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1 Introdução 

 

A origem epistemologia da palavra comunicação é tornar comum, ou seja, se 

uma pessoa consegue fazer com que sua idéia seja captada por outra pessoa isso e 

comunicação. 

Hoje a comunicação empresarial tem assumido um papel fundamental nas 

organizações, tanto publica ou privativa exigindo dos profissionais da área não apenas 

utilizando conhecimento e habilidade, mas também uma visão abrangente do mercado e 

uma visão universal e estratégica de negócios. Sendo um fator importante para se ter um 

diferencial de competitividade, e fundamental para a excelência nos relacionamento das 

empresas e instituições com seus inúmeros públicos estratégicos. Ainda englobando o 

cuidado com a imagem corporativa, ou seja, com a marca da empresa, melhorando os 

serviços e aumentando a produtividade e lucros.  

Quando uma empresa não se comunica bem os problemas logo aparecem: 

funcionários desmotivados, fornecedores que perdem a confiança e clientes 

insatisfeitos, não existindo uma comunicação interna e externa. 

A comunicação não deve ser distorcida, deve ser clara e objetiva de forma com 

que o receptor receba a mensagem sem ruídos. Exigindo inteligência, reflexão, estudos 

de casos, processos, disciplina, bom senso, velocidade, trabalho em grupo, ciência e 

técnica e etc. 

Com o crescente nível de informação e conscientização da sociedade vem 

sendo alterada a gestão da empresa. Centrada no mercado de trabalho o Hospital de 

Urgência de Sergipe com um alto grau de racionalização, a gestão de comunicação à 

consecução das metas a serem alcançadas, onde o fator importante e uma boa 

comunicação clara e técnica. 

Assim, este relatório de estagio tem como tema principal: Efetividade do 

Serviço da Acessória de Comunicação, (ASCOM) do HUSE em 2011 Sobre o Olhar 

dos Colaboradores. 

Sendo assim o foco principal deste relatório, e a efetividade da acessória de 

comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe em 2011 sobre o olhar dos 

colaboradores. 

 

1.1 Problema 

 

O fato vem inter-relacionado na falta de comunicação entre os colaboradores 

do HUSE (Hospital de Urgência de Sergipe), e do serviço prestado pela Ascom. A 

efetividade de serviço prestado pela Ascom, com os servidores de maiores importância 

do hospital de Urgência de Sergipe, não esta sendo um fato comunicativo inter-
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relacionado com os servidores. Esse fato ocorre por não saber inter-relacionar os meios 

de comunicação existente dentro do setor da Ascom e do HUSE para que possa facilitar 

a comunicação de fato geral abrangente dentro do Hospital de Urgência de Sergipe. A 

efetividade do serviço prestado pela Ascon do HUSE, e só mente fazer pequenas 

divulgações já preparadas por alguns colaborados que tenta fazer o serviço da Ascom 

evoluir, mas não conseguem. Qual seria o fator principal para analisar a efetividade dos 

serviços prestados pela ASCOM do HUSE na ótica dos colaboradores em 2011?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a efetividade dos serviços prestados pela Ascon do HUSE na ótica 

dos colaboradores em 2011. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Descrever da parte de funcionamento da Ascom. 

 Identificar a importância da comunicação nas organizações. 

 Identificar opiniões dos colaboradores a respeito da comunicação intra-

organizacional feita pela Ascom. 

 Apresentar possíveis sugestões e estratégias para melhorar o processo de 

comunicação, da ASCOM com os colaboradores. 

 

1.3 Justificativa  

 

 A importância deste relato e informar as causas e os motivos da falta de 

comunicação e intra-relacionamento entre os colaboradores que estão interligados com a 

acessória de comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe e outros demais setores 

existentes no hospital. 

A relevância acadêmica e construir com um material teórico baseado em uma 

empresa pública que possibilite a novos acadêmicos e ao mundo cientifico informações 

adicionais para o estudo do tema Marketing e comunicação. O interesse pessoal é 

adquirir uma bagagem teórica do tema abordado, aumentando nossos conhecimentos 

sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa e, contribuir para a solução da 

dificuldade encontrada na empresa. A viabilidade da pesquisa oferecerá condições que 
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são favoráveis, pois tem se o material teórico, a liberdade para a coleta de informações e 

também, conta-se com orientação da professora da instituição da disciplina de Estagio 

Supervisionado. 

 

2 Histórico da Organização 

 

A Assessória de Comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe 

(ASCOM/HUSE) trabalha atualmente com duas jornalistas e uma auxiliar 

administrativa, desenvolvendo as seguintes atividades: 

 

1. Cobertura jornalista de eventos; 

2. Matérias pontuais sobre assuntos de relevância para o hospital; 

3. Relacionamento com os meios de comunicação, servindo de fonte de informação 

confiável; 

4. Respostas à imprensa a respeito de informações internas; 

5. Anúncios em serviço de som interno; 

6. Cerimonial de eventos; 

7. Porta voz em alguns programas locais de rádio; 

8. Encaminhamento de fontes internas para entrevistas a veículos de pacientes; 

9. Produção de boletins oficiais sobre, por exemplo, estado de saúde de pacientes; 

10. Divulgação interna e externa de eventos e informações que precisam ser 

publicadas, entre outros. 

 

Além destas, algumas demandas que não seriam de responsabilidade da 

Assessoria de Comunicação que acabam recaindo sobre este setor, a exemplo: 

 

1. Busca de protocolo para requisição de relatórios médicos; 

2. Agilização de internamentos, cirurgias e transferências de pacientes para outras 

unidades hospitalares; 

3. Escuta de problemas de usuários relacionados a funcionários e estrutura do 

hospital; 

4. Encaminhamento de visitantes a setores não permitidos, como Centro Cirúrgico e 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outros. 

 

Os meios de comunicação existente da ASCOM com alguns colaboradores do HUSE 

são: 
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 O site da Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe. (www.fhs.se.gov.br).  

 O mural de comunicação. 

 PABX (Serviço de comunicação de radio estalado dentro do HUSE). 

 A divulgação corpo a corpo. 

