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A COMUNICAÇÃO ASSERTIVA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES: PARA
INFLUÊNCIA DE RESULTADOS
Ana Carla Nascimento Ferreira
Bruna Rocha de Melo
Mayara Maria Uchôa Ávila
Esp. Diego Leonel Alves de Sá

Resumo: Este artigo aborda a comunicação assertiva dentro das organizações, pois,
não basta a empresa ter uma equipe de profissionais de grandes talentos e motivados,
se não tiver uma comunicação assertiva. Portanto, quando se trata de mercado e das
organizações, existe uma busca incessante de novas estratégias para o alcance de
resultados. A comunicação é uma ferramenta essencial para a conquista de sucessos
nos negócios quando utilizada de forma correta. Quando se refere a comunicação
organizacional existe diversas barreiras, por isso a assertividade se tornou uma
ferramenta muito importante para a organização, trazendo vários benefícios para o
alcance dos resultados. A comunicação assertiva desenvolve dois pontos: Trabalho
em equipe, evita e resolve conflitos, além de contribuir para outros benefícios como
um bom clima organizacional e alcance de resultados e objetivos. Em relação as
barreiras, a comunicação não é assertiva e uma das principais consequências é a
desmotivação, onde através dela produz consequências negativas que influenciam a
produtividade, afetando de forma direta nos resultados da organização. Tendo em
vista essa poderosa ferramenta foi que tivemos como foco da nossa pesquisa a
comunicação eficaz, para que as empresas atinjam o sucesso esperado.
Palavras-chave: Comunicação, Assertividade, Motivação

1 INTRODUÇÃO
Sabemos que a comunicação não está ligada apenas em dizer algo a outra
pessoa, e sim instituir com que o receptor entenda aquilo que está sendo dito, é dever
de quem está comunicando assegurar que a sua mensagem será compreendida de
forma clara e objetiva.
Segundo Chiavenato (1999), comunicação do latim ‘’communicare’’ significa
por em comum, conviver. Este ‘’por em comum ‘’ implica que o transmissor e receptor
estejam incluso de uma mesma linguagem, caso contrário não se entenderão e não
haverá compreensão. Uma mensagem mal transmitida é consequentemente mal
compreendida, podendo afetar negativamente todo o ambiente organizacional. A
comunicação assertiva é aquela que transforma e muda a atitude das pessoas,
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trazendo bons resultados e um comportamento correto transformando o clima da
organização.
Vivemos em um cenário onde o mercado de trabalho e as organizações estão
muito mais exigentes, quando se trata de comunicação os maiores desafios é lidar
com o grande número de receptores para que si tenha uma comunicação assertiva.
Devido à falta de alinhamento de informação e o tipo de comunicação não eficaz,
ocorrem conflitos entre os colaboradores afetando a motivação e o desempenho para
o alcance de resultados e objetivos. Por isso, se faz necessário a comunicação
assertiva onde existem métodos e momentos para que a comunicação aconteça de
forma clara e objetiva, sendo ela através de expressão ou fala.
Diante deste tipo de comunicação a mesma irá trazer para dentro do ambiente
corporativo, benefícios múltiplos: Aumento do rendimento dos funcionários, 100% de
êxito na realização das atividades, visão ampla ao funcionário fazendo com ele receba
e sinta sua importância e necessidade diante de sua função. É de grande importância
que a comunicação assertiva exista em uma empresa, pois a má comunicação poderá
trazer grandes problemas onde chegará a afetar a organização tanto no clima quanto
no operacional. Diante disso, como podemos criar um clima organizacional e alcançar
resultados através da comunicação assertiva?
Uma das grandes dificuldades é romper as barreiras da comunicação, onde
esse é o grande ponto, pois existem obstáculos e resistências entre as pessoas. Além,
do modo em que a mensagem é enviada e como a mesma é recebida. Diante de todo
esse contexto as barreiras citadas são: As barreiras pessoais, físicas e semânticas.
Grande parte dos problemas que existem hoje em dia na nossa rotina e no nosso
relacionamento é devido à má comunicação. Normalmente, a má comunicação não é
gerada apenas por uma só pessoa, e sim por uma série de atos que envolvem as
pessoas. A forma e o meio em que a mensagem é passada, a forma que o indivíduo
transmite, até mesmo o ambiente. Tudo influência para que a comunicação não flua
como tem que ser. É daí que se desenvolvem grandes conflitos e problemas.
Influenciando assim, os resultados, motivação, clima organizacional, crescimento da
empresa. Um grande aliado da comunicação é a motivação, pois é através dela que
conseguimos motivar os colaboradores, mostrando os valores dos mesmos dentro da
organização. Sabe-se que motivação pessoal, ela é intrínseca. Isto é, que vem de
dentro para fora, porém, a conquista da motivação dentro da organização influencia
demais na motivação pessoal.
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De acordo com o tipo de comunicação que os colaboradores têm dentro do seu
ambiente organizacional, a forma que ele é entendido, escutado e auxiliado vai
impulsionar o mesmo a desenvolver sua motivação. Onde o engajamento da equipe
se torna um grande impulsionador de sucesso, pois a equipe unida para alcance de
metas, incentiva os mesmos a desenvolver a força do querer conquistar e ter
benefícios múltiplos, aliados com a empresa, sabendo de sua importância e seu valor
quanto colaborador.
O objetivo geral do nosso trabalho é fornecer uma visão ampla do quanto é
necessário e importante a comunicação assertiva nas organizações. E diante desse
objetivo geral destacamos os objetivos específicos que são: Estudar afundo o que é a
comunicação, apontar as principais dificuldades existentes na mesma, mostrar os
tipos de comunicação e falhas existentes, descrever o quão a comunicação assertiva
influencia nos grandes resultados (Chave da excelência). Em suma, o único caminho
para evitar o conflito é o diálogo. Empresas que não dialogam são empresas
analfabetas de um mundo extremamente relacional.

