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Resumo 

Neste artigo investe-se, por meio de análise bibliográfica e pesquisa de campo, em atentar à 

necessidade de tratar a comunicação de uma organização de forma estratégica e sugerir um 

passo a passo para que qualquer time Enactus, por exemplo, possa criar um setor de 

comunicação funcional e eficiente. Além disso, será exposto um dos passos dessa criação, a 

pesquisa de campo, ato essencial para alcançar melhores resultados. Para tanto, realizou-se 

uma pesquisa de caráter misto com dois principais propósitos, identificar gaps de 

comunicação e relacionamento dentro do time e colher proposições de melhoria nesses 

aspectos. Os resultados da pesquisa indicaram problemas em todo o organismo do time 

Enactus UFPA. Para mais, diversas sugestões foram colhidas, dentre elas se destacam a 

correta utilização dos e-mails pessoais e dos grupos no aplicativo whatsapp. Assim, 

concluímos que tratar a comunicação de forma estratégica promove o aumento da 

produtividade, relacionamentos duráveis e estáveis, e mais, propicia uma paleta de opções 

antes inexploradas. 

Palavras-chave: comunicação; organizações; qualidade; relacionamento interpessoal; senso 

de pertencimento.  

 

Introdução 

Dificuldades no processo de comunicação são problemas que sempre afetam a 

sustentabilidade e performance de grandes, médias e pequenas organizações, sendo estes 

fatores responsáveis por ferir o caráter financeiro e também as relações interpessoais. Além 

disso, esta problemática ocorre com frequência independentemente da área de atuação ou 

formato adotado na cultura organizacional.  
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Entre os danos causados a partir deste problema, podem ser destacadas a 

fragmentação, pouco senso de pertencimento da equipe e a falta de solidez nas parcerias. Mas, 

antes de adentrar a estas questões, vale recuperar um pouco da história do terceiro setor, 

conceito este que  

surgiu, primeiramente, nos Estados Unidos, na década de 1970, passando a 

ser utilizado por pesquisadores europeus já na década de 80. Difundindo essa ideia, 

iniciou-se, assim, a formação de uma rede de solidariedade e implantou-se um novo 

modelo de gestão participativa entre os setores público, privado e a sociedade civil 

(GUZZO, 2003, p. 23). 

 

 Pensar a respeito da origem do terceiro setor na sociedade faz-se necessário uma vez 

que com isso pode-se dar mais significância a como estas organizações se estruturam e se 

sustentam ao longo dos anos em cenários diferenciados espalhados por diversos continentes. 

Ao tratar a respeito de uma organização pertencente ao terceiro setor os problemas quanto a 

comunicação perpassam e não dissemelham dos demais modelos de organizações. Pelo 

contrário, as dificuldades são inegáveis e quase que inevitáveis em qualquer contexto, 

assumem proporções ainda mais prejudiciais, uma vez que um bom relacionamento com o 

público interno e de interesse é fundamental para sua preservação. Entende-se que a relação 

entre pessoas que trabalham juntas em uma determinada organização está diretamente ligada a 

relação e/ou sensação de poder que um exerce sobre o outro, de outro modo, esta relação está 

intrinsecamente ligada a uma linguagem diferenciada, pois segundo Vilassante (apud 

FISCHER, 1997, p. 38) “todos nós temos uma linguagem, uma forma de expressão que 

parece muito técnica, mas que contém, em seu interior uma certa ideologia”, logo, por vezes 

sentimos e compartilhamos reações que podem vir a comprometer a comunicação e bom 

desempenho de uma equipe. 

Nesse cenário, estudar estrategicamente a comunicação dentro de uma organização, 

sobretudo quando constatada a interação com uma pluralidade de grupos (colaboradores, 

membros, parceiros, etc.), é crucial para o fortalecimento de laços que será parte responsável 

para garantir a continuidade e bom desempenho da organização. Isto considerando que é 

necessário um elevado grau de transparência, além de confiabilidade dentre colaboradores. 

Para Shimp (2002), no passado, as empresas tratavam os elementos de comunicação como 

atividades separadas, enquanto que a filosofia atual de marketing sustenta que a integração é 

absolutamente imprescindível para o sucesso. 

Para além, o time Enactus UFPA sente que é importante pensar e implementar um 

modelo de comunicação eficiente, que pode ser traduzido num conjunto de hábitos e práticas 
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que permitem a comunicação integrada, promovendo o desenvolvimento e valorização do 

capital humano, o que vem refletir diretamente no senso de pertencimento e confiabilidade.  

