direta e ativa do pesquisador. Houve alta disciplina para que 

o papel do pesquisador, nesta fase, fosse apenas de orientação e esclarecimento.  

Por fim, no caso das entrevistas, existiu a necessidade de se registrar precisamente as 

informações coletadas. Para isso, a priori utilizou-se um gravador e, a posteriori, fizeram-se 

transcrições exatas do material coletado para que não houvesse, na análise dos dados, uma 

interpretação de dados não condizente com a realidade. Vale ressaltar que todas as entrevistas 

foram gravadas com autorização dos respondentes. O material transcrito foi devolvido aos 
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respondentes para que os mesmos atestassem o conteúdo das entrevistas através da leitura das 

transcrições.  

Em relação à análise estatística, a maior preocupação foi quanto ao estabelecimento da 

adequação entre amostras e testes, a fim de que as análises fossem apropriadas ao 

estabelecimento das associações que se queriam estabelecer. Para os testes descritivos 

(freqüência e média) considerou-se a representatividade da amostra frente à população. Já 

para evidenciar as correlações existentes entre os elementos do processo de comunicação e os 

princípios de eficiência, foram tomados cuidados quanto à distribuição e ao tamanho da 

amostra e escolhidos testes não-paramétricos adequados.  

Primeiramente, nos testes descritivos e de correlações, optou-se por trabalhar com a 

população (todos os usuários de aplicações de comunicação interna foram pesquisados) para 

garantir maior representatividade dos resultados, visto que a seleção de uma amostra 

implicaria em analisar alguns poucos indivíduos. Nesta amostra foi aplicado o teste não 

paramétrico de Spearman, que, de acordo com Triola (1999), é adequado para amostras 

pequenas que não tenham distribuição normal.  

Com os devidos cuidados e controles, foi possível tratar os dados de forma a se obter 

resultados condizentes com a percepção dos respondentes em relação à realidade.  

A análise dos resultados obtidos, feita de acordo com os objetivos da pesquisa, ocorreu 

conforme mostrado no próximo capítulo. 



84 

5  

Resultados Encontrados 

As organizações públicas possuem características diferentes das empresas privadas. Em 

sua maioria, tais características estão associadas a uma estrutura fortemente burocratizada, 

que traz consigo diversas conseqüências, as quais muitas vezes comprometem o serviço 

prestado. Por se tratar de uma organização pública tradicional, ficam evidentes, no DETRAN-

RN, estes traços e conseqüências. Pensando em reduzir tais conseqüências causadas pela falta 

de flexibilidade, uma intranet foi desenvolvida e implantada com o intuito de melhorar a 

execução tanto de atividades fim quanto de atividades meio. Neste sentido, foram 

incorporadas diversas aplicações ao portal do DETRAN-RN, capazes de provocar ganhos e 

melhorias nos processos da instituição. Neste trabalho, estão sendo mostrados os efeitos e 

implicações da intranet e de suas aplicações no processo de comunicação interna da 

instituição e, conseqüentemente, nos serviços oferecidos à sociedade. 

A apresentação dos resultados encontrados será feita em quatro etapas distintas: 

•  Na primeira, são mostrados os resultados encontrados a partir das entrevistas. São 

mostradas quais das aplicações disponíveis via intranet são utilizadas para 

comunicação interna bem como os setores e usuários que as utilizam; 

•  Na segunda etapa, são mostrados os efeitos e as implicações da intranet e sua 

aplicações sobre os elementos do modelo do processo de comunicação. A pretensão é 

mostrar em que grau a tecnologia da intranet é capaz de afetar cada um destes 

elementos, de acordo com a percepção dos usuários; 

•  Na terceira, são mostrados os efeitos e as implicações da intranet e sua aplicações 

sobre os princípios de eficiência na comunicação. São mostrados em que grau as 
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aplicações da intranet disponíveis no portal da instituição influenciam cada um dos 

princípios de eficiência do processo de comunicação; 

•  Por último, são mostradas evidências da relação existente entre os elementos do 

processo de comunicação e os princípios de eficiência.  

 

 

5.1 Aplicações de Comunicação e Setores Afetados 

Para a determinação dos resultados desta seção, foi analisado o conteúdo do material 

coletado e transcrito das três entrevistas realizadas (coordenador e os dois analistas 

responsáveis pela implantação e manutenção da intranet e aplicações de comunicação).  Foi 

feita a análise léxica das respostas uma vez que as perguntas eram objetivas e diretas.  

De acordo com os entrevistados, existem duas aplicações principais utilizadas como 

ferramentas de comunicação interna, quais sejam: o memorando eletrônico e o portal de 

notícias. O memorando eletrônico é uma aplicação que possibilita a comunicação formal entre 

as diversas coordenadorias da instituição, substituindo o trâmite de documentos em papel. Sua 

autenticidade é garantida pela assinatura digital associada ao login e a senha do usuário. Esta 

é uma aplicação que permite uma comunicação privada entre indivíduos, pois a mensagem 

tem uma única fonte e permite ter um ou mais destinatários. 

Já o portal de notícias é um espaço disponível na rede interna para divulgação de 

mensagens da instituição. Ao acessar a área restrita da rede, o usuário é exposto às notícias 

destacadas. Todavia, esta aplicação possibilita a comunicação entre o DETRAN-RN e os 

usuários, não sendo possível uma comunicação entre dois indivíduos ou que um usuário 

divulgue uma mensagem diretamente. Devido ao baixo grau de interatividade promovido pelo 

portal de notícias, o memorando eletrônico foi a aplicação escolhida para esta pesquisa. A 

aplicação está disponível para todos os coordenadores, alguns chefes de grupo e alguns 
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funcionários e faz com que parte dos documentos oficiais do órgão tramite por meio 

eletrônico, estando, portanto, bastante afinada com os ideais de implementação do que se quer 

estudar. Os seus usuários foram recenseados nesta pesquisa. Os setores e usuários do 

memorando eletrônico também foram determinados por meio das entrevistas.  

 

 

5.2 Elementos do Processo de Comunicação 

Nesta seção, apresentam-se os resultados das questões feitas sobre os elementos do 

processo de comunicação. Aqui, os efeitos e implicações da tecnologia da intranet e suas 

aplicações sobre os elementos (emissor-codificador, mensagem, canal e receptor-

decodificador) do processo de comunicação serão discutidos. Primeiramente, são 

apresentados os resultados referentes ao emissor-codificador, seguidos pelos resultados 

referentes à mensagem e ao canal, terminando a apresentação com os resultados do receptor-

decodificador.  

Para medir os efeitos e implicações da intranet e suas aplicações nos elementos do 

processo de comunicação, foram utilizados fatores relacionados com tais elementos capazes 

de afetar a fidelidade da comunicação. Para facilitar a análise e compreensão dos resultados, a 

exposição é feita por elemento na ordem em que foram pesquisados. 

 

 

5.2.1 Emissor-Codificador 

O formulário aplicado possui quatro itens que captam a percepção dos usuários em 

relação aos fatores referentes ao elemento emissor-codificador, quais sejam: habilidade de 

comunicação da fonte, atitude da fonte frente à mensagem e ao destinatário, o nível de 

conhecimento sobre os assunto comunicado e a lacuna social existente entre a fonte e o 
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destinatário. Cada um desses itens foi medido separadamente em uma escala tipo Likert de 

quatro pontos, ordenados de 1 a 4, onde 4 representava concordância absoluta. Os 

respondentes foram perguntados em que grau concordavam com os itens do formulário. O 

quadro 10 demonstra os fatores associados ao elemento emissor-codificador. 

 
EMISSOR-CODIFICADOR 

FATORES MÉDIA 

Habilidades comunicativas da fonte 1,03 

Atitude da fonte 2,23 

Nível de conhecimento da fonte 1,11 

Lacuna social entre a fonte e o receptor 2,69 

Quadro 10 - Análise descritiva dos fatores associados ao emissor-codificador 

Pode-se observar que existem alguns fatores cujos efeitos são mais fortemente 

percebidos do que outros. Constata-se, no quadro 10, que fatores relacionados ao 

desenvolvimento social do indivíduo, como habilidades de comunicação e nível de 

conhecimento sobre o assunto comunicado, são menos afetados pela intranet e suas 

aplicações.  

A média 1,03 para o fator habilidades comunicativas da fonte demonstra que os usuários 

descordam que a intranet e a aplicação investigada são capazes de melhorar as habilidades de 

comunicação da fonte, ou seja, a escrita, a fala, o pensamento e o raciocínio do emissor. 