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
O artigo que será desenvolvido neste trabalho é decorrente de registros de
pesquisas anteriores, livros e documentos de meios eletrônicos.
Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica
“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca
o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. Pensando nesse conceito de
comunicação visa-se destacar como falha de comunicação, tudo aquilo que afeta a
interpretação da mensagem recebida, tais como: Ruídos, barulhos, mensagens
extensas, incompletas, desorganizadas e mal formuladas.

Prejudicando o

entendimento do receptor.
Com tudo, nosso trabalho tem como ênfase destacar o modo de
comunicação assertiva, sendo a mensagem verbal ou não verbal. E assim, afetando
consequentemente os resultados organizacionais, fazendo com que o mesmo seja
desmotivado e assim afetando consequentemente os resultados organizacionais.

3 RESULTADOS

3.1 Conceitos e aspectos históricos da comunicação
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A comunicação representa um dos fenômenos mais importantes da
espécie humana, implica voltar no tempo buscar as origens da fala, seu
desenvolvimento e linguagens. A comunicação humana vem evoluindo desde a era
pré-histórica e tem acompanhado em si a evolução humana.
Nossos

antepassados

mais

antigos,

comunicavam-se

através

de

linguagens rústicas elaborada por meio de acenos, rumores e expressões. Ao passar
do tempo, evolui-se a linguagem. Por intermédio de oito mil anos atrás, os povos
sumérios elaboraram os primeiros escritos e ilustrações realizados com tintas puras
para colorar as paredes das cavernas e através de ilustração expressava o seu dia a
dia em uma época bastante antiga, onde comunicar-se naquela época já se dava
claramente.
Hoje criamos idiomas e formas de linguagem que expressam o que
sentimos e pensamos, em vez de cavernas escrevemos em smartphones,
computadores e tabletes de última geração. E em poucos instantes comunicamos ao
mundo o que estamos pensando, nos comunicamos em livros, jornais, redes sociais,
filmes; entre outros meios que o homem usa para se relacionar.
Segundo Chiavenato (2002, P.142), a comunicação “é a troca de
informação entre indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou informação.
Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização
social.” Existem três princípios que são importantes para a compreensão da
comunicação:
•

Dado: É apenas o registro de determinado evento ou ocorrência, quando um
conjunto de dados possui um significado temos uma informação.