Os fatores que motivaram a pesquisa foram, principalmente, a necessidade de 

transformar a comunicação como ferramenta estratégica, identificando os possíveis pontos 

frágeis existentes entre os membros do time. Além de identificar os fatores que motivam e 

que expressam o nível de pertencimento que cada indivíduo tem dentro do time. 

O time Enactus UFPA existe desde 2014, trabalha com 03 projetos em execução e 46 

membros voluntários efetivos. Possui modelo de gestão e estrutura organizacional bem 

definidos, contando com 01 presidente, 04 vice-presidentes (diretores de cada área), área de 

captação de recursos, marketing, gente e gestão e projetos.  

Por fim, é importante ressaltar que todos os membros do time Enactus UFPA 

participaram da pesquisa idealizada, estruturada e realizada.  

 

Objetivos 

- Geral:  

Estabelecer diretrizes mínimas necessárias à análise situacional da comunicação numa 

organização do terceiro setor que permitam trabalhar essa comunicação de forma estratégica.  

- Específicos:  

1. Identificar problemas analisando dados acerca da comunicação no time Enactus 

UFPA. 

2. Propor um modelo estratégico de comunicação integrada aplicável e mensurável; 

3. Aplicar as ações propostas para análise comparativa posterior.  

 

Metodologia 

Este projeto foi desenvolvido para análise situacional de comunicação e 

relacionamento do time Enactus Ufpa, uma organização estudantil sem fins lucrativo 

pertencente ao terceiro setor e voltada para o desenvolvimento de projetos que promovam 

empoderamento sustentável de comunidades em vulnerabilidade social. Para isto foi 

necessário elaborar e aplicar um questionário via plataforma Google Forms, instrumento ideal 

escolhido para esta coleta de dados. Para este questionário fez-se necessário, além da revisão 

bibliográfica, refletir a respeito do tema em questão e elaborar cinco perguntas, sempre com 

espaço entre uma e outra, para que os entrevistados pudessem dar sugestões de mudanças. 

O método adotado para este trabalho dispõe de uma abordagem qualitativa 

descritiva, de modalidade de pesquisa de opinião, e quantitativa. Este método justifica-se na 



 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

possibilidade de aproximação com os atores envolvidos, sendo assim é possível observar as 

necessidades, desafios e concepções, no que tange a comunicação, dos membros. 

Os dados coletados que serviram como bases para este trabalho são de natureza 

aplicada e podem ser de utilidade para compreender falhas de comunicação em outros times 

Enactus e entidades afins. As informações coletadas possibilitam compreender características 

que causam falhas na comunicação, assim como problemas de relacionamento.  

Participaram desta pesquisa 46 membros do time Enactus Ufpa. Os membros 

responderam a perguntas direcionadas a sua área na organização e também a comunicação no 

time de modo geral. A pesquisa foi feita em todas as áreas da organização: Projetos, Captação 

de Recursos, Marketing, Gente e Gestão e Corpo Executivo. O time conta com um setor de 

comunicação implantado recentemente para auxiliar e integrar as áreas. 

 

Análise de dados e resultados 

A etapa de análise de situação teve inicio com o levantamento de dados, iniciado no 

dia 11 de março de 2017 e finalizado em 13 de março de 2017 com 46 respostas – 100% dos 

integrantes do time Enactus UFPa. Os membros, após seção de identificação pessoal optativa, 

responderam as seguintes perguntas: 

 

1. Qual a sua área/projeto?  

2. Como você avalia a comunicação no time como um todo? 

3. Como você avalia a comunicação na sua área? 

4. O quanto você se sente "fazendo parte" do time? 

5. Como você avalia a comunicação com o seu líder? 

6. Como é o relacionamento entre você e o seu líder? 

 

Dessa forma os membros tinham as seguintes opções de escolha: Péssimo, Ruim, 

Regular, Bom, Ótimo e Excelente. Além disso, foi sugerido que todos os membros dessem 

sugestões para melhorar a comunicação/relacionamento nos diversos pontos abordados neste 

questionário. 

De posse de todas as informações, o setor de comunicação, responsável pela pesquisa, 

realizou a análise das respostas apresentadas pelos membros do time. O que se segue, é o 

resultado da avaliação dos membros referente à comunicação no time Enactus UFPA como 

um todo, tanto dentro da sua área/projeto como avaliação dos membros na comunicação com 

o(a) superior a partir das perguntas objetivas/subjetivas: 
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Ou seja, tomando como base os seguintes parâmetros, pode-se observar o valor médio 

da avaliação em todos nos quesitos apresentados: 

 

Péssimo Ruim Regular Bom ótimo Excelente 

0 2 4 6 8 10 

 

Média de avaliação da comunicação 

No time 5,3 

Na área 6,5 

Membro x Líder 7,6 

 

Além da comunicação direta, o setor responsável pela pesquisa buscou determinar o 

senso de pertencimento de cada membro do time e a qualidade do relacionamento pessoal 

com o seu líder, já que tais fatores tem forte influência direta na comunicação interna da 

organização. Nestes observa-se os seguintes resultados: 
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Para uma análise mais completa, também realizou-se a análise das questões subjetivas 

as quais, majoritariamente, foram relacionadas a sugestão de melhorias na comunicação nos 

diversos pontos abordados. 

