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Você verá

por aqui...
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Objetivo

A continuidade das aulas sobre comunicação, com ênfase na organização. Vamos estudar 
sobre as redes formais em pequenos grupos; rede de rumores, comunicação eletrônica, 
tipos de papéis da comunicação e importância de um ouvidor na organização.

Conceituar as redes de comunicação.

Diferenciar as redes de comunicação formais e informais.

Identifi car os tipos de papéis da comunicação.  

Conhecer o signifi cado do termo ombudsman e perceber sua 
importância para uma organização.

�

�

�

�
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Para começo 

de conversa...

“Não é o que você diz, mas o que você faz”

Essa afi rmação é quase verdadeira. As ações realmente falam mais alto que as palavras. 
Quando percebem inconsistências entre as palavras e os atos, as pessoas tendem 
a dar maior crédito aos últimos. É o comportamento que conta! A implicação disto 
é que os executivos e os líderes se tornam modelos de papéis. Os funcionários vão 
imitar seus comportamentos e atitudes. Vão observar o que seus chefes fazem e 
imitar ou adaptar suas atitudes. Esta conclusão não signifi ca que as palavras caem 
no vazio. As palavras também podem infl uenciar os outros. Mas quando as palavras e 
as ações são divergentes, as pessoas preferem acreditar no que vêem em termos de 
comportamento. 

Existe uma exceção óbvia a esta conclusão. Um número crescente de líderes (e seus 
parceiros) tem desenvolvido a habilidade de moldar palavras e manipular fatos para que 
as pessoas prestem mais atenção ao seu discurso do que a seu comportamento. Os 
políticos bem-sucedidos parecem ser adeptos dessa modalidade. Não está muito claro 
por que as pessoas acreditam nesses discursos, mesmo quando percebem um compor-
tamento confl itante. Será que preferimos acreditar que nossos líderes não mentiriam para 
nós? Ou será que damos a estas pessoas, a quem confi amos nosso voto, o benefício da 
dúvida quando nos confrontamos com seu mau comportamento? Pesquisas adicionais 
são necessárias para esclarecer estas questões. (ROBBINS, 2005, p. 237).

A leitura do texto nos traz reflexões importantes para compreensão do nosso 
relacionamento com as outras pessoas.  Este é um momento importante em nossa 
sociedade, pois estamos em período de campanha eleitoral para prefeito e vereadores. E 
a frase “não é o que você diz, mas o que você faz” cabe como uma luva aos candidatos. 
Será que os eleitores já aprenderam que a credibilidade da palavra está associada à 
ação ou preferem ainda acreditar em promessas como “Quando for eleito vou calçar as 
ruas desse bairro, vou construir um posto de saúde, dar segurança às famílias desta 
cidade” e  tantas outras promessas que são desfeitas após o término das eleições? 

Quanto à comunicação na organização onde trabalhamos, ela é clara? Sem barreiras? 
Podemos confi ar em nosso gestor?  Como são organizadas as redes de comunicação 
na minha empresa? São redes formais ou informais?
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Cadeia Roda Todos os canais

Redes em Pequenos Grupos e o Critério da Eficácia

Critério

Velocidade

Exatidão

Emergência de um líder

Satisfação dos membros

Cadeia

Moderada
Alta
Moderada
Moderada

Roda

Rápida
Alta
Alta
Baixa

Todos os canais

Rápida
Moderada
Nenhuma
Alta
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Redes Formais 

de Comunicação

S
egundo Bowditch (2002), as pesquisas têm indicado cinco padrões de redes de 
comunicação, as quais são: redes em roda; em círculo; em cadeia; em todos os 
canais; em “y”. Esses estudos se basearam em pequenos grupos em ambiente 

de laboratório. Já Robbins (2005) simplifi ca a variedade de redes formais e condensa 
em três redes que seguem: cadeia; roda e todos os canais. 

Figura 1 – As três redes de comunicação
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Cadeia

É a forma tradicional de se comunicar; refl ete um relacionamento entre gerentes e seus 
subordinados de forma hierárquica. Talvez, pensar em operários em uma fábrica seja 
um exemplo dessa comunicação (BOWDITCH, 2002).