Segundo Meneses e Zerbini (2005) e Antonello e Dutra (2005), a habilidade, o 

conhecimento e a atitude são componentes inerentes da competência do 

indivíduo e não mudam em um curto espaço de tempo. Esses autores afirmam que só 

é possível desenvolver as habilidades de um indivíduo através de 

treinamentos específicos que estimulem as habilidades desejadas. O fato de a 

comunicação ocorrer via intranet não amplia a capacidade de escrita do comunicador, bem 
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como sua forma de pensar e raciocinar. Essas são habilidades que o indivíduo desenvolve ao 

longo da vida e isto ocorre de forma incremental.  

Em se tratando do fator atitude da fonte frente ao processo de comunicação, ou seja se a 

utilização da intranet e da aplicação investigada afeta a atitude do emissor frente ao processo 

de comunicação, foi possível constatar um fato interessante: uma tendência à discordância 

embora as respostas tenham coberto toda a escala, conforme visto no gráfico 1. 

Conc. Totalmente

Conc. Parcialmente

Disc. Parcialmente

Disc. Totalmente

  

Gráfico 1 - Freqüência do item atitude da fonte 

Uma análise mais detalhada do gráfico mostra que um grupo de pessoas (cerca de 2/3 da 

amostra) posicionou-se em favor de que a intranet e a aplicação investigada não são capazes 

de influenciar a atitude do comunicador frente ao processo de comunicação, enquanto o outro 

grupo mostrou-se contrário a esta idéia. As razões para tal resultado serão explicados 

posteriormente. 

Examinando a questão se a intranet e suas aplicações influenciam no nível de 

conhecimento do emissor em relação ao assunto comunicado, observou-se quase que uma 

unanimidade nas respostas, na visão dos respondentes, em favor da discordância, conforme 

quadro 11.  

RESPOSTA FREQÜÊNCIA (%) 

46% 

17% 

34% 

3% 
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Discordo Totalmente 88,6 

Discordo Parcialmente 11,4 

Quadro 11 - Freqüência do item nível de conhecimento 

Tal resultado evidencia, na percepção dos usuários, que a intranet e suas aplicações não 

são capazes de afetar o nível de conhecimento do emissor em relação ao assunto comunicado, 

não afetando assim a capacidade intelectual do comunicador. 

A análise deste resultado leva a inferir explicação semelhante à apresentada na análise 

do resultado referente às habilidades comunicativas do comunicador. De fato, como o 

conhecimento é parte da competência do indivíduo (MENESES E ZERBINI, 2005; 

ANTONELLO E DUTRA, 2005), o nível de conhecimento sobre um assunto não depende 

da ferramenta de comunicação utilizada, mas sim do conhecimento do comunicador sobre o 

assunto comunicado. O simples fato de utilizar a intranet, ou qualquer outro mecanismo de 

comunicação, não mudará o nível de conhecimento do comunicador em relação ao assunto 

que se queira comunicar.  

  Na análise dos efeitos da tecnologia da intranet sobre a lacuna social existente entre 

as partes comunicantes, detectou-se, a partir da análise do gráfico 2, grande grau variância das 

respostas, pois a média para este item foi 2,69, com respondentes ora concordando ora  

discordando da questão formulada.  
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A discussão para as razões de tal divergência será retomada mais adiante neste estudo, 

nas análises feitas a partir da segmentação da amostra em grupos, no caso mais 

especificamente na análise dos grupos segmentados por nível hierárquico. 

   

 

5.2.2 Mensagem 

 Para analisar os efeitos e implicações da intranet e suas aplicações, sob o portal do 

DETRAN-RN, no que tange ao elemento do processo de comunicação mensagem, foram 

utilizados três itens, quais sejam: formato da mensagem, conteúdo da mensagem e tratamento 

recebido pela mensagem. Cada um desses itens foi medido separadamente em uma escala tipo 

Likert de quatro pontos, nos padrões da pesquisa.  

O quadro 12 sumariza os resultados agrupados por itens e nele pode-se observar que 

alguns fatores, em especial os que mais dependem do indivíduo, são os menos afetados pela 

intranet e suas aplicações, como é o caso do conteúdo da mensagem, conforme é apresentado 

nesta seção. 

MENSAGEM 

Gráfico 2 - Freqüência do item lacuna social entre a fonte e o receptor 
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FATORES MÉDIA 

Formato da mensagem 3,94 

Conteúdo da Mensagem 1,06 

Tratamento recebido pela mensagem 2,37 

Quadro 12 - Análise descritiva dos fatores associados à mensagem 

Um efeito evidente sobre a mensagem está relacionado ao seu formato. À questão se a 

intranet e suas aplicações afetam o formato da mensagem, os pesquisados respondem quase 

que unanimemente que sim, como exibido no gráfico 3. De fato, analisando a freqüência das 

respostas, pode-se perceber que 94,3% dos respondentes concordaram totalmente com este 

item e os demais (5,3%) também concordaram, só que parcialmente, levando quase à visão de 

unanimidade. Há assim, na visão dos entrevistados, um efeito da intranet e suas aplicações no 

formato das mensagens que circulam em um processo de comunicação eletrônico. Um 

resultado deveras esperado. 

  

Conc. Totalmente

Conc. Parcialmente

 

Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que a aplicação é capaz de padronizar o 

formato da mensagem. De acordo com Carvalho e Ferreira (2005), a intranet e suas 

aplicações são capazes de impor um formato único a um conteúdo heterogêneo. No caso da 

aplicação investigada (memorando eletrônico), só existe um formato possível para todos os 

setores e usuários e deve ser seguido, pois é o único disponível na aplicação. Isso implica que 

94,7% 

5,3% 

Gráfico 3- Freqüência do item formato da mensagem 
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o usuário tem a opção de escolher o conteúdo que será comunicado, mas não o formato como 

a mensagem será enviada. Todavia, este é um resultado que contraria outros achados desta 

pesquisa, sendo esta afirmação explicada mais adiante na seção 5.3.2. 

Na análise do segundo fator associado à mensagem, observou-se que o conteúdo 

inserido na mensagem não depende, aparentemente, da tecnologia que está sendo utilizada 

para comunicar a mensagem. Tal resultado sugere que a intranet e a aplicação investigada não 

são capazes de afetar conteúdo da mensagem. Ao perguntar se a intranet e suas aplicações 

eram capazes de afetar o conteúdo da mensagem, os respondentes discordaram quase que 

unanimemente com tal afirmação, conforme percentuais das respostas exibidos no quadro 13. 

RESPOSTA FREQÜÊNCIA (%) 

Discordo Totalmente 94,3 

Discordo Parcialmente 5,7 

Quadro 13 - Freqüência do item conteúdo da mensagem 

O fato do conteúdo da mensagem ser determinado por quem a envia e não pela 

aplicação explica o resultado. A aplicação (memorando eletrônico) é de cunho 

operacional e apóia a realização de uma determinada atividade. Portanto, em 

casos assim, o impacto acentua-se no processo de comunicação e não no 

conteúdo comunicado. Diferentemente, as aplicações de apoio gerencial são 

capazes de influenciar a opinião e a decisão do administrador e, com isso, 

modificar o conteúdo externado, revelando um apoio mais sofisticado da TI 

no contexto do trabalho gerencial que no trabalho operacional (RUGGIERO; 

GODOY, 2005). 

Na análise referente ao tratamento recebido pela mensagem, pode-se observar que existe 

uma certa heterogeneidade nas respostas obtidas, pois os respondentes demonstraram opiniões 

distintas em relação à afirmação de que a intranet e a aplicação investigada são capazes de 
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influenciar, em certo grau, o tratamento recebido pela mensagem. Tal indefinição é ratificada 

no gráfico 4.  
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    A razão para esta variação das repostas é creditada à diferença de nível hierárquico 

entre os respondentes. Uma análise mais aprofundada sobre esta indefinição será oferecida 

mais adiante, quando os resultados forem analisados sobre a ótica de grupos. 

 

 

5.2.3 Canal 

Para analisar os efeitos e implicações da intranet e sua aplicação sobre o elemento do 

processo de comunicação canal, também foram utilizados três itens: forma de expressão, meio 

utilizado e transportador da mensagem. A forma de medição é a mesma utilizada nos outros 

dois elementos já mostrados.  

Em uma primeira análise, este é o elemento do processo de comunicação que, 

aparentemente, sofreu maior influência da intranet e suas aplicações, pois a rigor a intranet é 

o próprio canal. Os resultados demonstraram que todos os três fatores (forma de expressão, 

meio e transportador) associados à esse elemento foram fortemente afetados para aplicação 

estudada.  

% 
e 

e 

Gráfico 4 – Freqüência do item tratamento recebido pela mensagem 
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O quadro 14 mostra os resultados encontrados, possibilitando observar que, em todos os 

fatores, existe uma forte tendência dos respondentes a concordarem com os itens.  