 

Os problemas existentes na Assessoria de Comunicação do HUSE são: 

 

 Falta de servidores capacitados na área no setor da ASCOM. 

 A falta de comunicação da ASCOM com os colaboradores do HUSE. 

 A falta de capacitação dos colaborados, para saber usufluir os principais canais 

existente do meio de comunicação do setor. 

 A subdivisão da ASCOM, entre a sede da FHS e o HUSE. 

 O meio de divulgação dos projetos da ASCOM não e atrativo, visível e são 

atrasados, prejudicando a imagem do HUSE. 

 A falta de um projeto estratégico importante que faça a diferença para a 

ASCOM. 

 

3 Revisão Literária 

 

Nesta seção serão apresentados diversos conceitos pertinentes a qualidade do 

serviço assistencial da assessoria de comunicação do HUSE, que contribuirão para 

compreensão da base teórica que fundamenta este estudo. 

 

3.1 O Funcionamento da ASCOM 

 

A Assessória de Comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe 

(ASCOM/HUSE) trabalha atualmente com duas jornalistas e uma auxiliar 

administrativa, desenvolvendo as seguintes atividades: 

 

11. Cobertura jornalista de eventos; 

12. Matérias pontuais sobre assuntos de relevância para o hospital; 

13. Relacionamento com os meios de comunicação, servindo de fonte de informação 

confiável; 

14. Respostas à imprensa a respeito de informações internas; 

15. Anúncios em serviço de som interno; 

16. Cerimonial de eventos; 
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17. Porta voz em alguns programas locais de rádio; 

18. Encaminhamento de fontes internas para entrevistas a veículos de pacientes; 

19. Produção de boletins oficiais sobre, por exemplo, estado de saúde de pacientes; 

20. Divulgação interna e externa de eventos e informações que precisam ser 

publicadas, entre outros. 

 

Além destas, algumas demandas que não seriam de responsabilidade da Assessoria de 

Comunicação que acabam recaindo sobre este setor, a exemplo: 

 

5. Busca de protocolo para requisição de relatórios médicos; 

6. Agilização de internamentos, cirurgias e transferências de pacientes para outras 

unidades hospitalares; 

7. Escuta de problemas de usuários relacionados a funcionários e estrutura do 

hospital; 

8. Encaminhamento de visitantes a setores não permitidos, como Centro Cirúrgico e 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outros. 

 

Os meios de comunicação existente da ASCOM com alguns colaboradores do HUSE 

são: 

 

 O site da Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe. (www.fhs.se.gov.br).  

 O mural de comunicação. 

 PABX (Serviço de comunicação de radio estalado dentro do HUSE). 

 A divulgação corpo a corpo. 

 

Os problemas existentes na Assessoria de Comunicação do HUSE são: 

 

 Falta de servidores capacitados na área no setor da ASCOM. 

 A falta de comunicação da ASCOM com os colaboradores do HUSE. 

 A falta de capacitação dos colaborados, para saber usufluir os principais canais 

existente do meio de comunicação do setor. 

 A subdivisão da ASCOM, entre a sede da FHS e o HUSE. 

 O meio de divulgação dos projetos da ASCOM não e atrativo, visível e são 

atrasados, prejudicando a imagem do HUSE. 

 A falta de um projeto estratégico importante que faça a diferença para a 

ASCOM. 
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3.1.2 Identificar a importância da comunicação nas organizações 

 

Qual seria a importância de identificar a comunicação nas organizações? O 

melhor método seria utilizá-las de uma forma estratégica, exprimindo uma boa 

comunicação e uma boa imagem entre os colaborados da organização e com os clientes. 

Neste pleno projeto relatado iremos mostra a importância da comunicação nos setores 

que interligam e ajudam o aprimoramento da Assessoria de Comunicação do HUSE 

com os colaboradores e os clientes. 

  

Por meio da comunicação de marketing a organização busca informa seu 

publico e influenciar suas atitudes e o comportamento. A comunicação de marketing 

eficaz pode aumentar as vendas ou lucros ou ajudar a realizar outros objetivos, para o 

setor e como tornar as pessoas satisfeitas com a organização e seus produtos, formando 

imagens positivas, identificando clientes potenciais, formar relações de canal e reter 

clientes. 

 

Tabela de Metas Estratégicas e de Descrição 

 

Metas Estratégicas Descrição 

 

 Criar consciência 

 

 Formar imagens positivas 

 

 Identificar possíveis clientes 

 

 Formar relacionamentos no canal reter 

clientes 

 Reter clientes 

 Informar o publico sobre produtos, 

marcas, organizações. 

 Criar na mente das pessoas 

avaliações positivas sobre produtos, 

marcas, organizações. 

 Descobrir nomes, endereços e 

possíveis necessidades de 

compradores de potenciais. 

 Aumentar a cooperação entre 

membros do canal. 

 Criar valor para os clientes, 

satisfazer seus desejos necessidades e 

conquistar sua lealdade. 

Tabela1. Algumas metas estratégicas 

da comunicação de marketing. 
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 Criando Consciência 

 

A comunicação de marketing destinada a criar consciência é particularmente 

importante para novos produtos ou marcas, mas também é fundamental quando se quer 

expandir os produtos existentes para o mercado global. 

 

 Formando Imagens Positivas 

 

Quando produtos ou marcas possuem imagens claras, ajudam os potenciais 

compradores a entender o valor que esta sendo oferecido. Imagens positivas podem até 

criar valor para os clientes acrescentando significado aos produtos. 

 

 

 Identificar possíveis clientes 

 

A comunicação de marketing pode ser direcionada inicialmente para 

identificar os compradores potenciais e criar um relacionamento com ele. Depois, ela 

pode esclarece o que estes desejam e necessitam e como a organização pode satisfazê-

los, uma abordagem comum para transações que envolvem extensa pesquisa de 

informações sobre clientes. 

 

 

  Formando relacionamentos no canal 

 

A comunicação de marketing forma, ainda, relações entre os membros do 

canal. Quando os produtos utilizam a comunicação de marketing para estimular a 

demanda por seus produtos. 