Roda

Existe um membro central que se comunica com todas as pessoas da rede, e os 
outros só podem se comunicar com aquela pessoa central. É uma rede extremamente 
centralizadora e gera pouca satisfação nas pessoas (BOWDITH, 2002).

O trabalho em companhias áreas pode ser um bom exemplo da comunicação em 
roda, principalmente entre pilotos e controladores de vôo. Robbins (2005) cita alguns 
desastres ocorridos por falhas na comunicação, entre eles: 

Em 1990, os pilotos de um avião da colombiana Avianca, depois de uma longa 
espera para aterrissar devido ao mau tempo, avisaram à torre do aeroporto Kennedy, 
em Nova York, que estavam “fi cando sem combustível”. Os controladores de tráfego, 
que ouviam essa expressão o tempo todo, não deram maior atenção. Embora 
os pilotos percebessem a gravidade da situação, não souberam se expressar 
corretamente com a frase “ emergência do combustível”, o que teria obrigado 
os controladores a darem prioridade para o seu pouso. As pessoas no aeroporto 
não entenderam qual era o real problema daqueles pilotos. O avião fi cou sem 
combustível e caiu a cerca de 20 quilômetros dali. Setenta e três pessoas morreram 
(ROBBINS, 2005, p. 231 - 232).
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Todos os canais 

Nesta rede as pessoas podem interagir umas com as outras e conseqüentemente existir 
uma maior satisfação. As equipes de trabalho têm como característica a interação 
constante entre os seus membros e sintonia, o que pode levar a uma alta satisfação 
dos seus participantes. Outro exemplo desse tipo de comunicação são os times de 
futebol, em que todos interagem entre si para que todos possam alcançar seu objetivo 
comum no campo.

Redes informais 

de comunicação
É a forma de se comunicar através de canais não 
ofi ciais dentro de uma organização. Por exemplo, 
as fofocas existentes entre colegas de trabalho ou 
mesmo rumores, que são as mensagens baseadas 
em especulação, imaginação ou certos desejos, não 
têm base fatual (BOWDITCH, 2002).

De acordo com Robbins (2005), a rede de rumores 
tem três principais características: 1) Não é 
controlada pela direção da empresa. 2) É vista 
pela maioria dos funcionários como mais confi ável 
e fi dedigna do que os comunicados formais. 3) 
Largamente utilizada para servir aos interesses 
pessoais que nela interagem.

Psi_A07_MZ_RF_SF_261108.indd   CpTxt5Psi_A07_MZ_RF_SF_261108.indd   CpTxt5 26/11/2008   10:56:5526/11/2008   10:56:55



6

Psicologia A07

Essas informações transmitidas 

pelas redes de rumores são confi áveis?

Assim como as redes formais têm sua importância em uma empresa, as redes informais 
também têm sua relevância, pois ajuda a empresa a ter seu feedback, perceber quais 
as difi culdades da organização, em que a mesma precisa ser mais transparente aos 
seus colaboradores, clientes e fornecedores. A rede de rumores não é alimentada pelas 
fofocas, mas quando existe ambigüidade e ansiedade nas pessoas da organização, 
funciona como mecanismo de fi ltragem e de feedback (ROBBINS, 2005).

Robbins (2005), no seu livro Comportamento Organizacional, listou sugestões para 
reduzir as conseqüências negativas dos rumores (HIRSCHHARN, 1983, p. 54 - 56). 

1.  Anunciar um cronograma para a tomada de decisões importantes.

Exemplo: se a empresa está em processo de venda ou de fusão com outras empresas, 
é natural que os colaboradores fi quem sabendo disso antes da notícia ofi cial. A empresa 
pode anunciar uma data em que se posicionará ofi cialmente, dessa forma a ansiedade 
tende a diminuir entre os seus colaboradores, pois sabemos que os rumores podem 
atrapalhar inclusive a produtividade e afetar a saúde dos trabalhadores.
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2.  Explicar decisões e comportamentos que possam parecer inconsistentes ou 
misteriosos.