CANAL 
FATORES MÉDIA 

Forma de expressão 3,94 
Meio 3,80 
Transportador da mensagem 3,91 

Quadro 14 - Análise descritiva dos fatores associados ao canal 

Segundo Moeckel et al (2002), a intranet é uma TI que define padrões e se aplica como 

um meio de reunir e transmitir informações. Desta forma, nada mais natural do que a intranet 

afetar o elemento canal do processo de comunicação. Para ratificar e consolidar tal resultado, 

cada um dos itens foi analisado separadamente. 

A primeira análise do elemento canal foi feita a partir do fator forma de expressão da 

mensagem. Quando perguntado se a intranet e sua aplicação determinam a forma de 

expressão da mensagem (escrita ou falada), percebeu-se que os respondentes concordaram 

quase que totalmente com a afirmativa, a média foi 3,94. Isso já era esperado, pois as 

funcionalidades da aplicação da intranet determinam a forma como a mensagem deve ser 

expressa. Benett (1997) e Carvalho e Ferreira (2005) afirmam que um dos maiores benefícios 

da intranet é a padronização das aplicações e essa, por sua vez, também padroniza a 

realização de tarefas específicas, exigindo que muita coisa seja normatizada (MOREIRA E 

PROTIL, 2005). No caso do DETRAN-RN, a aplicação investigada só permite que as 

mensagens sejam expressas através da opção escrita uma vez que este tipo de expressão e 

mais fácil de controlar (organizar, armazenar, distribuir e auditar).  

 Outra análise realizada foi em relação ao fator meio utilizado na comunicação. Em tal 

análise também ficou constatado que os respondentes acreditam que a intranet determina o 

meio utilizado. À questão se a intranet e sua aplicação determinam o meio pelo qual a 

mensagem é enviada (eletrônico, físico etc.), evidenciou-se que a grande maioria (80%) 
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concordava totalmente com essa afirmação e mesmo os demais (20%) pesquisados 

concordaram parcialmente com a afirmação, conforme pode ser analisado no gráfico. 

Conc. Totalmente

Conco. Parcialmente

 

Gráfico 5 – Freqüência do item meio utilizado para envio da mensagem 

Esse também é um resultado, em parte, esperado, pois a intranet compreende o próprio 

meio por onde a mensagem será transmitida (MOECKEL et al, 2002). No caso da aplicação 

investigada, o memorando eletrônico, o único meio de comunicação utilizado é um formulário 

eletrônico.  

Vale ressaltar que durante a aplicação dos formulários de pesquisa, foi observado que as 

pessoas que concordaram parcialmente, só não concordaram totalmente com este item, pois 

alegaram que não existe nenhum instrumento normativo, na instituição, obrigando a utilização 

do memorando eletrônico. Isso permite o uso do memorando convencional (papel), 

possibilitando a utilização de outros meios no processo de comunicação.  

 O último fator relacionado ao elemento canal foi o transportador da mensagem. 

Versando quanto ao fato de que a intranet determina como a mensagem será entregue (por um 

mensageiro, por um sinal elétrico etc.), foi possível observar que este item é fortemente 

influenciado pela intranet e sua aplicação. O gráfico 6 ilustra o resultado, no qual a média 

atingida pelo fator foi 3,91. 

80% 

20% 
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Pôde-se perceber que a grande maioria concordou que a intranet é capaz de determinar 

o transportador da mensagem e mesmo os pesquisados que não concordaram totalmente 

admitiram haver alguma influência. Como já argumentado na questão anterior, ao utilizar uma 

ferramenta eletrônica para se comunicar, o comunicador não tem outra opção a não ser o sinal 

elétrico como transportador da mensagem. De forma geral, é a aplicação que determina o 

transportador da mensagem, não sendo possível ao usuário comum modificá-lo, não restando 

opção a não ser a possibilidade pré-determinada na aplicação. No caso analisado, uma vez que 

o usuário escolhe se comunicar via aplicação memorando eletrônico, os três itens associados 

ao elemento canal são determinados: a forma de expressão é a escrita; o meio é o eletrônico; o 

transportador da mensagem é um sinal elétrico. Efetuando-se um teste de correlação (teste de 

Spearman) entre esses fatores, surge que os mesmos são determinados em uma espécie de 

pacote. O quadro a seguir e a figura 15 ilustram os resultados encontrados, o que sugere uma 

correlação muito forte entre os itens, sendo mais tênue entre o meio e a forma de expressão. 

Gráfico 6 – Freqüência referente ao item transportador da mensagem 
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Figura 15 - Teste de correlação entre itens do elemento canal 

Tranportador - meio Forma -Meio Forma -Transportador  
R = 0,612 

Sig << 0,0001 
N = 35 

R = 0,492 
Sig =0,003 

N = 35 

R = 0,804 
Sig << 0,001 

N = 35 
Quadro 15 – Resultados obtidos com o teste de correlações associadas ao canal 

 

5.2.4 Receptor-Decodificador 

Para analisar os efeitos e implicações da intranet e suas aplicações sobre o elemento do 

processo de comunicação receptor-decodificador foram utilizados os mesmos itens de análise 

do elemento emissor-codificador, quais sejam: habilidade de comunicação da fonte, atitude da 

fonte frente à mensagem e ao destinatário, o nível de conhecimento sobre os assunto 

comunicado e a lacuna social existente entre a fonte e o destinatário. O quadro 15 mostra estes 

resultados.  

RECEPTOR-DECODIFICADOR 

FATORES MÉDIA 

Habilidades do receptor 1,03 

Atitude do receptor 2,31 

Nível de conhecimento do receptor 1,09 

Lacuna entre o receptor e a fonte 2,71 

Quadro 16 - Análise descritiva dos fatores associados ao recpetor-decodificador 
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Ao analisar o elemento receptor-decodificador, pôde-se perceber que ocorreram 

resultados semelhantes aos encontrados na análise do emissor-codificador, ressaltando-se as 

mesmas peculiaridades: os fatores relacionados com o indivíduo em si são os menos afetados 

pela intranet e suas aplicações, como é o caso das habilidades de comunicação da fonte e seu 

nível de conhecimento sobre o assunto comunicado.  

Traçando um paralelo na observação dos elementos, pode-se verificar uma semelhança 

muito expressiva. O quadro 16 ilustra tal comparação.  

FATORES EMISSOR RECEPTOR 

Habilidades 1,03 1,03 

Atitude 2,23 2,31 

Nível de conhecimento 1,11 1,09 

Lacuna social entre a fonte e o receptor 2,69 2,71 

Quadro 17 - Análise descritiva dos fatores referentes ao emissor e ao receptor 
 

A explicação para tal semelhança pode ser dada partindo do raciocínio de que no 

processo de comunicação um indivíduo é alternadamente emissor-codificador e receptor-

decodificador da mensagem e assim, nas mesmas circunstâncias de análise, tende a ter ações 

semelhantes em papéis semelhantes. 

A fim de fortalecer a relação observada, efetuou-se um teste de correlação, teste de 

Spearman, entre cada par de fatores. O resultado demonstrou que existem fortes correlações 

(p<0,001) entre os itens dos elementos do processo de comunicação emissor-codificador e 

receptor-decodificador, conforme mostrado no quadro 17. 

FATORES  EMISSOR RECEPTOR 

Habilidades <0,001 

Atitude <0,001 

Nível de conhecimento <0,001 

Lacuna social entre a fonte e o receptor <0,001 

Quadro 18 – Nível de significância da correlação entre fatores do emissor e do receptor 
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Este resultado sugere que as análises e explicações apresentadas para aos itens do 

elemento emissor-receptor podem ser replicadas para os fatores do elemento receptor-

decodificador, adequadamente. 

 

 

5.2.5 Visão por Grupos 

Alguns dos elementos analisados nas seções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.4 ostentavam indefinições 

merecedoras de aprofundamento de exame. Com o intuito de elucidar tais enigmas 

emergentes dos resultados, buscou-se a segmentação da amostra em grupos, como explicado 

no capítulo de metodologia. Deliberadamente foram observados os elementos do processo de 

comunicação nesta ótica suplementar. 

 

5.2.5.1 Elementos Emissor-Codificador e Receptor-Decodificador 

Fazendo-se uma segmentação da amostra em grupos a partir do nível organizacional dos 

respondentes, pôde-se evidenciar alguns resultados relevantes. Como explicitado na seção 4.6, 

o grupo um é composto por funcionários que não exercem funções de destaque nem gerência 

relevantes e o grupo dois é composto por respondentes que ocupam posição relevante dentro 

da empresa (coordenador, sub-coordenador e cargos semelhantes). 