•

Informação: É o conjunto de dados com determinado significado que reduz a
incerteza ou que permite o conhecimento a respeito de algo.

•

Comunicação: É quando uma informação é transmitida a alguém, é o
compartilhamento também por esse alguém, é necessário que o destinatário
da informação receba e compreenda.

Sendo assim, a comunicação é o ponto que liga as pessoas para
compartilharem sentimentos e conhecimentos, uma pessoa sozinha não pode
comunicar-se, pois envolve pelo menos duas pessoas, uma que envia e a outra
que recebe. No mundo organizacional a comunicação é essencial, pois não podem
operar sem comunicação, a mesma irá integrar e coordenar todas as partes.
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3.1.1 Barreiras e falhas existentes no processo da comunicação
Para que se tenha sucesso no processo da comunicação é indispensável
que haja um emissor e um receptor. Pois segundo Scanlan (1979, p.372), a
comunicação pode ser definida simplesmente como o processo de se passar
informações e entendimentos de uma pessoa para outra.
Para que os mesmos consigam se comunicar é crucial que exista um canal
disponível de comunicação, a informação a ser passada precisa estar devidamente
‘’traduzida’’ em um código conhecido, tanto pelo emissor, quanto pelo receptor.
O processo da comunicação é composto por seis elementos, sendo eles:
•

O emissor: é o responsável por executar o texto, aquele que emite e codifica a
mensagem, se comunicando, solicitando e expressando seus sentimentos,
opiniões; dentre outros. A mensagem: pode ser escrita, falada ou não verbal.
Assim podendo ser: um indivíduo, grupo, uma organização.

•

Receptor: Aquele do qual recebe e codifica a mensagem do emissor.

•

Mensagem: É o conteúdo conduzido pelo emissor. Consistindo em um código
verbal ou não. A mensagem é o ‘’objeto’’ da comunicação, formada pelo
conteúdo das informações transmitidas.

•

Canal: É por onde a mensagem irá ser transmitida, o canal ele é responsável
por veicular a mensagem que deseja. Exemplos de canais que propagam
vários gêneros textuais, tais como: Internet, rádio, TV, jornal, revistas, e etc.

•

Contexto: É o que se refere a mensagem, conhecido também como referente.
Podemos dizer assim que é o assunto, tudo que está relacionado a ela.

•

Código: Por fim de tudo, a mensagem necessita ser expressa através de um
código, que é nada mais nada menos, a maneira pela qual a mensagem se
ordena. O código é constituído por alguns elementos e regras dando tanto para
o emissor quanto para o receptor. O mesmo é formado por uma coleção de
sinais, organizados em determinadas regras em que cada membro tem
acepção em relação com os demais. Tais exemplos são nomeados como
código: a língua, pintura, oral ou escrita, sons, gestos, dentre outros. O código
é de conhecimento mútuo entre o emissor e destinatário.
Após o processo da comunicação sabemos que existem falhas e

barreiras que dificultam a assertividade na comunicação, por isso a falha é a ausência
de perfeição em que há erro, falha de desenvolvimento, incorreção física e falha de
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conduta. As barreiras são obstáculos e resistências que há entre as pessoas na
comunicação.
Esse mesmo processo sofre bloqueios entre os emissores e receptores,
segundo Chiavenato (2004, p.315), denomina estes problemas como barreiras à
comunicação, que servem como obstáculos ou resistências à comunicação entre as
pessoas. Quando isto ocorre a comunicação não chega correta ao receptor, diferente
da mensagem original a mesma sofre distorções.
Há três tipos de barreiras à comunicação humana:
•

Barreiras pessoais: São interferências com outras pessoas, como por exemplo:
emoções, valores, conduta e conhecimento de cada pessoa. No ambiente
organizacional a deficiência para ouvir, percepções, emoções e os sentimentos
pessoais divergentes são os principais motivos que influenciam para a má
comunicação.