 

 Retendo Clientes 

 

Obviamente, os negociantes sempre desejam que os clientes voltem a 

comprar deles. Nesse sentido, a comunicação de marketing pode apoiar esforços para 

criar valor para os clientes e satisfazê-los de forma a torná-los leis. Chamamos de 

programa de fidelização. 

 

A comunicação é a transmissão de uma mensagem de uma fonte para um 

receptor, de sorte que ambos a entendem do mesmo modo. São elementos do processo 

de comunicação: a fonte, ou remetente da mensagem; a codificação, ou a conversão da 

12 



 

 

mensagem em um grupo de símbolos reconhecíveis; um meio de comunicação, como 

televisão ou revista; um receptor, ou seja, a pessoa ou grupo a quem mensagem se 

destina; o ruído, ou distração da mensagem; e o feedback , ou a respostado receptor para 

mensagem. No caso da comunicação de marketing, esse processo se destina e estimular 

atenção, interesse, desejo e ação.  

 

Conforme mostre a figura 1.1, mostra que a comunicação envolve um 

processo, que e a fonte determinada qual informação será comunicada e codificada a 

mensagem em símbolos aprimorados, tais como palavras ou imagens, gerando o 

feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O composto de comunicação inclui quatro elementos: propaganda venda 

pessoal, promoção de vendas e publicidade.  

 

 Propaganda e qualquer anuncio ou mensagem persuasiva colocada nos meios de 

comunicação de massa em tempo e espaço pagos ou doados por um individuo, 

companhia ou organização identificados.  

 Venda Pessoal, por sua vez, é a venda por interação pessoal com os clientes, ao 

passo que promoção de vendas pode ser definida como campanhas de 

comercialização dentro ou fora da mídia que circulam durante um período 

predeterminado e limitado ao nível do consumidor ou intermediário, para estimular 

a experiência com um produto, aumentar sua demanda ou melhorar sua 

disponibilidade. 

 Publicidade é a comunicação vista como não paga de informações sobre a 

organização ou produto, geralmente através de alguma forma de mídia. Atualmente, 

muitas organizações combinam esses fatores em comunicação integrada de 

marketing, que articulam os elementos do composto de comunicação de modo a 

fornecer clareza, consistência com o composto total do marketing e maior impacto. 

 

A fonte 

codifica 

a mensagem 

A fonte transmite a 

mensagem 

via meio de comunicação 

O receptor 

decodifica a 

mensagem 

O receptor fornece 

feedback para a fonte 
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1.2 Tabela de elementos do composto de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda É uma maneira eficaz para criar 

imagens. 

É flexível em termos de tempo e 

mercados. 

Possui multiplicidade de opções de 

mídia. 

Apresentar custo relativamente 

baixo por pessoa exposta à 

mensagem. 

É adequada para alcançar diversos 

tipos de objetivos de comunicação. 

Elementos Vantagens Desvantagens 

Os anúncios estão sujeitos a 

muitas criticas. 

O tempo de veiculação 

normalmente é curto. 

As pessoas tendem a 

desconsiderar os anúncios. 

O investimento total pode ser 

elevado. 

O custo por contato é alto. 

 

Venda Pessoal Os vendedores podem ser 

persuasivos e influentes. 

Comunicação de mão dupla permite 

perguntas e feedback da outra 

pessoa. 

A mensagem pode ser direcionada a 

indivíduos específicos. 

Em algumas situações , como as 

relativas a produtos complexos , os 

compradores podem ser vendas 

pessoais. 

Pode ser difícil recrutar e motivar 

servidores. 

As habilidades de apresentação 

variam entre os servidores. 

Apresentações pobres ou 

malfeitas podem prejudicar a 

imagem.  

 

 

Promoção de Vendas Oferece projetos de curto prazo para 

estimular a demanda. 

Oferece multiplicidade de 

instrumentos disponíveis para 

promoção. 

É eficaz na mudança de 

comportamento Vincula-se 

facilmente e outras comunicações. 

O impacto pode – se limitar ao 

curto prazo. 

Publicidade O custo total pode ser muito baixo. 

As mensagens geradas pela mídia 

recebem mais credibilidade do que 

as patrocinadas pelos profissionais 

de Marketing da ASCOM. 

A mídia pode não cooperar. 

A competição pela atenção da 

mídia é pesada. 

Pouco controle sobre a 

mensagem, as mensagens tendem 

a não se repetir.  
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Para administrar uma estratégia de comunicação, os profissionais de 

marketing começam pela definição de objetivos, que devem apoiar o marketing global e 

a comunicação organizacional. Para alcançar tais objetivos, os profissionais de 

marketing selecionam, em seguida, um composto de comunicação. Ao fazer isso, devem 

considerar a natureza do publico- alvo, a natureza do produto e a decisão ente adotar 

uma estratégia de expansão ou de retração.  

 

 

Tabela de Estratégia de Expansão de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tabelas de abordagem estratégica 

da comunicação interna. 

ASCOM 

Comunicação 

Servidores Comunicação 

Pacientes 

Comunicação 
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Os profissionais de marketing também elaboram orçamento de 

comunicação, utilizando o método do percentual de vendas, o método do valor fixo por 

unidade, o método baseado na concorrência, o método da disponibilidade de recursos ou 

o método do objetivo-e-tarefa. Para implementar e controlar as estratégias de 

comunicação , os profissionais de marketing colocam as estratégias em ação e adotam 

mudanças nas vendas e pesquisa de marketing para avaliar sua eficácia. Para estratégias 

de comunicação globalizada, os profissionais de marketing devem realizar as 

necessárias adaptações às diferenças de língua, significados e disponibilidade de mídias. 

Muitos comerciantes globalizados preferem agencias de propaganda com experiência 

internacional. 

 

Finalmente, pode-se dizer que a comunicação de marketing envolve varias 

questões legais e éticas. Questões como propagandas enganosas e comunicação dirigida 

a crianças geram em membros do publico preocupação com a comunicação de 

marketing. Comunicação honesta associada a anúncios de serviços socialmente 

responsáveis são um uso positivo da comunicação de marketing. 

 

3.1.3 Identificar opiniões dos colaboradores a respeito da 

comunicação intra-organizacional feita pela ASCOM. 

