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COMUNICAÇÃO 

  

O enfoque das relações humanas mostrou que as comunicações 
dentro das organizações são falhas e compeliu os administradores 
a: 

  

a) assegurar a participação das pessoas dos escalões inferiores 
na solução dos problemas operacionais da empresa 

b) incentivar maior franqueza e confiança entre os indivíduos e 
grupos nas empresas. 
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A comunicação é uma atividade administrativa que tem dois 
propósitos principais:  

a) proporcionar informação e compreensão necessárias para 
que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas; 

b) proporcionar as atitudes necessárias que promovam a 
motivação, cooperação e satisfação nos cargos; 

 
Os subordinados devem receber dos superiores um fluxo de 
comunicações capaz de suprir-lhes as necessidades e os 
superiores devem receber dos subordinados um fluxo de 
comunicações capaz de lhes fornecer uma idéia adequada do que 
está acontecendo. 
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Redes de Comunicação 
  
As redes de comunicação – ou padrões ou cadeias de 
comunicação – foram extensivamente pesquisadas pelos 
autores humanistas.  Estes estudos tentaram inicialmente 
encontrar a melhor maneira (the one best way) de 
comunicar. A conclusão final foi de que não existe uma única 
maneira universal de comunicar nas organizações, pois os 
dados e informações são intercambiados entre as pessoas 
por uma variedade de propósitos. Leavitt fez uma 
experiência para verificar qual a melhor estrutura de redes 
ou cadeias de comunicação em um grupo de cinco pessoas. 
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ORGANIZAÇÃO INFORMAL 

-Conjunto de interações e relacionamentos que se estabelecem entre 
as pessoas. 

O comportamento dos grupos sociais está condicionado a dois tipos de 
organização: a organização formal e a organização informal. 

  

 Organização formal: Política empresarial previamente traçada, 
regras e padrões para atingir os objetivos da empresa. Tem caráter 
essencialmente lógico. 

  Organização informal: Sem objetivo determinado, consciente ou 
preciso. Concretiza-se no uso de costumes, tradições, ideais e 
normas sociais. Traduz-se por meio de atitudes e disposições 
baseadas na opinião e no sentimento. 
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Características da Organização Informal 

  

1) Relações de coesão e antagonismo 

Sentimento de simpatia e antipatia. 

  

2) Status 

Posição social em função do seu papel e participação na vida do 
grupo. 

  

3) Colaboração espontânea 

A organização informal é um reflexo da colaboração espontânea 
que pode e deve ser aplicada a favor da empresa. 
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4) A possibilidade de oposição à organização formal 

Quando há inabilidade da direção em lidar com a organização 
informal, ela pode se opor à organização formal. 

  

5) Padrões de relações e atitudes 

São desenvolvidos espontaneamente e aceitos pelos integrantes 
do grupo. 

  

6) Mudanças de níveis e alterações dos grupos informais 

Os grupos informais tendem a se alterar com as modificações na 
organização formal. 
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7) A organização informal transcende a organização formal 

Escapa das limitações do local e o do horário de trabalho da 
empresa. 

  

8) Padrões de desempenho nos grupos informais. 

Podem estar em harmonia ou não com os padrões estabelecidos 
pela organização formal, dependendo do grau de motivação do 
grupo. 

  

 