Verifica-se que o grupo um tendeu a acreditar na possibilidade de influência da intranet 

e suas aplicações na atitude da fonte frente ao processo de comunicação, uma vez que a média 

do grupo foi 2,52 (mais próxima de concordo parcialmente), enquanto os componentes do 

grupo dois tendem a achar que a intranet e suas aplicações não afetam a atitude do 

comunicador, pois a média das respostas dos respondentes deste grupo foi 1,79 (mais próxima 

de discordo parcialmente). Como mostrado no quadro 18, a diferença de opiniões entre os 

grupos é significativa, o que mostra diferentes percepções atitudinais em função do nível 
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organizacional dos respondentes, em um patamar bastante representativo (p<0,001) referido 

pelo teste de Kruskal-Wallis. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Média= 2,52 Média = 1,79 

Diferença = 0,73 

Significância < 0,001 

Quadro 19 – Percepções grupais quanto ao item atitude do emissor-receptor 

Esse resultado sugere que a intranet e a aplicação são capazes de tornar mais 

equilibradas as diferenças de poder existentes entre os diversos níveis da organização, ou seja, 

os colaboradores dos níveis mais baixos da organização têm suas mensagens mais bem aceitas 

por parte dos seus superiores, quando enviadas pelas aplicações da intranet.  

A seu turno, por se tratar de um mecanismo formal de comunicação, o memorando 

eletrônico faz com que as pessoas de nível organizacional mais elevado assumam, uma 

postura de maior responsabilidade frente ao processo de comunicação, pois a mensagem e seu 

status ficam registrados, possibilitando que a mesma seja auditada a qualquer momento. A 

receptividade das mensagens envidadas na direção top-down já é garantida, em parte, pela 

estrutura de poder de uma organização. Já o oposto não é tão evidente.   

Por outro ângulo, segundo Balestrin e Arbage (2005), o surgimento das TIC 

(tecnologias de informação e comunicação), como é o caso da intranet, tem criado uma maior 

capacidade de interação entre níveis diferentes, seja entre indivíduos ou entre empresas. De 

fato, Pereira (2005) observou que a intranet não se sobrepõe à estrutura hierárquica formal já 

existente, limitando-se apenas a tornar possível um contato mais facilitado entre certos 

elementos de níveis distintos. Aquele autor ainda destaca, que a intranet tenderá a 

desempenhar um papel cada vez mais importante nos jogos políticos que se desenrolam na 

organização.  
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A fim de referendar comportamentos gerais dos atores investigados, no que concerne ao 

tratamento à lacuna social, já que fora denotada distinção atitudinal, fez-se o teste de 

correlação entre os grupos delineados por nível organizacional, à luz do teste de diferença de 

médias de Kruskal-Wallis.  

  Analisando as médias do grupo 1 que foi 3,10 e do grupo 2 que foi 2,07, torna-se 

possível perceber, de fato, que há uma visão por parte do grupo 1 de que a intranet é capaz de 

diminuir a lacuna social entre o emissor e o receptor, fato muito menos perceptível no grupo 

2, conforme pode ser observado no quadro 19. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Média= 3,10 Média = 2,07 

Diferença = 1,03 

Significância < 0,001 

Quadro 20 – Percepções grupais quanto ao item lacuna social 

 Esta diferença de percepção é explicável pelo fato das pessoas de níveis mais elevados 

terem livre acesso às camadas inferiores e às pessoas que nelas estão, não encontrando 

nenhuma dificuldade ou barreira de acesso. Takahashi (2001) afirma que a TI 

aproxima as pessoas, cria acessos e as inclui socialmente, às vezes com 

troca de conhecimento e erguendo sentido como dizem Câmara e Aun 

(2005). Algo semelhante pode ser pensado dentro de uma organização. Os resultados 

sugerem que a intranet está se configurando como um acesso formal aos níveis 

organizacionais mais elevados e trazendo mais igualdade ao processo de comunicação frente à 

estrutura de poder da organização. Os resultados obtidos nos quadros 19 e 20 lastreiam esta 

conclusão. 

 

 

5.2.5.2 Elemento Mensagem 
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Quando analisada mais profundamente a indefinição associada às respostas do item 

tratamento recebido pela mensagem, pode-se verificar um fato já evidenciado. Utilizando os 

grupos formados a partir da segmentação da amostra de acordo com o nível organizacional do 

respondente, constatou-se que o grupo composto por pessoas do alto escalão (grupo 2), não 

acredita que uma intranet e sua aplicação de comunicação interna sejam capazes de afetar o 

tratamento que a mensagem recebe, pois a média das respostas deste grupo é 1,64. Já o grupo 

de respondente de nível organizacional mais baixo (grupo 1) apresentou uma média mais 

próxima da concordância (média 2,86). O quadro 21 mostra os resultados.  

GRUPO 1 GRUPO 2 

Média= 2,86 Média = 1,64 

Diferença = 1,22 

Significância < 0,001 

Quadro 21 – Percepções grupais quanto ao item tratamento recebido pela mensagem  

Este resultado pode ser explicado de forma semelhante à análise apresentada na seção 

5.2.5.1 quando se fez referência ao fator atitude da fonte em relação ao processo de 

comunicação. Como visto anteriormente, a aplicação da intranet compreende um meio formal 

de comunicação que possibilita que o processo seja auditado, fazendo com que o risco de 

punição associado ao descaso com mensagens seja aumentado. Os funcionários do grupo 1 

alegaram que, com o memorando eletrônico, as mensagens enviadas de baixo para cima 

passaram a receber um tratamento melhor e mais apropriado. Segundo Cervi e Teixeira 

(2005), o estímulo a uma atitude favorável dos profissionais de uma organização, depende do 

risco envolvido, ou seja, se existir o risco de punição, o indivíduo terá maior responsabilidade 

ao executar alguma atividade. Na comunicação top-down, o risco de punição já é eminente à 

estrutura de poder.  

 

 

5.3 Princípios de Eficiência 
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De forma semelhante a seção anterior, para analisar os efeitos e implicações da intranet 

e suas aplicações sobre os princípios de eficiência foi utilizado um formulário a fim de captar 

percepções sobre cada um dos princípios. As percepções foram mensuradas em escala tipo 

Likert de quatro pontos ao estilo já apresentado. O quadro 22 mostra a percepção dos usuários 

em relação aos efeitos da intranet sobre a eficiência do processo de comunicação, mediante 

média dos valores fornecidos.  

PRINCÍPIOS MÉDIA 

Clareza 1,17 

Coerência 3,89 

Adequação 3,77 

Oportunidade e atualidade 3,54 

Distribuição 3,83 

Adaptação e uniformidade 3,91 

Interesse e aceitação 2,37 

Quadro 22 - Análise descritiva dos princípios de eficiência 
  

Em uma primeira análise, pode-se observar que cinco, dentre os princípios relacionados, 

sofreram pleno impacto da tecnologia sendo mais afetados pela intranet e suas aplicações. De 

fato, adaptação e uniformidade, coerência, distribuição, adequação e oportunidade e 

atualidade têm média superior a 3,5, indicando altíssima concordância com o impacto 

referido. Já os princípios clareza e interesse e aceitação são os que menos sofreram influência 

das aplicações da intranet. As razões para estes resultados serão expostas ao longo desta 

seção. A análise e exposição serão realizadas na ordem em que os princípios foram 

investigados, começando pelo princípio clareza e terminando pelo princípio interesse e 

aceitação. 

 

 

5.3.1 Clareza 
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A grande maioria dos respondentes acredita que a intranet não é capaz de influenciar o 

princípio clareza, compreendido como tornar a linguagem utilizada no processo de 

comunicação mais clara, evitando assim interpretações distorcidas, tanto que a média obtida 

para a percepção do princípio foi 1,17.  o gráfico 7 demonstra a freqüência obtida. 
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Este é um fato explicável, pois de certa forma a clareza é determinada pelas 

competências do emissor e do receptor e estas, por sua vez, dependem da habilidade, do 

conhecimento e da atitude do indivíduo (BRASIL E PIMENTA, 2005; FELLOWS, 2005).  

Aceita a premissa recém instituída, a clareza da mensagem emitida por um indivíduo vai 

depender de sua competência e esta vai depender de suas habilidades de comunicação, do seu 

conhecimento e de sua atitude, aderentes ao processo de desenvolvimento mental e 

intelectual. Assim, pode-se sugerir que a clareza depende muito mais das competências do 

indivíduo do que da tecnologia utilizada no processo de comunicação. Vale ressaltar, 

entretanto, a simplicidade da aplicação analisada, pois existem outras aplicações capazes de 

auxiliar o comunicador na composição da mensagem como, por exemplo, os corretores 

ortográficos. 