 

 

Os problemas existentes entre a ASCOM (acessória de comunicação) e 

alguns setores e colaboradores do HUSE (Hospital de Urgência de Sergipe). 

 

 

 Serviço Social: 

 

- O problema existente entre a ASCOM e o serviço social e a falta de comunicação que 

deveria ser feito: a divulgação de ofícios e relatórios médicos, que são de grandes 

importâncias para os acompanhantes que ficam a espera de noticias dos pacientes graves 

em áreas restritas. 

- Placas de Sinalização que são solicitadas, nunca são vistas. “Placas de horário de 

visitas de acompanhantes e de horário de troca de acompanhantes, Placas de localização 

de setores ou de exames. Placas de direitos do usuário da saúde. Placas de fluxos 

gramas do PS e de Internamento. Placas de protocolo de acolhimento e de classificação 

de risco de pacientes. Mural de Divulgação do PS. 

- A má localização de placas de sinalização, que ainda são expostas em áreas não 

estratégicas (ou mal visualizadas), e em alguns lugares não possui placas sinalizadoras. 

“As placas sinalizadoras servem para designar onde os pacientes e acompanhantes estão 

localizados, e onde fica setores de grandes importâncias como: setor de imagem, que e o 

setor onde ficam localizado salas de realização de exames, e setores administrativos”. 
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- O maior problema da ASCOM com o nosso setor serviço social, e quando um paciente 

vai a óbito, que e o dever da ASCOM em entrar em contato com a família do paciente 

para dar a noticia. 

 

 CREA: 

 

- O nosso único meio de comunicação seria a ASCOM, mas nunca colabora com o 

nosso setor quando mais precisamos de qual tipo: Para fazer a comunicação interna 

através do radio do PABX, de campanhas de vacinação contra doenças contagiosas que 

protegem a saúde dos servidores do hospital, e campanhas de vacinação externas. Os 

relatórios e ofícios das campanhas são feitos e enviado detalhadamente para a ASCOM, 

mas nunca e feito o que se pede, tanto interno e externo. 

 

 SESMET: 

 

- A falta da comunicação dos servidores do setor da ASCOM com outros devidos 

setores. 

A exposição de cartazes de divulgação de nosso setor sempre são expostos em mural 

que não são estratégicos, quase ninguém ver o cartaz na localidade onde eles expõem. 

- O mau gerenciamento do setor. O motivo e que a gerente do da assessoria de 

comunicação mal aparece no HUSE e não sabe como fazer funcionar seu setor. Mal nos 

servidores do SESMET vemos servidores da ASCOM para ajudar na parte de 

comunicação quando mais precisamos. 

- O nosso material e feito e encaminhado para ASCOM, para que a assessoria de 

comunicação do hospital faça a divulgação do nosso pedido para todos os servidores do 

hospital ficar ciente e avisados da importância de nossa campanha no hospital. Pois 

nunca e visto nenhuma divulgação feita pela ASCOM no HUSE, por isso muitos 

servidores saem prejudicados em todas as vezes que sempre precisamos. 

-A maioria de nossa campanha seria feito, pelo som de aviso do PAVX do HUSE, só na 

parte interna. 

 

 Coordenação de Internamento e Pronto Socorro: 

 

- A assessoria de comunicação nunca pode nos ajudar, sempre esta com problemas na 

aparelhagem de som do PAVX, então nossa comunicação e feita corpo a corpo com 

ajuda de alguns servidores da Ouvidoria. 

 

 Ouvidoria: 

 

- O nosso maior problema com a ASCOM e por nos servidores da ouvidoria fazemos o 

papel deles, fazemos a comunicação direta com paciente e acompanhantes de pacientes 

que precisam de noticias do modo em geral. 
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 Vigilância Patrimonial: 

 

- O nosso problema com a ASCOM e que precisamos de placas de sinalização no 

estacionamento e nunca temos. Sempre solicitamos varias vezes o apoio deles, mas 

nunca podem nos ajudar por motivo de não ter recursos e funcionários. E o nosso 

principal meio de comunicação seria através do serviço de radio, mas não funciona às 

vezes quem faz a divulgação e o PAVX quando esta funcionando. ’’ O serviço de radio 

seria para pedimos a servidores, acompanhantes de pacientes para retirar os seus 

veículos de lugares proibidos onde atrapalham passagens de ambulâncias. ” 

 

 Coordenação Administrativa: 

 

- Quando precisamos dos serviços da ASCOM sempre e feito através de CI de 

Comunicação em Ofícios e a divulgação corpo a corpo. A campanha corpo a corpo e 

feito através da distribuição de CI em setores de alta importância que precisamos manter 

o contato. 

 

 PAVX: 

 

- Primeiramente a ASCOM utiliza nosso serviço quando está mais precisamos, mas 

nunca somos servidores suficientes para ajuda-lós. O nosso serviço de radio e fálio, mal 

funcionam. O nosso serviço de telefone em alguns lugares não pega e em outros ficam 

sempre fora do ar. Nosso sistema de internet nunca esta no ar vive direto em 

manutenção. Deveria ter uma estratégica da gerencia da ASCOM com nossa gerencia 

do PAVX, para melhora a comunicação interna do HUSE, facilitando para todos os 

setores e todos os colaboradores. 

 

 ASCOM: 

 

- Servidores do setor relatam que sempre estão em equipes reduzidas, e que nunca tem 

recurso para fazer a comunicação tanto interna como externa, e nem bens materiais e 

tecnológicos a disposição do setor para fazer coberturas de eventos e nem para fazer a 

divulgação de varias campanhas dentro do hospital. 

 

 

3.1.4  Sugestões e estratégias para melhorar o processo de 

comunicação, da ASCOM com os colaboradores. 

 

 

A primeira sugestão de alguns colaboradores e que a ASCOM deve ter a frente 

do seu setor uma pessoa formada com capacidade e conhecimento na área de marketing 
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em comunicação. Para obter um bom sucesso e da qualidade ao setor de assessoria de 

comunicação do HUSE, gerando um bom funcionamento e dando maior conforto e 

confiabilidade aos colaboradores do hospital e aos clientes. 