Quando as pessoas não têm acesso às informa-
ções passam a fantasiar e buscar respostas para 
os comportamentos dos outros. Imagine que a em-
presa demitiu de uma só vez todos os funcionários 
da limpeza e contratou mais pessoas para outro 
setor. Essa atitude pode gerar rumores diversos e 
você poderá fi car meio confuso, se souber o que de 
fato está acontecendo. Agora, se a empresa explicar 
o motivo real da demissão coletiva, como exemplo, 
substituição da mão-de-obra do setor da higienização 
por funcionários terceirizados, em virtude da redução 
dos custos provenientes dos encargos trabalhistas, 
você pode até fi car chocado a princípio, mas tende a 
compreender a explicação com o passar do tempo.

3. Enfatizar as desvantagens, de decisões atuais e dos planos futuros.

Clareza e objetividade são sempre bem-vindas em uma comunicação, pois assim ajudará 
você a comparar as vantagens e desvantagens da tomada de decisão. Imagine que na 
sua empresa um grupo de colegas sugeriu que o horário de trabalho deveria ser a critério 
do colaborador, cada um deveria ter liberdade para trabalhar no horário que achasse 
mais conveniente.  Nesse exemplo, cabe à empresa enfatizar quais as desvantagens 
se essa sugestão for acatada, já que a empresa é do segmento de call center e precisa 
trabalhar 24 horas, sete dias por semana. Como fi caria o atendimento dos clientes?

4.  Discutir abertamente as piores possibilidades - nada provoca mais ansiedade do 
que uma fantasia não declarada.

O diálogo é uma ferramenta mais que bem-vinda entre as pessoas. É através dele que 
podemos compreendê-las e debater com eas nossas idéias, desejos, expectativas e 
reais possibilidades.
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Leia as frases abaixo e responda se a comunicação é formal ou informal

a)  “Caros colaboradores, informamos que a partir de outubro de 2008 
os contra-cheques estarão disponíveis no site da empresa. Para 
solicitar o seu, basta clicar no item recursos humanos- contra-cheque. 
Atenciosamente. Setor de Recursos Humanos”

Reposta: _______________________________________________________

b) “Ainda ontem, quando passei pelo corredor, pude ouvir o diretor falando 
que a empresa está passando por difi culdades fi nanceiras. Acho que 
será vendida em breve.”

Reposta: _______________________________________________________

c) “Nossa meta esse mês é aumentar as vendas em 30% e quem não 
conseguir será demitido. Gerente de vendas da empresa X”.

Reposta: _______________________________________________________

d) “A empresa em que trabalhamos não valoriza o funcionário, não paga 
hora extra nem reconhece o nosso trabalho. Fala de um trabalhador da 
empresa Y”.

Reposta: _______________________________________________________
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E a comunicação 

eletrônica...

O mundo globalizado trouxe com ele a internet, a intranet, os celulares cada vez mais 
modernos, a tv digital, mas a comunicação acompanhou toda a evolução proposta por 
esses aparelhos eletrônicos?

Os recursos da tecnologia, sem dúvida, são bons aliados para uma comunicação efi caz, 
mas para ter sucesso nas relações interpessoais precisamos visualizar muito mais 
que uma ferramenta de trabalho de última geração. Faz-se necessário desenvolver as 
habilidades vistas na aula passada para uma comunicação efi caz, tais como: saber 
ouvir, compartilhar, dar e receber feedback e todas as outras já listadas.  É como uma 
pessoa que tem um celular com muitas funções e não sabe usá-las ou se sabe não 
faz uso delas porque não acha necessário. Assim é a comunicação: posso dispor de 
meios efi cazes, mas se não usar as habilidades próprias do meu ser (como procurar me 
colocar no lugar do outro-empatia) posso não ter êxito no envio da mensagem (fonte: 
<www.mercadolivre.com.br>).