 

Gráfico 7 – Freqüência relacionada ao princípio clareza 
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5.3.2 Coerência 

Ao analisar o princípio coerência foi possível constatar que esse é um princípio 

fortemente influenciado pela intranet e suas aplicações. À questão se a aplicação memorando 

eletrônico alinha as mensagens comunicadas aos objetivos e à realidade da empresa, grande 

parte dos pesquisados respondeu que concordava totalmente, fato ilustrado no gráfico 8. 

Pode-se crer que este resultado não seja apenas um reflexo localizado, mas sim um item 

universalmente afetado.  
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A intranet é uma tecnologia da informação capaz de formalizar processos, dentre eles o 

de comunicação, ficando as mensagens registradas para possível auditoria, inibindo a 

comunicação de temas e assuntos que não digam respeito à instituição em questão. Para 

Carneiro e Dias (2005), o uso da tecnologia da informação inclui a integração 

de atividades, de decisões, de recursos e do fluxo de informações em uma 

plataforma única, de forma que tudo se comporte de maneira coordenada e 

coerente com os objetivos globais da empresa. 

Este resultado remete a uma reflexão já apresentada nesta pesquisa. Na seção anterior, 

os resultados associados ao elemento mensagem sugeriam que o conteúdo da mensagem não é 

Gráfico 8 – Freqüência relacionada ao princípio coerência 
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influenciado pelo uso da intranet e sua aplicação, dependendo exclusivamente do indivíduo. 

Todavia, o resultado referente ao princípio coerência, mostra que as pessoas limitam o 

conteúdo do que é transmitido pela intranet, a questões que dizem respeito à instituição, em 

especial por causa das características da comunicação em rede e a chance concreta de 

auditoria de comunicação. 

 

 

5.3.3 Adequação 

O princípio adequação mostrou-se, também, fortemente influenciado pela intranet e 

suas aplicações com média de 3,77 nos depoimentos coletados. À menção se a aplicação de 

comunicação interna disponível na intranet pode adequar a comunicação para assegurar o 

perfeito fluxo das informações, os pesquisados responderam que acreditam que tal aplicação é 

capaz sim de determinar o fluxo que a informação deve percorrer, conforme visto no gráfico 

9. 
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Conc. Totalmente

Conc. Parcialmente

Disc. Parcialmente

 

Gráfico 9 - Freqüência referente ao princípio adequação 

De fato, a coordenação do fluxo da informação é vital para uma empresa. Na aplicação 

estudada, uma vez escolhido o destinatário da mensagem, a aplicação se encarrega de 

coordenar o fluxo e entregar a mensagem, não cabendo ao usuário interferir. O que ocorre na 

verdade é somente a mudança do status da mensagem, ou seja, a mensagem não flui de um 

lugar para outro, não há deslocamento físico. Isto minimiza o risco de que a mensagem seja 

perdida ou interceptada no seu trâmite.  

 

 

5.3.4 Oportunidade e Atualidade 

Ao analisar o princípio de eficiência oportunidade e atualidade, percebeu-se que este é 

um princípio que também é bastante afetado pela intranet e sua aplicação à comunicação. De 

fato, a utilização da intranet e suas aplicações tornam mais oportuna a comunicação, no 

80% 

3% 

17% 
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universo analisado, ou seja, permite que a mensagem seja entregue no momento adequado. Os 

respondentes foram quase unânimes nessa afirmação, como visto no gráfico 10. 

Conc. Totalmente

Conc. Parcialmente

Disc. Parcialmente

Disc. Totalmente

 

Gráfico 10 – Freqüência relacionada ao princípio oportunidade e atualidade 

Esse era um resultado já esperado, pois uma mensagem enviada através da aplicação 

disponível na intranet do DETRAN-RN, como de regra, em qualquer intranet, fica disponível 

para o destinatário durante todo o tempo, bastando o usuário acessar rede interna que a 

mensagem será mostrada. Cerca de 6% dos usuários que discordaram, alegaram que alguns 

usuários não têm o hábito de acessar a rede interna diariamente, fazendo com que algumas 

mensagens sejam lidas com atraso.  

Todavia, esta é uma questão sócio-cultural que pode ser modificada com o passar do 

tempo. Segundo Guerreiro, Pereira e Rezende (2005) a caracterização de hábitos 

envolve uma pré-disposição ou tendência para se engajar em formas de ação 

anteriormente adotadas ou adquiridas. Isso não que dizer que os hábitos 

3% 

31%                                64% 

3% 
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não possam ser modificados. Rotinas padronizadas e formalizadas se 

fortalecem pelo processo de repetição até que se tornem hábitos. 

 

 

5.3.5 Distribuição 

A distribuição foi outro princípio que se mostrou fortemente influenciado pela intranet. 

A descrição dos dados obtidos, mostrada no quadro 22, aponta que a média obtida a partir da 

percepção dos respondentes foi 3,83. Tal média indica que grande parte das respostas se 

encontra próxima à total concordância de que as aplicações da intranet permitem que a 

mensagem chegue ao destino correto conforme observado no gráfico 11.  
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A estrutura cliente-servidor e o controle de status, ambos já mencionados, justificam a 

proeminência de estabelecimento deste princípio. O nível de perda de mensagem é 

virtualmente nulo.  

Gráfico 11 – Freqüência relacionada ao princípio distribuição 
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A única ressalva feita foi com relação à dependência que o fluxo da informação tem em 

relação à fonte emissora, pois quem determina o destinatário é o usuário emissor. Caso, o 

emissor escolha o destinatário errado, a aplicação não será capaz corrigir esse erro. Tal 

ressalva talvez possa explicar a discordância sobre o efeito da aplicação sobre esse princípio, 

embora este fato não tenha sido evidenciado na análise de correlação estabelecida.  

 

5.3.6 Adaptação e Uniformidade 

Na análise do princípio adaptação e uniformidade, constatou-se uma forte influência das 

aplicações da intranet, exibida pela média de 3,91. Este é o princípio mais afetado pela 

tecnologia da intranet como pode ser observado no gráfico 12.  

Conc Totalmente

Conc Parcialmente

 

Gráfico 12 – Freqüência relacionada ao princípio adaptação e uniformidade 

Como visto no gráfico acima, a expressiva maioria (91,4%) dos respondentes afirma 

concordar totalmente que a intranet e suas aplicações tornam as mensagens mais 

padronizadas, sendo esta a maior taxa de concordância apresentada entre os princípios de 

eficiência investigados na enquete. Evidenciou-se que apenas 8,6% dos respondentes 

concordaram parcialmente com a afirmação do formulário. 

91,4% 

8,6% 
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O fato pode ser explicado pelas características da aplicação investigada. Para se 

comunicar, o usuário é obrigado a mandar a mensagem via formulário eletrônico. Esse por 

sua vez, segue um único padrão, tornando assim todas as mensagens padronizadas. 

Benett(1997), Lessmann (2000) e Macau (2005) vêem que a tecnologia da informação 

permite à empresa aperfeiçoar o acesso, a manipulação e a apresentação de 

informações. No caso da intranet, e da aplicação investigada, é possível 

padronizar informações heterogêneas. Resultado semelhante foi apresentado 

na seção referente aos efeitos e implicações sobre o elemento mensagem, 

particularmente, na análise do fator formato da mensagem.  

 

 

5.3.7 Aceitação e Interesse 

Em se tratando do princípio aceitação e interesse, foi possível constatar um fato 

interessante. Há divergência de percepção entre os respondentes, pois parte dos pesquisados 

concordava enquanto a outra discordava do fato de que a utilização da intranet e suas 

aplicações aumentam o interesse e aceitação das mensagens, como mostra o gráfico 13. 
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 Gráfico 13 – Freqüência relacionada ao princípio interesse e aceitação 
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Fazendo uma análise mais profunda desta indefinição por nível hierárquico dos 

indivíduos pesquisados, notou-se que o grupo de pessoas que concordava com a afirmação 

pertencia ao nível operacional. Para esse grupo a média apresentada foi 2,86, o que sugere 

uma tendência à concordância parcial sobre o princípio pesquisado. Já as pessoas que 

discordavam mais fortemente (média de 1,64) da afirmação eram de um nível hierárquico 

mais elevado, conforme demonstra o gráfico 14. 

 
Nível OperacionalNível Gerencial
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Gráfico 14 – Visão por grupos do princípio interesse e aceitação 

A diferença de percepção é significativa (p<0,001), conforme apresentado no quadro 23, 

e pode ser explicada pelo o fato de que a intranet e sua aplicação compõem um acesso formal 

para atingir os níveis mais elevados da organização, enquanto que para o grupo de nível 

hierárquico mais elevado o acesso aos níveis inferiores já está garantido pela relação de poder 

existente na estrutura de uma organização, ratificando o resultado obtido em 5.2.5.1. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Média= 2,86 Média = 1,64 

Diferença = 1,22 
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Significância = 0,001 

Quadro 23 – Diferença de percepções para o princípio interesse e aceitação 

Enfim, de acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que a intranet e suas 

aplicações têm sim efeitos significativos sobre os princípios de eficiência do processo de 

comunicação apresentados por Redfield (1985), com exceção do princípio clareza. 