 

Para o setor da ASCOM que e um setor de marketing em comunicação, requer 

um bom sucedido planejamento sensato. O setor da ASCOM deveria utilizar um 

planejamento estratégico para definir um curso que traga valor para os servidores do 

setor, gerando um lucro para o hospital. O planejamento estratégico começa com o 

desenvolvimento em cima da missão, visão e valores do HUSE gerando um grande 

valor para os clientes e os colaboradores envolvidos do hospital, com base para 

desenvolver objetivos organizacionais e estratégia projetada para alcançar os objetivos 

do setor e satisfazer todos os servidores e clientes. Para identificar estratégias que 

possam ter sucesso, o gerente da assessoria de comunicação do HUSE pode desenvolver 

uma análise PFOA a fim de avaliar os pontos fortes e fracos do hospital e as 

oportunidades e ameaças do ambiente. O gerente precisa avaliar esses componentes e 

criar um plano de portfólio. As técnicas para criar um desses planos incluem a matriz de 

crescimento, de participação e de atratividade do setor. Para o gerente o planejamento 

estratégico forma uma base para a criação de um plano de marketing, o qual expressa à 

estratégia que a organização deve usar para criar valor. Para o gerente da Ascom 

desenvolver um plano de marketing, deve seguir a rota tradicional de atribuir 

responsabilidade de planejamento ao longo de linhas funcionais, ou utilizar equipes 

interfuncionais, que reúna experiências diversas no processo de planejamento.O 

desenvolvimento de um plano estratégico de marketing e parte das atividades de 

administração de marketing, em que o gerente da acessória de comunicação do HUSE , 

deve examinar o plano estratégico, conduzente a um analise ambiental,desenvolvendo 

objetivos e estratégia de marketing e avalie os custos e benefícios prováveis da 

execução do plano.O planejamento estratégico depende de informações confiáveis sobre 

a demanda atual e futura pelos produtos.Assim , uma parte importante do planejamento 

para o setor e a previsão. Essa previsão realiza para os profissionais utilizarem várias 

técnicas de previsão qualitativas e quantitativas, gerando um bom funcionamento para o 

setor da ASCOM, livrando de vários problemas e dando mais conforto aos servidores, 

cliente e outros setores do hospital. 

 

Mas para isso o setor de ter funcionários qualificados na área e acima de tudo 

recurso e tecnologias para desenvolver as atividades do setor de acessória de 

comunicação do HUSE. 

 

 

3.2 Estudo da Arte 
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3.2.1 A Comunicações Interna nas Organizações 

 

A comunicação interna é uma ferramenta essencial e também um dos maiores 

problemas dentro de qualquer organização. Muitas vezes ela é colocada em segundo 

plano , quando na verdade , deveria ser a mola-mestre nas operações executadas 

internamente e externamente. As pessoas, muitas vezes criam barreiras, ou resistências 

que servem como obstáculo a comunicação , interferindo , distorcendo e fazendo com 

que a mensagem enviada se torne diferente da mensagem recebida. Essas barreiras 

atrapalham em muito a evolução das tarefas, gerando assim, retrabalho e ate prejuízos 

significativos à organização. O sucesso ou não de uma empresa passa obrigatoriamente 

pela informação e pelo uso que se faz dela. A organização deve priorizar pela qualidade 

da captação e repasse das informações, é necessário estabelecer clareza e objetividade 

na troca de informações, a fim de evitar distorções das mesmas. A comunicação eficaz 

diminui a possibilidade de retrabalho, perda de tempo, stress dos funcionários, pois eles 

são o maior capital das instituições. A comunicação é antes de tudo, um diferencial que 

agrega valor a qualquer profissional, independente do seu foco de atuação. A 

comunicação acontece quando duas pessoas são comuns ou quando duas pessoas têm os 

mesmos interesses, há um ponto em comum, ai a mensagem flui entre ambos, pois os 

interesses são comuns. A comunicação completada e eficaz, entendida como 

fornecimento ou troca de informações, idéias e sentimentos, através de palavras escrita 

ou oral, ou de sinais, é vital para o ajustamento das pessoas dentro de uma organização. 

Pode verificar-se o que o problema da comunicação é um problema de engenharia de 

comportamento humano, já que se trabalhada com emissão e recepção. Dentro da 

melhoria da emissão e recepção, alguns aspectos devem ser considerados: O feedback, 

uma palavra inglesa que significa verificar o próprio desempenho e corrigi-lo, se for 

necessário. Começar a compreender as outras pessoas, saber se elas simpatizam conosco 

ou se é hostil, indiferente, maximizando as nossas capacidades de utilizar o feedback. 

Pode-se distinguir dois tipos de comunicação: A consumatória e instrumental. A 

comunicação consumatória tem por fim a troca com o outro. Ela pode apresentar-se sob 

formas prosaicas, “falar por falar”, ou adotar normas evoluídas como o caso do espírito 

criativo que, habitado por um sonho constante sente a imperiosa necessidade de 

comunicar com outro, seu universo pessoal. Mas, sejam quais forem às mobilidades 

pelas quais se manifesta, a comunicação consumatória é sempre espontânea. A 

comunicação instrumental, ao contrário, é sempre utilitária e comporta sempre segundas 

intenções. A troca com o outro é procurada, preparada e estabelecida para fins de 

manipulação mais ou menos confessáveis. Então, nesse caso, as mensagens publicitárias 

ou ainda os slogans de propaganda políticas. Na comunicação consumatória, o outro é 

percebido como um sujeito ao encontro de quem se vai e com quem se deseja 

comunicar. Na comunicação instrumental, o outro é percebido como um objeto a 

explorar, a seduzir ou a enganar, com o objetivo de assegurar certos ganhos e satisfazer 

alguns interesses. A comunicação é o processo de troca de informações entre duas ou 

mais pessoas. Desde os tempos mais remotos a necessidade de nos comunicarmos é 
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uma questão de sobrevivência. No mundo dos negócios não é diferente, a necessidade 

de tornar os funcionários influentes, integrados e informados do que acontece na 

empresa fazendo-se sentir parte dela, fez surgir à comunicação interna, considerada hoje 

como algo imprescindível nas organizações, merendo cada vez mais, maior atenção. Por 

meio da comunicação interna, torna-se possível estabelecer canais que possibilitem o 

relacionamento ágil e transparente da direção da organização com o seu público e entre 

os próprios elementos que integram este público. Entender a comunicação interna, como 

instrumento da administração estratégica é uma exigência desse processo de 

comunicação para que flua de forma eficiente, no momento oportuno de forma que seja 

atingindo o objetivo pretendido, é um desafio para as organizações. 