O e-mail x máquina de escrever

Talvez você nunca tenha visto uma máquina de escrever ou nem saiba que antes 
do surgimento do computador era freqüente o número de cursos de datilografi a. Os 
alunos eram estimulados pelo professor a usarem as teclas da máquina de escrever 
com velocidade e sem olhar para o teclado. Bons tempos... eu mesma fi z um desses 
cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o que muito ajudou 
a ser rápida ao digitar. 
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INTRANET- Rede local 

de computadores; 

EXTRANET- Rede de 
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usuários, clientes e 

representantes.)
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O e-mail surgiu como meio de comunicação rápido e efi ciente. Não é necessário voltar 
ao texto quando escrevemos uma palavra errada nem arquivar folhas e mais folhas de 
papel. Otimizamos tempo e espaço. Nossos arquivos podem ser totalmente virtuais. 
Mas o e-mail também tem desvantagens, como distração no ambiente de trabalho. Já 
existem empresas que dispõem de normas e restrições ao uso do e-mail. Sem falar da 
difi culdade em expressar nossas emoções sem o contato face a face. Robbins (2005) 
ressalta o uso dos símbolos (os emoticons) para demonstrar emoções. Mas o e-mail 
não tem como substituir a nossa expressão corporal de um contato presencial.

E a intranet e extranet? 

São redes de comunicação?

Assim como a intranet (comunicação interna entre os colaboradores de uma empresa), 
a extranet (comunicação dos funcionários da empresa com os fornecedores, clientes) 
também é uma ferramenta a serviço da comunicação. As intranets são redes privadas, 
internas, que funcionam da mesma forma que a Internet, mas cujo acesso é limitado 
às pessoas dentro da organização (Robbins, 2005).

Videoconferência

A videoconferência é uma extensão dos sistemas de intranet e extranet. Permite que 
os funcionários da empresa realizem reuniões com pessoas em lugares diferentes 
(Robbins). Imagine você, na sua cidade, falando por meio do vídeo e áudio com pessoas 
de outros estados ou países diferentes.
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Os papéis 

na comunicação

Para Bowditch (2002), independente do número de pessoas envolvidas, há quatro papéis 
principais na comunicação: guardiões, ligações, formadores de opinião e participantes/
isolados.

Os guardiões...

São as pessoas que precisam passar informações a outras pessoas, ou que controlam 
o fl uxo da informação. Por exemplo, os assistentes administrativos, as secretárias e 
demais pessoas que auxiliam os gestores dentro de uma organização.

Para Bowditch (2002), são três as características principais dos indivíduos que atuam 
como guardiões formais, tais como:

1) a capacidade de acompanhar as mudanças nas necessidades de informação do 
gerente; 

2) a capacidade de perceber quando a informação é desejada ou não;

3) a capacidade de avaliar a qualidade da informação.

Ligações...

São as pessoas que servem de elo entre grupos dentro da organização. Por exemplo, 
um departamento que faz a mediação entre um grupo e outro. Em uma empresa de 
ônibus temos o setor da manutenção e do tráfego, mas o elo entre esses setores são 
os gerentes de cada um deles, ou seja, se um motorista percebe uma quebra em uma 
peça do ônibus, ele precisa procurar seu gerente de tráfego, passar a informação e este 
procurar o gerente da manutenção para providenciar o conserto o mais rápido.

Formadores de opinião

São as pessoas que exercem infl uência sobre as outras, independente do cargo 
que ocupa. Por exemplo, a copeira da sua empresa pode exercer infl uência sobre os 
gerentes ou um diretor. Esses indivíduos podem ser proativos (dão sua opinião sem 
terem sido solicitados) ou reativos (esperam até que lhes seja perguntado) em seus 
atos (BOWDITCH, 2002).
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Os participantes/isolados

Os isolados são indivíduos que têm pouco ou nenhum contato com os demais membros 
da organização, os participantes são aqueles que têm contatos ativos com os outros 
membros da organização (BOWDITCH, 20002, p. 92).

Na organização podemos ser uma pessoa mais isolada ou um ser participante, isso 
também vai depender da natureza do cargo. Um vigia noturno é um exemplo de pessoa 
isolada em virtude do seu cargo, mas esse mesmo vigia pode ser participante do 
processo de comunicação quando é solicitado a participar de reuniões e treinamentos, 
de forma a contribuir com as metas da empresa.

OMBUDSMAM ? Você já ouviu esse termo? 

OMBUDSMAN: Ouvir o cliente é fundamental.

“Ombudsman” é uma palavra de origem sueca (Umbodlhsmadhr) que surgiu em 1809, 
quando o Parlamento da Suécia decidiu ter um representante do cidadão dentro do 
Parlamento. Ombus quer dizer representante e man cidadão, ou seja, ombudsman quer 
dizer representante do cidadão.