Ao relacionar as respostas concedidas na pesquisa foi possível identificar diversos 

fatores que contribuem para que a comunicação entre os membros do time, muitas vezes, 

venha a ocorrer sem sucesso. Falhas como na forma que o corpo de liderança repassa 

informações importantes para o time todo, a partir de ferramentas como grupos de Whatsapp 

(mais informal), para isto foi sugerido uma maior utilização de canais formais, como e-mail. 

Outro ponto detectado foi um baixo senso de pertencimento dos membros em relação ao time, 

ainda que a pesquisa objetiva tenha mostrado outro resultado. Portanto, entende-se que os 

membros demonstraram bom senso de pertencimento com a área ou projeto em que atuam. 

 

Considerações finais     

Este artigo é intencionado a apoiar a importância de pensar na comunicação enquanto 

setor estratégico e, paralelamente, mostrar algumas metas já alcançadas. Nesta seção 

pretende-se disponibilizar sugestões, dispostas em etapas, para que times Enactus possam vir 

a implementar como setor estratégico de comunicação.  

Desta forma, conclui-se que, o primeiro passo é realizar um Briefing, nessa fase é 

importante que o time, ou os membros responsáveis, listem quais são seus públicos de 

interesse, não apenas as comunidades atingidas diretamente pelos projetos, mas todos os 

públicos que interagem com o time, desde alunos universitários até instituições parceiras.  

Posteriormente, a essa listagem, é interessante que o time realize uma análise interna 

coletando e avaliando dados focando, principalmente, três pontos chave: qual a função 

daqueles públicos para o organismo do time; quais canais são usados para se comunicar com 

eles; e como está o relacionamento e comunicação com estes públicos. 
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Após essa fase de Briefing, a próxima etapa é definir objetivos gerais e específicos do 

setor. A análise interna, fruto de uma reflexão inicial, irá fornecer um norte para a definição 

desses objetivos, sendo que o objetivo geral deve ser  identificados como maiores e universais 

e os específicos condizem com cada público que foi analisado. 

Após a melhor definição dos objetivos, o setor pode direcionar-se a pesquisa de 

campo, os principais propósitos devem ser conduzidos a investigar quais práticas causam 

ruído na comunicação e prejudicam os relacionamentos com o público pesquisado e também 

colher feedbacks do que pode ser feito para que o time venha a se aperfeiçoar nesses aspectos. 

Uma pesquisa mista semiestruturada é a mais indicada para atender a essas necessidades. Vale 

ressaltar que é importante que haja transparência e esclarecimento no momento em que o 

público responde a pesquisa, pois só com respostas honestas e práticas se pode ter uma coleta 

de dados eficaz para embasar a etapa seguinte, o diagnóstico.  

O diagnóstico situacional é fruto de uma análise da pesquisa, gráficos gerados a partir 

das perguntas objetivas e ferramentas, como a matriz SWOT, podem ser alternativas úteis 

nesse diagnóstico inicial.  

Tendo em mãos os prismas internos e externos a respeito da qualidade da 

comunicação e relacionamentos com os públicos, o último, e mais importante passo consiste 

em montar um programa unificado de relações públicas. Este programa deve compor decisões 

estratégicas, que atendam aos objetivos entendidos como gerais e a visão a longo prazo do 

setor. Dessa forma, identificam-se decisões táticas, que são programas menores que 

encadeados propiciarão a materialização da estratégia, e decisões operacionais, que são as 

metas e ações estabelecidas a curto prazo para que os programas táticos possam ser bem 

desenvolvidos.  

Esses três níveis do programa, quando bem pensados e executados, formam juntos um 

poderoso recurso composto de ações voltadas à manutenção dos relacionamentos e 

comunicação no ecossistema de um time. À vista disso, é possível prover artifícios em prol da 

autossuficiência a fim de resolver e prever os próprios problemas, prudência em evitar os 

problemas futuros e maturidade para enxergar e dialogar com oportunidades antes não 

percebidas.  
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