•

Barreiras físicas são interferências presentes em um ambiente onde acontece
o processo da comunicação, como: ruídos, uma porta que abre, um telefone
que toca, uma distância física, um canal congestionado e etc.

•

Barreiras semânticas são diversas as limitações de símbolos que acontecem
no momento da comunicação. Tais como: gestos, expressões, sinais e
símbolos. Que podem ter diferentes sentidos para as pessoas envolvidas na
comunicação.

3.2 Modelo assertivo da comunicação
Sendo a assertividade a expressão da qualidade do que é assertivo, afirmativo
ou Positivo, Quando se trata das organização a assertividade e a chave de um boa
comunicação para alcance de resultados e objetivos, a assertividade é uma
competência emocional onde pode ser desenvolvida através de um treinamento para
que esse modelo de comunicação , a mesma determinará se a organização ou líder
conseguirá ter uma posição clara e objetiva para com seus colaboradores, bons
líderes são bons comunicadores e se mostram autoconfiantes.
Segundo Bradberry e Greaves (2007), afirmam que o controle emocional é tão
importante que representam 60% da produtividade em todos os tipos de trabalho e
asseveram que são mínimas as possibilidades de obter um bom desempenho
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profissional sem possuir o dom da inteligência emocional, pois o quociente emocional
afeta o comportamento, a administração do tempo, a motivação, a visão e a
capacidade de se comunicar.
A comunicação assertiva no ambiente de trabalho refere-se à habilidade do
profissional em expressar suas ideias e mensagens, através da fala, gestos,
mostrando firmeza, transmitindo sempre segurança, sem dá espaço para dúvidas,
ruídos, conflitos, desentendimento e agressividade.
O comportamento não assertivo se tornou um grande problema para as
organizações atuais. A agressividade, manipulação, passividade e assertividade são
tipos de comunicação mais existentes nas organizações, onde das quatro atitudes
acima, perante o conflito a assertividade é a atitude que gera grandes e melhores
resultados.
Desenvolver a comunicação assertiva não é tarefa fácil, muitos profissionais
possuírem comportamentos negativos que impedem além de alcançar resultados um
bom clima na organização, e por isso existem alguns princípios para que possamos
agir de maneira assertiva e assim desenvolver essa habilidade:

•

Ter conhecimento do que se fala: devemos falar apenas aquilo que temos total

conhecimento.

•

Saber quando falar: expressar sua opinião no momento certo, mesmo que o que

tenha para dizer for muito importante.

•

Ser claro e direto: exponha suas ideias sem perder tempo com detalhes tendo

cuidado para não ser agressivo e fazer julgamentos de valores.

•

Ter cuidado com a linguagem: usar argumentos claros para não causar dupla

interpretação é necessário aceitar críticas construtivas e não usar gírias e
abreviações.

•

Usar a expressão corporal adequada: a comunicação também é formada pelo uso

do corpo, devemos ter cuidado nesse momento para não nos mostrar inseguros,
agindo de acordo com sua fala é controle das emoções.

•

Usar empatia: pensar sempre como seria estar no lugar da pessoa enquanto se

comunica. O modelo de comunicação assertiva é imprescindível no mercado atual,
por isso é crescente o número de empresas que desenvolvem seus colaboradores
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para esse tipo de habilidade. As organizações podem ser motivadas ou não através
desse modelo de comunicação.