Para completar a pesquisa é necessário compreender as relações existentes entre os 

efeitos da intranet nos elementos do processo de comunicação e suas implicações na 

eficiência da comunicação. Resgatando parte dos conceitos levantados nesta pesquisa, pôde-

se partir para uma série de análises, tentando buscar as relações entre os elementos do 

processo e os princípios de eficiência.   

 

 

5.4 Correlação entre os Modelos Estipulados  

A última parte da apresentação dos resultados buscou mostrar a existência de relações 

entre os modelos básicos utilizados nesta pesquisa. Os resultados que serão apresentados a 

seguir foram conseguidos a partir da análise de correlação existente entre as variáveis de 

eficiência e cada um dos elementos do processo de comunicação, considerando relações com 

significância ao nível de 95% (p<0,05).  

 

 

5.4.1 Relações Associadas com o Princípio Clareza 

Primeiramente, buscou-se evidenciar quais elementos do processo de comunicação 

estão relacionados com o princípio de eficiência clareza. Os testes de correlação evidenciaram 

que este princípio está fortemente relacionado com os elementos do processo de 

comunicação: o emissor-codificador e o receptor-decodificador e neles com a habilidade e 
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nível de conhecimento. A figura 16 mostra os resultados e a significância de cada uma das 

relações encontradas. 

 

Figura 16 – Correlações encontradas com o princípio de eficiência clareza 
 
 

Clareza – Habilidade 
(fonte) 

Clareza – Habilidade 
(receptor) 

Clareza - Nível de conhecimento 
(receptor) 

R = 0,377 
Sig = 0,026 

N = 35 

R = 0,377 
Sig =0,026 

N = 35 

R = 0,402 
Sig = 0,017 

N = 35 
Quadro 24 - Correlações associadas ao princípio clareza 

Os resultados sugerem a existência de aspectos relacionados com o comunicador e o 

receptor que determinam a clareza da mensagem. Tais aspectos estão mais relacionados com 

características intrínsecas aos indivíduos, como, por exemplo, a habilidade de comunicação (a 

habilidade de escrita e fala, o pensamento e o raciocínio) e o seu nível de conhecimento em 

relação ao assunto. De fato para que a mensagem seja clara é preciso ter competência 

comunicativa e esta é composta por habilidade, conhecimento e atitude, caso contrário a 

mensagem não será facilmente compreendida, podendo até gerar interpretações distorcidas. 

Este resultado corrobora os achados expressos na análise dos efeitos da aplicação de 

comunicação estudada sobre o princípio de eficiência mostrado na seção 5.2.1. 
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Os demais fatores (atitude frente ao processo de comunicação e lacuna social existente) 

relacionados aos elementos emissor-codificador e receptor-decodificador não apresentaram 

nenhuma relação significativa com o princípio clareza. 

É importante ressaltar que apesar da significância da correlação apresentada entre o 

fator nível de conhecimento do elemento emissor-codificador e o princípio de eficiência 

clareza ser em torno de 6%, o pesquisador achou relevante destacá-la, pois isso pode sugerir 

uma tendência à existência de uma relação. 

 

 

5.4.2 Relações Associadas com o Princípio Coerência 

Ao analisar as relações entre o princípio de eficiência coerência e os elementos do 

processo de comunicação, ficou evidenciada uma forte relação entre este princípio e o 

elemento canal. Em outras palavras, o elemento canal parece ser o responsável por alinhar as 

mensagens aos objetivos e realidade da empresa.  A figura 17 mostra os resultados. 

 

Figura 17 - Correlações encontradas com o princípio de eficiência coerência 
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Coerência – Meio Coerência – Transportador 
R = 0,494 

Sig = 0,003 
N = 35 

R = 0,532 
Sig =0,001 

N = 35 
Quadro 25 – Correlações associadas ao princípio coerência 

O resultado explicita que a intranet e a aplicação determinam todos os fatores 

relacionados ao elemento canal, em especial, o meio e transportador da mensagem, 

formalizando e padronizando o processo de comunicação. Tal padronização imposta pelo uso 

da tecnologia (intranet) é o que, de fato, inibe o fluxo de mensagens que não dizem respeito 

aos objetivos da organização.  

Interessante notar que, mesmo com resultados menos significantes, parece haver uma 

relação entre o princípio coerência e os atributos da mensagem (formato e conteúdo) e com a 

forma de expressão do canal. Como visto, a intranet e suas aplicações têm a capacidade de 

alinhar as mensagens aos objetivos e realidade da organização. Tal alinhamento implica na 

restrição de parte do conteúdo das mensagens que transita pela rede. Essa talvez seja uma 

conjectura aceitável para explicar as relações potenciais entre os elementos, na ótica do 

pesquisador. 

 

 

5.4.3 Relações Associadas com o Princípio Adequação 

As análises realizadas nessa seção sugerem que o canal é o responsável pelo perfeito 

fluxo das mensagens causado pela utilização da intranet e suas aplicações, como foi 

evidenciado na seção 5.2. É o canal que determina por onde a mensagem deve tramitar. Tal 

resultado é evidenciado na correlação estabelecida entre o princípio de eficiência adequação e 

o elemento canal do processo de comunicação. A figura 18 apresenta as relações e suas 

respectivas significâncias.  
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Figura 18 - Correlações encontradas com o princípio de eficiência adequação 

Adequação – Transportador 
R = 0,392 

Sig = 0,020 
N = 35 

Quadro 26 – Correlações associadas ao princípio adequação 

Analisando as relações, o transportador da mensagem, como esperado, é determinante 

para adequar o fluxo da mensagem, já que é o encarregado de conduzir a mensagem do local 

de origem até o destino, assim como percebeu-se alguma tendência (7%) a correlacionarem-se 

meio e adequação.  

 

 

  5.4.4 Relações com o Princípio Oportunidade e Atualidade 

Ao se investigar os elementos do processo de comunicação que têm relação com o 

princípio de eficiência oportunidade e atualidade, não foi possível constatar nenhum resultado 

relevante, embora, tenha sido percebida uma relação (15%) com o elemento do processo de 

comunicação canal por meio do fator transportador da mensagem. Isso pode ser explicado 

pelo fato do princípio oportunidade e atualidade estar ligado diretamente ao tempo e ao 
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espaço que a mensagem é entregue e pelo fato do responsável por entregá-la ser o 

transportador da mensagem.  

Em um modelo cliente-servidor, como no caso estudado, a mensagem não é 

transportada fisicamente da origem até o destino. O que de fato ocorre é uma mudança no 

status da mensagem (workflow virtual), sendo esta a única responsabilidade do transportador 

da mensagem. É importante ressaltar que esta não é uma particularidade da aplicação e do 

modelo estudados, mas é uma propriedade geral das redes.  

Em alguns outros casos, o transportador de mensagem pode realmente exercer papel de 

fundamental importância no processo de comunicação, principalmente em se tratando do 

princípio oportunidade e atualidade. Em uma rede cuja topologia ponto-a-ponto for adotada e 

a aplicação de comunicação for executada individualmente em cada uma das máquinas, o 

tempo e o lugar onde a mensagem será entregue dependem em muito, neste caso, do 

transportador da mensagem, visto que o mesmo é o responsável em levar a mensagem da 

origem até o destino. 

 

 

5.4.5 Relações com o Princípio Distribuição 

Na análise do princípio distribuição foi possível destacar alguns resultados relevantes. A 

relação existente entre tal princípio e o processo de comunicação se dá via elemento canal, 

uma vez que o canal é de fundamental importância para a distribuição das mensagens e para 

que a mesma chegue ao destino correto. A figura 19 mostra os resultados e suas 

significâncias. 
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Figura 19 - Relações encontradas com o princípio de eficiência distribuição 

Distribuição–Meio Distribuição – Transportador 
R = 0,341 

Sig = 0,045 
N = 35 

R = 0,402 
Sig =0,017 

N = 35 
Quadro 27 – Correlações associadas ao princípio distribuição 

São significativas as associações entre o transportador e o meio e o princípio 

distribuição, em um achado totalmente compatível e até esperado, pois é responsabilidade do 

transportador conduzir a mensagem até o destinatário. Berlo (1999) ressalta, porém, que se o 

meio não for adequado, não adianta ter um bom mecanismo para entregar uma mensagem.  

