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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar e apontar alternativas para reduzir 

os problemas de comunicação verificados no mau uso do correio eletrônico interno 

de uma empresa de Tecnologia da Informação (TI).  A base teórica para elaboração 

desta pesquisa é o modelo comunicativo de Jakobson. Os resultados preliminares 

apontam para o investimento em cursos e treinamentos, além do estabelecimento de 

modelos para uma comunicação objetiva, clara e eficaz na empresa. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos a comunicação é essencial na sociedade, 

podendo ser exercida por qualquer pessoa, de inúmeras formas possíveis. No 

entanto, existem “ruídos” que podem dificultar a eficiência e compreensão da 

mensagem. 

Segundo Schermerhorn (2006, p. 186), “a comunicação eficiente ocorre a um 

custo mínimo, em termos de recursos despendidos, como, por exemplo, a 

quantidade de tempo envolvida”. Assim, o estudo da comunicação nas empresas 

está contido dentro de uma temática de caráter amplo, sobre redução de custos e 

aumento da eficiência e eficácia na companhia. 

Com o avanço tecnológico, o uso de e-mail em empresas foi amplamente 

disseminado. No entanto, sem o devido preparo, muitos funcionários não fazem o 

melhor uso dessa tecnologia, podendo prejudicar o funcionamento e gerenciamento 

interno e externo da empresa. Para resolver e evitar tais problemas de comunicação 

é necessário descrever, analisar e apontar soluções para eventuais comportamentos 

inadequados dos emissores das mensagens, ou seja, dos funcionários da empresa. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é identificar, analisar e propor soluções para 

problemas de comunicação relacionados ao mau uso do referente, da função 

poética e da função apelativa, na elaboração de mensagens enviadas via correio 

eletrônico interno, em uma empresa de Tecnologia da Informação (TI). 

 

METODOLOGIA 

Em função da natureza do problema, optou-se por fazer um estudo de caso 

(YIN, 2001). Os aspectos metodológicos desta pesquisa também encontram amparo 



nos textos de Severino (2007). A metodologia adotada envolve pesquisa 

bibliográfica, com a busca de dados secundários e de campo, levantando dados 

primários no contexto da empresa de TI. 

A pesquisa foi realizada no setor X de uma empresa de Tecnologia da 

Informação localizada na grande São Paulo. 

Foi utilizado como instrumento e procedimento de pesquisa um questionário 

composto por perguntas abertas e fechadas. Os participantes da pesquisa são 

funcionários que trabalham no setor X.  

O corpus de análise da pesquisa consiste em exemplos de mensagens 

trocadas pelos funcionários do setor X, coletados no período de maio a junho de 

2014 e nas respostas dadas pelos funcionários ao questionário.    

 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo tem como base a Teoria da Comunicação de Roman Jakobson, com 

foco em seu modelo comunicativo. Segundo Guimarães (2011), o modelo de 

Jakobson originou-se da teoria matemática da comunicação, criada por Claude 

Shannon, que buscava tornar mais eficiente a transmissão de informações. 

Nesse modelo, a comunicação representa um processo interpessoal que 

corresponde a enviar e receber símbolos com mensagens vinculadas, no qual o 

emissor, dentro de um determinado assunto (referente), envia a mensagem a um 

receptor, que a decodifica. Para haver êxito nesse processo é preciso existir um 

canal, além de um código compartilhado entre o emissor e receptor, parcial ou 

plenamente. Quando ocorrem problemas nesses elementos comunicativos, a 

mensagem pode ficar prejudicada (SCHERMERHORN, 2006; GUIMARÃES, 2011). 

Jakobson complementou seu modelo comunicativo com as chamadas 

funções da linguagem. Para cada elemento que se destaca na comunicação, é 

gerada uma função. Assim, a função emotiva se associa ao emissor; a apelativa se 

refere ao receptor; a referencial se relaciona ao referente; a poética corresponde à 

mensagem; a fática se associa ao canal de comunicação; e, finalmente, a função 

metalinguística se refere ao código (GUIMARÃES, 2011). 

Aplicando esta teoria aos problemas de comunicação que ocorrem na 

empresa pesquisada, observa-se que os problemas estão calcados no referente, na 

mensagem e no receptor, pois há problemas de ineficiência no uso das funções 

referencial, apelativa e poética. Em relação à função referencial, os problemas de 



comunicação ocorrem no envio das mensagens, com referentes (assuntos) mal 

elaborados, fazendo com que o receptor não dê a atenção e a importância 

necessárias aos e-mails que recebe. Quanto às funções poética e apelativa, 

observa-se que não há uma preocupação com a construção da mensagem do ponto 

de vista dos eixos de seleção e combinação, não deixando claro qual ação o 

receptor precisa executar. A falha na utilização da função poética incorre na falha da 

utilização da função apelativa, pois por não compreender o que deve ser feito, o 

receptor não é convencido da necessidade de executar a ação solicitada. 

Ambas as situações acabam gerando um desgaste no sistema comunicativo, 

que pode resultar em retrabalho, problemas de relacionamento interpessoal entre 

departamentos e ineficiência para manter clientes ou gerar novos negócios, o que 

pode provocar danos à organização e à produtividade da empresa, visto que o 

objetivo da comunicação empresarial é transmitir informações de forma objetiva, 

concisa, clara e coerente, tendo como princípio fundamental gerar uma resposta 

objetiva à informação que é transmitida (GOLD, 2010). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A investigação pretende contribuir para os estudos acerca da importância da 

comunicação eletrônica nas empresas e o impacto negativo que uma comunicação 

descuidada ou deficiente pode gerar nos relacionamentos, na execução de tarefas e 

na produtividade da empresa, podendo, inclusive, impactar em questões financeiras. 

Além disso, espera-se que este estudo corrobore para que pesquisas futuras sobre 

a importância da comunicação nas empresas possam ser desenvolvidas.  
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