 

3.2.2 A Influência da Liderança e a Motivação dos Colaboradores nas 

Organizações 

 

A liderança é a capacidade que algumas pessoas possuem de conseguir que 

outras, de modo espontâneo, ultrapassem o estabelecido formalmente. Ou seja, é fazer 

com que os colaboradores executem suas tarefas, não simplesmente por ser sua 

obrigação e sim, por entender que o desenvolvimento do seu trabalho é importante para 

organização. Uma boa liderança envolve toda sua equipe de trabalho e estimula a 

produzir mais com eficiência e eficácia; mas que para isso é necessário fazer um 

planejamento antes da execução das atividades, passarem informações precisas para o 

colaborador de como deverá fazer suas tarefas, mostrar a importância do seu trabalho 

para que o mesmo sinta-se estimulado. A liderança também controlada os atos para 

minimizar as chances de erros e faz todo acompanhamento do trabalho de equipe. Como 

foi dito por Fiorelli (2008), o comportamento de liderança envolve funções como 

planejar, dar informações, avaliar, controlar, recompensar, estimular, punir deve ajudar 

a equipe a atingir os seus objetivos, ou em outras palavras, a satisfazer suas 

necessidades. A liderança é um processo continuo de escolha que permite ao grupo 

caminhar em liderança à sua meta. A característica mais marcante do ambiente de 

trabalho é a velocidade da mudança. O desenvolvimento tecnológico, a acirrada 

concorrência em nível mundial, às alterações de hábitos dos consumidores, as novas 

exigências da moderna sociedade, se refletem em imposições externas sobre o 

comportamento das empresas, no sentido de: maior competitividade nos mercados; 

demanda de produtos ou serviços de melhor qualidade; maior produtividade em face da 

necessidade de produzir mais com menos; maior ênfase no cliente. As teorias sobre 

estilos de liderança são as teorias que estudam os possíveis estilos de comportamento do 

líder em relação aos seus subordinados, isto é, maneira pela qual o líder orienta sua 

conduta. Enquanto a abordagem dos estilos de liderança se refere aquilo que o líder faz. 

As teorias podem ser: teorias de traços de personalidade que são características 

marcantes de personalidade possuídas pelo líder, teorias de estilos de liderança que 

define maneiras e estilos de se comportar adotados pelo líder, teorias situacionais de 

21 



 

 

liderança que é a adequação do comportamento do líder ás circunstancias da situação. 

Para esclarecer um pouco sobre a teoria de liderança Blanchard (1977:86) explica que 

as teorias de traços de personalidade são as teorias mais antigas a respeito da liderança. 

E que um traço é uma qualidade ou característica distintiva da personalidade. Relata que 

o líder apresenta características marcantes de personalidade por meio das quais pode 

influenciar o comportamento das demais pessoas. Descreve que os traços físicos são: 

energia, aparência, estatura e peso, os traços intelectuais são: adaptabilidade, 

agressividade entusiasmo e autoconfiança, já os traços sociais é composto por 

cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa, por fim os traços 

relacionados com a tarefa que é o impulso de realização, persistência e iniciativa. Um 

líder deve inspirar confiança, ser inteligente, perceptivo e decisivo ter melhores 

condições de lidar com sucesso. Segundo Fiorelli (2008) o comportamento de líder esta 

relacionado com expansividade, que é a participação de atividade que envolve contatos 

pessoais, inteligência para aprender rapidamente as idéias, compreender com habilidade 

e sensibilidade as situações e participar na construção de soluções para problemas, 

estabilidade emocional para conjugar a necessidade de manter ativa a visão do futuro 

com as imposições da realidade ditadas pelo cotidiano, entusiasmo, transformando seus 

conteúdos em expressões perceptíveis para os demais, ousadia sem resvalar na 

imprudência, permitindo-se experimentar de forma espontânea as inovações continuas 

que o ambiente e as pessoas proporcionam-lhe, sensibilidade, para manter acesa a 

chama da visão, sem descuidar do senso pratico que lhe permite compreender as 

questões relativas às tarefas mais elementares, cujos detalhes tecem a delicada trama do 

reconhecimento, confiança, essa prudente rua de mão dupla, porque aqueles que não nos 

confiam outros também não conseguem neles desperta-la, imaginação, atualizando 

continuamente a visão que o inspira e promove o inusitado nas percepções dos 

liderados, espírito critico de seus atos, para que a persistência não se crucifique em 

apegos a erros aos quais todos se encontram sujeitos,possibilitando á vaidade dos 

sucessos obscurecerem a percepção da realidade, senso de justiça que atua com eficácia 

nas situações de conflito entre profissionais. A percepção de injustiça neutralizada os 

esforços dos melhores programas de trabalho e destrói a motivação das pessoas, 

disciplina, para cumprir e fazer cumprir decisões tomadas em equipes, ainda que 

discorde de algumas, sem incorrer no extremo da obstinação, como convêm aqueles que 

possuem confiança em suas possibilidades. Motivação e uma força, uma energia, que 

nos impulsiona na direção de alguma coisa que nasce de nossas necessidades interiores. 