O ombudsman tem como função defender as manifestações do cidadão perante algum 
órgão, seja uma reclamação, um elogio ou uma sugestão. É o cargo dado a uma pessoa 
que vai ter relação direta com o dirigente da instituição, seja ela pública ou privada, para 
garantir um efi ciente canal de comunicação entre o emissor e o receptor de serviços. 

No Brasil, a função de ombudsman ganhou força nos últimos 20 anos, enquanto em 
outros países, a primeira empresa privada a ter um ombudsman foi o Grupo Rodhia, em 
1981. A idéia rendeu bons frutos, mas não foi sufi ciente para que o mercado brasileiro 
aderisse à novidade.

Em 1989, o jornal A Folha de São Paulo criou o cargo de Ombudsman para garantir 
satisfação total aos seus leitores, cobrando uma melhor qualidade de informações e 
criando um contato direto com os clientes insatisfeitos e a direção do grupo. Depois 
veio o Banco Nacional e, logo em seguida, ainda em 1990, surgiu o Ombudsman da 
Associação Brasileira das Indústrias de Elétricos e Eletrônicos (ABINI). Ouvidores ou 
Ombudsman são dois termos designados para pessoas com a mesma função. A única 
diferença é que ouvidor é um termo mais usado em instituições públicas e ombudsman 
em instituições privadas.

Nas empresas, o ombudsman tem a função de defender direitos do cidadão e brigar por 
eles. Se for um ombudsman interno de uma empresa, ele vai lutar pelos direitos dos 
funcionários e, se for externo, dos consumidores, frente ao dirigente da empresa.
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Quando a função foi criada dentro das empresas privadas brasileiras, muita gente 
confundia o trabalho do ombudsman com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 
Um setor é bem diferente do outro dentro de uma empresa e podem existir paralelamente. 
O SAC esclarece dúvidas, presta informações e pode até registrar as queixas dos 
consumidores, mas quem busca a causa do problema, quem checa a informação e 
quem luta pela solução do problema com a presidência é o ombudsman.

As empresas do setor privado estão fi cando cada vez mais preocupadas com o fato 
de ter um ombudsman. Pesquisas realizadas pela USP concluíram que, de cada 100 
consumidores insatisfeitos, apenas 4 manifestam sua opinião ou reclamam. O restante 
simplesmente não volta mais a contar com os serviços daquela empresa.

Outras pesquisas, dessa vez realizadas nos Estados Unidos, mostram que 68% dos 
clientes de grandes redes varejistas simplesmente abandonam a empresa quando 
insatisfeitos, sem ao menos efetuar uma reclamação. (MATOS, 2004, p. 108)

Após a leitura do texto anterior, liste as principais idéias, de forma a 
esclarecer as diferenças entre SAC, Ombudsman e Ouvidor. 

Sugerimos que você faça uma enquete com os seus colegas sobre:

1) Você já ouviu falar em ombudsman ou ouvidor?

2) Qual a importância do ombudsman em uma empresa?
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Leituras complementares

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação sem complicação: como simplifi car a prática 
da comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Nesse livro você vai encontrar um capítulo dedicado à comunicação empresarial, no 
qual temas como a imagem institucional, o cliente e a comunicação como obrigação de 
todos são abordados de maneira a prender a atenção do leitor.

Nesta aula, estudamos que as redes de comunicação podem ser formais 
e informais. As formais são três principais divisões, a saber: roda, cadeia, 
todos os canais. E dentre as informais destaca-se a rede de rumores. 
Estudamos também sobre a comunicação eletrônica, como e-mail, 
internet, intranet e videoconferências. Aprendemos que a comunicação 
apresenta papéis diferentes para as pessoas, tais como: guardiães, elos e 
participantes/ isolados. E, por último, um pouco da história do surgimento 
do termo ombudsman e sua importância para o bom funcionamento da 
empresa em relação ao papel da comunicação. 

1. Quais os tipos de redes de comunicação?

2. Qual a diferença de uma rede formal para uma informal?

3. Quais os principais tipos da comunicação eletrônica?

4. Quais os principais tipos de papéis da comunicação?

5. O que é ombudsman?
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