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1 RESUMO 

O artigo explora de forma sucinta as influências, causas, efeitos e eventualidade dos 

chamados ruídos na comunicação em ambiente corporativo, tendo como objetivo a 

implantação de metodologia preventiva de suavização desse tipo de conflito. 

Partindo de pesquisa científica bibliográfica até posterior pesquisa quantitativa, foi 

pretendida a construção do material de estudo, por serem os processos 

comunicacionais devidamente estruturados um enorme passo para a redução de 

conflitos e problemas internos nas organizações.  
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2 INTRODUÇÃO 

Apesar das profundas evoluções tecnológicas observadas e com o 

diversificado leque de meios e formas de comunicação, ainda existem problemas 

que impedem o desenvolvimento de uma comunicação efetiva.  

Um destes problemas é o chamado ruído na comunicação, que é gerado 

muitas vezes por falta, falhas e até mesmo excesso de informações ou sinergia, pois 

quando algum dos elementos não está completamente integrado ao processo da 

comunicação ou ocorre algum tipo de interferência, aparecem os ruídos na 

comunicação (TEIXEIRA, 2007).  

Este obstáculo à comunicação, mais propriamente à eficácia da comunicação, 

de uma maneira geral, é frequente e temido por todos os colaboradores conscientes 

da importância da comunicação nas organizações. Mas como atenuar os ruídos na 

comunicação corporativa imaginando ser este um evento conflituoso tão frequente? 

Por meio da exposição dos fatores vitais para a ocorrência de ruídos na 

comunicação e a manutenção da sinergia entre os colaboradores, visando à 

construção do conhecimento preventivo, e além da estimulação do uso de canais 

oficiais de comunicação, é possível estabelecer um parâmetro chave para a 

suavização deste problema, sendo que mediante análise de conteúdos científicos 

bibliográficos e a observação de dados numéricos fruto de pesquisa quantitativa, 

poderão ser observadas as tendências, eventualidade e características dos ruídos 

na comunicação corporativa.  
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3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é implantar uma metodologia para viabilização da 

boa comunicação corporativa e suavização de ruídos na comunicação, a fim de 

exprimir a possibilidade de transformação de momentos conflituosos em 

oportunidades positivas, podendo-se até engendrar contribuições para os resultados 

organizacionais e de bem-estar colaborativo. Já os objetivos específicos são: 

exercitar o desenvolvimento da comunicação; estimular o uso de canais oficiais de 

comunicação; manter a sinergia colaborativa e expor fatores vitais para a ocorrência 

de ruídos na comunicação.  

 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica consiste na análise de conteúdos a fim de investigar 

e confrontar informações e dados, pois segundo Gil (2002, p. 44): “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituída 

principalmente de livros e artigos científicos”. Contudo, partindo de tais abordagens 

bibliográficas elucidadas, busca-se apurar e deduzir o conteúdo alvo de estudo 

através de pesquisa quantitativa para avaliação de dados numéricos, pois segundo o 

que esclarece Fonseca (2002, p.20): 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. 
 

5 DESENVOLVIMENTO 

Muitas variáveis estão envolvidas no ato de comunicar. Por serem tantas, 

dificilmente as percebemos ou conseguimos administrá-las. No entanto, quanto mais 

conhecemos sobre a natureza do ato de comunicar e sobretudo o que ele envolve, 

mais condições podemos ter de sermos bem-sucedidos inclusive durante 

comunicações corporativas (SCHULER, 2004).  

Os ruídos na comunicação nada mais são do que qualquer elemento que 

interfira no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um 

receptor, sendo que segundo Lorena (2014, p. 58) “A linguagem humana é 

produzida por um conjunto de símbolos que permitem a transmissão de ideias e 

sentimentos.” Portanto, como em todo sistema, deve haver sinergia entre os 
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elementos e processos envolvidos, para que ele seja funcional, existindo uma gestalt 

entre os elementos e os processos do sistema, de forma que sua conformação geral 

dependa das características de cada parte.  

De acordo com o modelo cibernético, existem quatro tipos principais de 

ruídos: Ruídos técnicos, devido ao canal de transmissão e seus defeitos. O 

problema refere-se ao canal material de transmissão escolhido, se ele funciona bem 

ou se é inadequado. Ruídos organizacionais, devido a problemas na organização 

das redes de comunicação, sendo redes o conjunto de canais de informação no 

interior de um grupo organizado. Ruídos semânticos que são ocasionados pela má 

atribuição de sentido às mensagens, ou seja, as ambiguidades dos signos, as 

confusões, os mal-entendidos, as interpretações dúbias e entre outros. Ruídos de 

atitudes e de condutas que são certos comportamentos ou do emissor, ou do 

receptor, ou ainda de ambos, que vêm perturbar a comunicação. Um exemplo disso 

é a influência do “o que se diz” e do “como se diz” (SCHULER, 2004). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento através de 

pesquisa quantitativa a respeito da eventualidade dos ruídos de comunicação 

corporativa, seus efeitos e meios para suavização a fim de estabelecer contraponto 

ou reafirmação do conteúdo alvo de estudo.  
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