 

3.2.3 Funções e Fatores que Influenciam na Comunicação Interna 

 

A comunicação interna tem uma função importante na organização, no sentido 

de fazer circular as informações, promovendo a interação entre os vários seguimentos 

da organização e, sobretudo, capacitar os funcionários para os novos desafios. Ao longo 

a comunicação ganhou uma posição estratégica dentro das organizações. A sua 
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importância tem sido devido ao resultado nas atividades de relacionamento 

desenvolvidas entre seu publico interno e externo. Hoje é praticamente impossível 

imaginar, por exemplo, uma organização com ações estratégicas sem contar com uma 

estrutura de comunicação interna. Algumas funções da comunicação dentro de um 

grupo ou de uma organização: A primeira dessas funções é a emoção, que é a primeira 

comunicação que estabelecemos com as pessoas. A comunicação que ocorre dentro do 

grupo é um mecanismo fundamental para que seus membros expressem suas frustrações 

ou sentimentos de satisfação. Posteriormente aparece o controle, através de controle as 

pessoas seguem as hierarquias e orientações formais que devem ser seguidas. Ou seja, 

os funcionários são orientados pelo superior a seguir normas e procedimentos da 

empresa. Assim, a comunicação esta desempenhada a função de controle. Outra função 

é a motivação, que visita tornar os colaboradores integrados, satisfeitos e informados 

sobre tudo que ocorre no ambiente de trabalho, valorizando assim, as pessoas. E, 

finalmente, é identificada como função da comunicação a informação, é a ultima função 

desempenhada pela comunicação e relaciona-se como facilitadora da tomada de 

decisões, pois as informações, bom desempenho que afetam a eficácia dos trabalhadores 

e o progresso das organizações. Os fatores que influenciam na qualidade da 

comunicação são derivados de alguns pontos considerados de sua importância: 

Propriedade a comunicação – qualidade e timing da comunicação assegurado sintonia 

de energia e recursos de todos com os objetivos maiores da empresa; Abertura de alta 

direção – disposição da cúpula de abrir informações essenciais garantindo insumos 

básicos a todos os colaboradores; Processo de busca-pro atividade de cada colaborador 

em busca as informações que precisa para realizar bem o seu trabalho; Autenticidade – 

verdade acima de tudo, ausência de jogos de faz de conta e autenticidade no 

relacionamento entre os colaboradores assegurando eficácia da comunicação e do 

trabalho em times; Foco em aprendizagem – garantia de eficácia aprendizagem do que é 

comunicação, otimizando o processo de comunicação; Individualização – consideração 

as diferentes individuais assegurando melhor sintonia e qualidade de relacionamento na 

empresa; Competências de base – desenvolvimento de competências básicas em 

comunicação (ouvir, expressão oral e escrita, habilidade interpessoal) assegurando 

qualidade das relações internas. Velocidade – rapidez na comunicação dentro da 

empresa potencializando sua qualidade e nível de contribuição aos objetivos maiores; 

Adequação tecnológica – equilíbrio entre tecnologia e alto contato humano assegurando 

evolução da qualidade da comunicação e potencializando a força do grupo. A quatro 

fatores que influenciam a eficácia da comunicação nas organizações: canais formais da 

comunicação, estruturado de autoridade, especialização do trabalho e a propriedade da 

informação. Os canais formais da comunicação influenciam a eficácia da comunicação 

de duas formas: primeiro, os canais cobrem uma distancia cada vez maior a medida que 

as organizações crescem e se desenvolvem. Atingir a comunicação eficaz em uma 

grande organização é muito mais difícil do que em uma organização menor. Os canais 

de comunicação inibem o fluxo livre de informações entre os diversos níveis da 

organização. A estrutura de autoridade: verifica-se que as diferenças hierárquicas 

ajudam a determinar quem ira comunicar-se com quem. O conteúdo e exatidão da 

comunicação são sempre comprometidos pela diferença de autoridade. A especialização 
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do trabalho, ou seja, a divisão do trabalho em ações pertinentes a cada grupo. Facilita a 

comunicação entre esses grupos. 

 

4 Discussão de Resultados 

 

Este estudo foi desenvolvido com Coordenador Administrativo Geral, 

Gerente Administrativo da Assessoria de Comunicação do HUSE e Colaboradores 

interligados a ASCOM. Os dados foram coletados por meio de questionário de 

múltipla escolha com opções de justificativa. No total, foram entrevistados 25 

(quinze) profissionais, sendo 01 (um) na função de Coordenador Administrativo, 06 

(seis) Gerentes Administrativo, 01 (um) Superintendente, 03 (três) na função de 

Jornalista e 14 (catorze) na função de Auxiliares Administrativos. 

 

4.1 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

 

Quanto à identificação dos entrevistados, foram levantadas informações 

referentes à: Sexo; Faixa Etária; Tempo que Trabalha na Empresa; Avaliação do serviço 

prestado pela ASCOM; Avaliação do serviço prestado do Gerente do setor; Avaliação 

da Comunicação da ASCOM; Tempo de Serviço; O entrevistado possui qualificação; 

Melhoria no Serviço. 

 

4.1.1 Sexo dos Entrevistados 

 

Ao que diz respeito sexo dos entrevistados, a balança não está equilibrada, pois 

dividiram o quadro da empresa em metade. Percebe-se, deste modo, que na empresa 

estudada, a quantidade do homem, sobrepõe-se a da mulher, podendo este resultado ser 

visualizado através do gráfico a seguir. 

Gráfico nº 1- Representação Gráfica por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Pesquisa de Campo 1 
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4.1.2 Faixa Etária dos Entrevistados 

Em conseqüência, existem diferenças significativas entre as idades dos 

entrevistados na empresa estudada, o que resulta num coeficiente de variação moderado 

- note-se que o mínimo é apenas 18 anos e o máximo atinge 35 anos. Veja no gráfico 

abaixo o resultado. 

 

Gráfico nº 2 - Representação Gráfica por Idade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Tempo Exerce a Profissão 

Ao se questionar os entrevistados a respeito do tempo exercem a profissão, 

percebe-se que neste quesito há um montante relativamente aproximado entre os 

entrevistados, em relação ao tempo de profissão. Esses dados podem ser mais bem 

visualizados no seguinte gráfico. 

 

Gráfico nº 3 - Representação Gráfica por Tempo Exerce a Profissão 
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4.1.4 Tempo Trabalho no HUSE 

 

O que se percebe neste tópico e que a uma grande diferença dês pessoas que 

trabalham a muito tempo na empresa. Vejamos a situação do gráfico. 