Na seção 5.3.4 foi feita uma ressalva com relação à dependência que o fluxo da 

informação teria em relação à fonte emissora, pois esta é quem determina o destinatário. Caso 

o emissor cometa um erro ao escolher o destinatário, a aplicação não será capaz de corrigir 

esse erro. Este foi um fato observado principalmente pelos respondentes que apresentaram 

alguma discordância em relação ao efeito da aplicação sobre este princípio, quando da oitiva 

com os formulários de pesquisa. Desta forma, era de se esperar alguma relação entre o 

princípio distribuição e o elemento emissor-decodificador, pelos determinantes discutidos. 

Com indisfarçada contrariedade, deve-se afirmar que os testes de correlação não apresentaram 

nenhum resultado que merecesse destaque. 
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5.4.6 Relações com o Princípio Adaptação e Uniformidade 

Na análise do princípio adaptação e uniformidade foi possível encontrar relações com 

dois elementos distintos do processo de comunicação, quais sejam: a mensagem e o canal. 

Uma vez que este princípio determina a padronização da mensagem, nada mais esperado do 

que esta íntima relação com os elementos citados. Resultados inesperados surgiram nas 

relações com o canal. A figura 20 mostra as relações encontradas e suas respectivas 

significâncias. 

 

Figura 20 - Relações encontradas com o princípio de eficiência adaptação e uniformidade 
 

Adaptação e 
uniformidade – formato 

Adaptação e 
uniformidade – forma de 

expressão 

Adaptação e 
uniformidade – meio 

Adaptação e 
uniformidade –
transportador 

R = 0,364 
Sig = 0,03 

N = 35 

R = 0,364 
Sig =0,03 

N = 35 

R = 0,612 
Sig =0,000 

N = 35 

R = 0,635 
Sig =0,000 

N = 35 
Quadro 28 – Correlações associadas ao princípio adaptação e uniformidade 

Pode-se observar na figura que existem relações importantes com o formato da 

mensagem e com a forma de expressão da mensagem, ambos com nível de significância de 

0,03. Este parece ser um resultado muito previsível, pois o princípio adaptação e 
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uniformidade se refere, justamente, à padronização da mensagem e estas nuances (formato da 

mensagem e forma de expressão) estariam obviamente relacionadas.  

Surpreendentemente, estas não foram as relações mais significativas encontradas. 

Percebe-se olhando as associações surgidas que os mais fortes elos estão entre o princípio e o 

elemento canal através dos fatores meio e o transportador da mensagem. As significâncias das 

relações extraídas para estes fatores são, ambas, da ordem de 0,01%, o que faz que ambos 

sejam exibidos no quadro com valor zero. Talvez, a explicação cogitada para tal fato se dê 

pela relação primária existente entre o meio e o transportador com a forma de expressão e o 

formato da mensagem. Em outras palavras, primeiro se determina o meio e o transportador 

para então se definir a forma de expressão e o formato da mensagem, criando uma hierarquia 

na definição dos elementos. A figura 21 apresenta essa hierarquia idealizada a partir de exame 

de correlações. 

 

Figura 21 – Hierarquia de definição dos fatores 
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5.4.7 Relações com o Princípio Interesse e Aceitação 

O último princípio analisado foi interesse e aceitação. Este princípio, como já mostrado 

anteriormente, determina o interesse e aceitação da mensagem por parte dos comunicadores 

(elementos emissor-codificador e receptor-decodificador). As muitas correlações que se 

instauraram estão na figura 22. 

 

Figura 22 – Relações encontradas com o princípio de eficiência interesse e aceitação 
 

Interesse e 
aceitação – atitude 

(fonte) 

Interesse e 
aceitação – lacuna 

social (F-R) 

Interesse e aceitação 
– tratamento 

Interesse e 
aceitação – 

atitude (receptor) 

Interesse e 
aceitação - lacuna 

social (R-F) 
R = 0,466 

Sig = 0,005 
N = 35 

R = 0,629 
Sig =0,000 

N = 35 

R = 0,691 
Sig =0,000 

N = 35 

R = 0,658 
Sig =0,000 

N = 35 

R = 0,625 
Sig =0,000 

N = 35 
Quadro 29 – Correlações associadas ao princípio interesse e aceitação 

  De acordo com os estudos de correlação, pôde-se perceber que o princípio de 

eficiência interesse e aceitação está relacionado com quase todos os elementos do processo de 
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comunicação, com exceção do canal. De fato, na figura 22 é possível verificar que o princípio 

se relaciona, simultaneamente, com o emissor e com o receptor, quase que na mesma 

intensidade (p<0,000) e com os mesmos itens (atitude e lacuna social). Tal relação pode ser 

facilmente explicada, pois o interesse e aceitação pela mensagem comunicada podem 

depender de como o emissor se posiciona frente ao processo de comunicação, ou seja, sua 

atitude frente ao assunto comunicado e a sua posição perante o receptor.  O tratamento 

recebido pela mensagem também está fortemente relacionado com o princípio interesse e 

aceitação.    

Observando em separado as relações detectadas, nota-se que a associação entre interesse 

e aceitação com a atitude do emissor é menos intensa que a relação existente entre tal 

princípio com a atitude do receptor. Isto também pode ser razoavelmente explicado, pois 

como o próprio princípio retrata, o interesse e a aceitação são muito mais presentes no 

receptor-decodificador, que tem a prerrogativa, inclusive, de poder aceitar ou rejeitar a 

mensagem. 

Enfim, pode-se perceber uma tendência, de forma geral, nas relações entre os princípios 

e os elementos do processo de comunicação. Os elementos mais técnicos se relacionam com 

os princípios também mais técnicos. Já os elementos associados ao indivíduo se relacionam 

com princípios menos técnicos.  Em adição, algumas destas correlações têm significância 

muito menor do que o limite de 95% estabelecido por esta pesquisa. 

Assim, com os resultados encontrados, torna-se possível extrair algumas conclusões 

sobre os efeito e implicações da intranet e suas aplicações sobre o processo de comunicação, 

que configuram o próximo e último capitulo deste texto.  
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6  

Conclusão 

Não há necessidade de conhecimento profundo para perceber que a tecnologia da 

informação é capaz de afetar a vida cotidiana. Nas empresas, o papel da TI tem sido trazer 

eficiência às operações e eficácia às tomadas de decisões.  A intranet tem contribuído de 

diversas formas para a efetividade organizacional, coletando e distribuindo informações. As 

possibilidades associadas a essa tecnologia são muitas. Dentre elas, a comunicação tem sido 

um dos processos mais afetados e beneficiados. Tais efeitos podem ser medidos de várias 

formas. 

 

 

6.1 Síntese da Pesquisa 

 Ao analisar os elementos do processo de comunicação (emissor-codificador, 

mensagem, canal e receptor-decodificador) ficou evidente que a intranet e a aplicação 

investigada afetam mais fortemente o canal e a mensagem. Expandindo a análise destes 

elementos, percebe-se uma tendência de que quanto mais os fatores estão relacionados com os 

aspectos físicos do processo de comunicação, mais eles sofrem influência da intranet e suas 

aplicações. Como visto anteriormente, fatores do elemento canal como o transportador da 

mensagem, o meio e a forma de expressão são os mais fortemente afetados pela tecnologia 

(intranet). Se for feita uma análise dos fatores internos de cada um dos elementos também 

pode ser observado fenômeno semelhante. A figura 23 ilustra os efeitos da intranet nos 

elementos do processo de comunicação, à luz dos elementos encontrados nesta pesquisa. 
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Figura 23 - Efeitos da intranet e sua aplicação sobre os elementos do processo de comunicação 

 

Ao analisar os princípios de eficiência, pôde-se evidenciar que a intranet e a aplicação 

investigada atuam mais fortemente nos princípios de eficiência, que estão de alguma forma 

relacionados com os aspectos técnicos do processo de comunicação, quais sejam: adequação, 

coerência, distribuição e adaptação e uniformidade, tendo em vista que estes apresentaram 

fortes relações com os elementos canal e mensagem. Por outro lado, ficou aparente que os 

princípios clareza e interesse e aceitação são os menos afetados pela intranet e suas 

aplicações, pois estes estão mais fortemente relacionados com aspectos intrínsecos aos 

indivíduos e, portanto, sofrem menos impactos das tecnologias (fatores externos aos 

indivíduos). Estes resultados podem ser visualizados na figura 24. 
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Figura 24 - Efeitos da intranet e suas aplicações sobre os princípios de eficiência da comunicação 

Na análise da correlação foram evidenciados os resultados exibidos acima. De forma 

geral, os princípios do processo de comunicação são mais fortemente relacionados com os 

elementos canal e mensagem, sugerindo que os aspectos técnicos são mais evidentemente 

afetados no processo de implementação da tecnologia. As exceções verificadas são os 

princípios clareza e interesse e aceitação que estão mais associados aos aspectos do indivíduo, 

ou seja, com os elementos emissor-codificador e o receptor-decodificador.  