 

Gráfico nº 4 - Representação Gráfica por Tempo Trabalho no HUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Avaliação do serviço prestado pela ASCOM 

 

Neste tópico mostra a grande diferença que o serviço prestado não e muito bom e 

nem agradável ao ponto de vista dos colaboradores. Vejamos a situação do gráfico. 

 

Gráfico nº 5 - Representação Gráfica da Avaliação do Serviço Prestado 

pela ASCOM 
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4.1.6 Avaliação do Gerenciamento da ASCOM 

 

Neste tópico mostra que muitos relataram que a falha que acontece no setor da 

ASCOM, e por mau gerenciamento do gerente do setor. Vejamos a situação do gráfico. 

 

Gráfico nº 6 – Avaliação do Gerenciamento do Setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Avaliação da Comunicação da ASCOM 

 

Neste tópico, percebemos que todos os entrevistados acham que a empresa 

poderia melhorar ainda, mas os seus serviços. No gráfico geral observam-se as seguintes 

informações: 100% dos entrevistados concordam. 

 

Gráfico nº 7 - Representação Gráfica da Melhoria na Comunicação 
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4.1.8 Qualificação Profissional dos Entrevistados 

 

Neste Tópico, percebemos que a grande maioria dos entrevistados possui 

qualificação profissional. Vejamos a situação do gráfico. 

 

Gráfico nº 8 - Representação Gráfica da Qualificação Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9 A ASCOM Poderia Melhorar seus Serviços 

 

Neste tópico, percebemos que todos os entrevistados acham que a assessoria de 

comunicação do HUSE poderia melhorar ainda, mas os seus serviços. No gráfico geral 

observam-se as seguintes informações: 100% dos entrevistados concordam. 

Gráfico nº - Representação Gráfica da Melhorai nos Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Sim Não

25 

0 

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 In

tr
e

vi
st

ad
o

s 

Qualificação Profissional 

Sim

Não

0

5

10

15

20

25

Sim Não

25 

0 

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 In

tr
e

vi
st

ad
o

s 

Melhoria nos Serviços 

Sim

Não

Fonte : Pesquisa de Campo 8 

Fonte : Pesquisa de Campo 9 

28 



 

 

Respostas dos Entrevistados 

 

Quando perguntado aos entrevistados sobre o que poderia ser melhorado nos 

serviços da ASCOM, muitos responderam que poderiam utilizar mais equipamentos de 

tecnologia, capacitar mais os servidores do setor e ainda dar mais oportunidade para que 

os servidores possam expor suas idéias com total confiança. 

 

5 Reflexões Finais 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a importância da comunicação interna 

nas organizações sobre o olhar dos colaboradores e propor melhoria, o relacionamento 

entre o líder e o colaborador, proporcionando assim, agilidade nos processos, um clima 

favorável, para a realização de um trabalho mais eficiente e eficaz, ou seja, os 

colaboradores possam se sentir mais importantes e estimulados com trabalho. 

 

Após o período de análise, vivenciada com vários setores e colaboradores, 

pode-se concluir que a comunicação predominante na empresa pode ser melhorada 

através da conscientização dos líderes mediante as suas atitudes, e estar disposto a 

adquirir uma nova postura para se comunicar melhor com sua equipe, saber conduzir 

reuniões que possam trazer bons resultados; ouvir os colaboradores antes de tomar 

qualquer decisão, ter uma visão humanística. 

 

Será necessária a implantação de medidas de capacitação motivacional com 

intuito de combater a cultura de autoridade, buscar a participação e envolvimento de 

todos. 

 

Por tanto, ao termino deste trabalho foi possível notar-se que a comunicação e 

o ponto forte e poderoso para poder desenvolverem muitas funções e atividades entre os 

colaboradores e o setor da assessoria de comunicação do HUSE, que sempre vivem 

interligados. 

 

 Os resultados obtidos com o estudo mostraram que esta empresa precisa adotar 

medidas para que o relacionamento flua melhor dentro dela, sendo fundamental a 

contribuição de todos, para que a mesma possa manter-se viva no mercado. 
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Diante dos expostos, percebemos que este estudo atingiu o objetivo proposto, 

relatando a importância de uma boa comunicação, clara e límpida. 
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FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Professora: Andréa Ribeiro Santos.  

Aluna: Ardiles da Silva Madureira. 

  

QUESTIONÁRIO 

 

Efetividade do Serviço da Acessória de Comunicação  

(ASCON) do HUSE em 2011 Sobre o Olhar dos Colaboradores 

 

Esse questionário faz parte de meu trabalho de conclusão da graduação e objetivo 

investigar a percepção dos funcionários do HUSE sobre as ações na Efetividade do 

Serviço da Acessória de Comunicação do HUSE sobre o olhar dos Colaboradores. A 

identificação não é necessária. As informações obtidas serão tratadas com sigilo e não 

permitirão a identificação do respondente.  

 

1. Sexo:  

 

( ) Feminino  

( )Masculino  

 

2. Qual sua faixa etária?  

 

( ) 18-25  

( ) 26-35  

( ) Outros: ____________. 

 

3. Quanto tempo exerce a profissão?  

 

( ) até 1 ano.  

( ) até 2 - 3 anos.  

( ) Outros: _____________. 

 

4. Há quanto tempo trabalha na HUSE?  

 

( ) até 1 ano.  

( ) até 2 - 3 anos.  

( ) Outros: _____________. 

 

5. Possui algum Curso/ Especialização para trabalhar no setor da ASCOM do HUSE?  

 

( ) Sim ( ) Não  

 

6. O que você acha do serviço prestado da ASCOM do HUSE?  

 

( ) Razoável ( ) Bom ( ) Ruim.  

Por quê?_____________________________________________________________. 
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7. Você aprova o método de trabalho da gerência da ASCOM do HUSE? 

 

( ) Sim. 

( ) Não. 

Por quê?___________________________________________________. 

 

8. Você aprova a comunicação do setor da ASCOM do HUSE? 

 

( ) Sim ( ) Não Por quê?_______________________________________. 

 

9. Você acha que a ASCOM poderia melhorar ainda, mas os seus serviços?  

 

( ) Sim ( ) Não Por quê?________________________________________. 
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