A figura 25 sintetiza os resultados desta pesquisa.  A mesma ilustra que a intranet e suas 

aplicações afetam todos os elementos do processo de comunicação, principalmente, o canal e 

a mensagem, implicando em alterações na eficiência do processo. Como visto anteriormente, 

a intranet é o canal de comunicação propriamente dito, provocando, com isso, maiores efeitos 

no elemento canal do processo de comunicação. Este, por sua vez, é o elemento ao qual mais 

se associa ganhos de efetividade, afetando quase todos os princípios de eficiência 
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apresentados por Redfield (1985). As únicas exceções foram os princípios clareza e interesse 

e aceitação, que dependem, de acordo com a análise realizada na seção 5.3, mais do indivíduo 

do que da tecnologia. 

 

Figura 25 - Síntese dos resultados encontrados 

 

 

6.2 Confronto com Objetivos 

Face aos resultados obtidos e a síntese realizada, pode se perceber que a pesquisa 

conseguiu investigar e analisar os efeitos e implicações da intranet e suas aplicações sobre o 

processo de comunicação interna do DETRAN-RN, a partir da percepção dos usuários da 

aplicação memorando eletrônico disponível no portal corporativo.   
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Para cumprimento do objetivo geral da pesquisa, diversos objetivos específicos foram 

também concretizados. A identificação das aplicações disponíveis no portal corporativo da 

empresa capazes de afetar o processo de comunicação interna, bem como a determinação dos 

setores e usuários de tais aplicações, foram plenamente satisfeitas a partir das entrevistas com 

o coordenador do setor de informática e os analistas por ele indicados, uma vez que estes são 

os responsáveis pela concepção, implantação e manutenção da intranet e das aplicações 

voltadas a comunicação interna.  Tais informações conseguidas foram de vital importância 

para a concretização do resto da pesquisa. 

Com a aplicação de formulários para os usuários identificados na fase anterior foi 

possível avaliar os efeitos da intranet e suas aplicações sobre os elementos do processo de 

comunicação e suas implicações sobre os princípios de eficiência. No primeiro caso, ficou 

constatado que os elementos canal e mensagem são os mais fortemente afetados, por razões já 

explicitadas nas seções anteriores. Também, pôde-se perceber fortes implicações de tais 

efeitos em todos os princípios de eficiência do processo de comunicação, com exceção da 

clareza e do interesse e aceitação, por razões também já explicitadas. 

Para finalizar o intento da pesquisa, foram detectadas relações existentes entre os 

elementos e os princípios de eficiência do processo de comunicação. Tais relações permitem 

melhor compreender como a intranet e suas aplicações provocam ganhos de eficiência no 

processo de comunicação. 

 

 

6.3 Limitações 

A pesquisa, reconhece-se, esbarra em algumas limitações. A primeira delas é em relação 

ao limites impostos pela estratégia adotada na realização de pesquisa. A estratégia de estudo 
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de caso tem limites em relação ao poder de generalização, embora esta não fosse a intenção 

desta pesquisa. Assim, os resultados não podem ser expandidos a todas as intranets, nem 

muito menos a todas as aplicações de comunicação disponíveis no mercado.  

Outra limitação encontrada foi devido a complexidade dos itens dos modelos 

estipulados na pesquisa, de difícil compreensão, pelo menos para os respondentes da pesquisa, 

que em muitos caso não estavam familiarizados com os conceitos técnicos envolvidos no 

processo de comunicação e sobre a TI. A realização do levantamento via formulário 

minimizou o problema, pois a presença do pesquisador permitiu o esclarecimento dos itens 

mais técnicos.  

A solução obtida para suplantar a complexidade da mensuração, a aplicação 

formulários, tornou-se uma outra limitação da pesquisa. A participação direta do pesquisador 

na coleta de dados pode ocasionar a criação de vieses e influenciar o ponto de vista dos 

respondentes. Neste ponto, o pesquisador buscou neutralidade e impessoalidade nas 

explanações prestadas, minimizando os efeitos de sua percepção frente à percepção dos 

respondentes, o que, mesmo assim, atenta contra a naturalidade dos dados. 

A quantidade de aplicações estudadas pode ser considerada uma outra limitação da 

pesquisa. No estudo de caso realizado, foi investigada apenas uma aplicação de comunicação 

interna e de cunho operacional. Este fato limita as conclusões da pesquisa, pois só reflete os 

efeitos e implicações de uma aplicação em particular, demandando novas pesquisas para 

consolidar conclusões mais gerais. Em aplicações mais sofisticadas, talvez, seja possível 

observar efeitos e implicações mais significantes sobre o processo de comunicação, sendo 

aquelas capazes até de influenciar nas habilidades comunicativas do emissor e do receptor.    
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6.4 Futuras Pesquisas 

Uma contribuição desta pesquisa é que a mesma abre espaço para a realização de novos 

estudos. Como visto, os resultados aqui encontrados não podem ser generalizados. A 

consolidação do conhecimento sobre essa temática demanda a realização de outros estudos 

semelhantes para testar os efeitos e implicações da intranet em outras organizações públicas. 

Como visto, a aplicação investigada impõe limites às conclusões desta pesquisa, pois possui 

características peculiares e não reflete toda a potência das aplicações disponíveis nas intranets 

para comunicação interna.  

Cabe ainda a realização de outras pesquisas no próprio DETRAN-RN, já que existem 

outras aplicações com diversas finalidades disponíveis no portal corporativo da instituição, 

capazes de afetar outros processos diferentes do processo de comunicação. O conhecimento 

agregado por estes estudos, permitirá a compreensão dos efeitos da intranet e suas aplicações 

sobre uma instituição pública como um todo.  

Também, faz-se necessário a realização de pesquisas no setor privado. Tais estudos 

permitiriam uma análise comparativa com os resultados obtidos no setor público. A análise 

pode construir para uma visão holística e contribuir para a compreensão dos efeitos da 

intranet e suas aplicações sobre as organizações, contribuindo para complementar o 

conhecimento sobre esta tecnologia da informação.    

Enfim, é indiscutível a importância da TI para as empresas. No caso mais específico da 

intranet e suas aplicações, respondendo, assim, a pergunta de pesquisa, é possível afirmar que 

a intranet e suas aplicações têm efeitos significativos e diversos sobre o processo de 

comunicação interna de uma organização pública. Os efeitos apresentados mais significativos 

podem ser observados nos elementos canal e mensagem e, por conseqüência, em todos os 

princípios de eficiência diretamente associados a estes elementos.  
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COORDENADOR DE INFORMÁTICA E 
CONSULTORES DE TECNOLOGIA DO DETRAN-RN. 

Este questionário é parte de uma pesquisa acadêmica referente à elaboração da 
dissertação para a obtenção do título de mestre em Administração pela Universidade 
Federal de Pernambuco-UFPE. O objetivo deste trabalho é verificar os efeitos e 
implicações da tecnologia da intranet e suas aplicações sobre o processo de comunicação 
interna do Detran-RN. 

Parte I - perguntas para traçar o perfil do entrevistado 

1) Qual é seu nome completo? 
2) Qual é sua experiência com aplicação de tecnologia da informação?(área com as quais 
você trabalha ou trabalhou) 
3) Qual a função profissional você desempenha atualmente? 

PARTE II - perguntas sobre o processo de implantação da Intranet no Detran-RN.   

4) Quando a intranet do DETRAN-RN foi implantada? 
5) O que motivou a implantação da intranet? 
6) A possibilidade de melhorias na comunicação interna da empresa foi uma das razões 
para implantação da intranet no DETRAN-RN? 

PARTE III - perguntas sobre as aplicações possíveis na Intranet do Detran-RN.   

7) Quais as aplicações estão disponíveis na intranet do DETRAN-RN? Descreva. 
8) Quais destas aplicações tem por finalidade a comunicação interna? 
9) Quais são os setores que utilizam estas aplicações? 
10) Houve, de alguma forma, dificuldades ou barreiras na hora de incentivar o uso das 
aplicações supracitadas?  

PARTE IV - perguntas sobre os efeitos e implicações da intranet e suas aplicações no 
processo de comunicação interna?   

11) Como a intranet melhorou os processos organizacionais do DETRAN-RN? 
12) Quais são as diferenças que você identificou entre a utilização dos meios tradicionais 
de comunicação e a comunicação promovida pela intranet?  
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APÊNDICE B – Formulário de pesquisa 
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APÊNDICE C – Interface do memorando eletrônico 
 
 

 