3.2.1 Motivação e conflito
Segundo Thomas (1992), “O conflito é o processo que começa quando uma
das partes percebe que a outra parte a afetou de forma negativa, ou que a irá afetar
de igual forma “. O conflito é qualquer situação onde exista uma oposição pessoal,
interpessoal ou grupal sobre algum interesse ou valor. Essas oposições surgem
quando as pessoas contestam ideias, atitudes ou comportamentos.
Devemos admitir que conflitos são inevitáveis na vida em sociedade, de
maneira que tentar eliminá-los é simplesmente uma utopia. Mas, podemos prevenir
os excessos de conflitos usando o caminho mais curto rumo a uma solução que está
em desenvolvermos a capacidade de sermos mais assertivos e de estabelecermos
um ambiente de confiança com as pessoas com as quais convivemos, estimulando
relacionamentos que abrem menos brechas a situação ambíguas.
Para um bom funcionamento das organizações é crucial existir a motivação
onde o desenvolvimento dos empregados é deliberado pelo o que os motiva. A
motivação trata-se de forças propulsores de cada colaborador e estão associadas à
produtividade e desempenho, despertando o interesse dos dirigentes, desta forma o
crescimento da motivação para o trabalho se dá pela possibilidade de atender as
expectativas da organização.
Vale salientar que motivar é entender que o ser humano está em constante
mudança e que a todo instante suas vontades e necessidades também mudam. Por
isso é preciso ter atenção.
Por mais que a empresa tenha programas de motivação, bons salários e
benefícios, o que motivava o colaborador há um mês, ou há uma semana não será o
fator que irá motiva-lo hoje. Pois, de acordo com Maximinano (2007) a palavra
Motivação deriva do latim motivos, movere, que significa “mover”. É, então, aquilo que
é suscetível de mover o indivíduo, de levá-lo a agir para atingir algo e de lhe produzir
um comportamento orientado. Então, a grande solução é que a organização conheça
os seus funcionários para conseguir identificar as suas necessidades e expectativas,
para que possa solucioná-las.
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3.2.2 A comunicação assertiva como ferramenta para influência de
resultados
Toda organização espera por resultados de seus colaboradores, porém se
o clima da organização estiver ruim, poderá sofrer consequências no qual irá
gerar desmotivação dos colaboradores, o mesmo poderá até entregar o
resultado esperado, mas não será com qualidade e satisfação total.
Segundo Matos e Almeida (2007, p.267): Clima organizacional é a
qualidade do ambiente psicológico de uma organização, em decorrência do
estado motivacional das pessoas. O clima organizacional pode ser positivo e
favorável, quando é receptivo e agradável, ou negativo e desfavorável, quando
é frio e desagradável. Então, toda e qualquer organização tem sua cultura sendo
de grande influência para o clima da organização.
Sendo a assertividade algo positivo para que se tenha sucesso, a
comunicação assertiva se tornou uma ferramenta que gera benefícios para a
organização, sendo a motivação uma das principais, que quando é alcançada se
torna motivo suficiente para que o colaborador trabalhe bem. Por isso, é
necessário que haja uma boa comunicação e que a mesma seja de modelo
assertivo para que o clima da organização esteja favorável e assim alcance os
objetivos e obtenha os resultados esperados.
A comunicação assertiva tem o poder de mudar completamente o clima da
organização gerando vários benefícios como: trabalho em equipe, que acontece
quando um grupo de pessoas resolve criar um esforço coletivo para juntos
alcançar determinado resultado onde o engajamento da equipe é de sucesso, e
os funcionários se doam para realizar o trabalho com perfeição, a organização
terá apenas um objetivo a ser alcançado e não objetivos individuais.
Se comunicar de forma assertiva tem várias vantagens, no qual prepara o
caminho para o resultado, é o processo até chegar ao mesmo, dentre as quais:
•

Melhora

a

capacidade

de

expressão,

consequentemente o da organização;
•

Fomenta o respeito pelos liderados;

•

Ajuda a resolver conflitos;

•

Melhora a capacidade de negociação;

a

imagem

do

líder

e,
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•

Aumenta a autoconfiança;

•

Diminui o estresse.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho foi desenvolvido tendo como tema a questão da influência
da comunicação dentro das empresas e de que forma isso influencia no alcance
de resultados dos seus objetivos quanto organização.
Entende-se que a comunicação assertiva no mundo organizacional é de
grande valia, sendo ela passada de maneira clara e objetiva. Tendo em vista que
a comunicação assertiva serve como ferramenta para alcance de objetivos a
mesma serve para desenvolver vários fatores que contribuem para o sucesso da
organização, começando pelo clima até o resultado.
Porém, sabemos que em todo ambiente corporativo vai haver as barreiras
e os obstáculos dentro da comunicação, pois, toda mensagem mal interpretada
pelo receptor, gera ruídos, conflitos; causando perda de produtividade que
afetará no resultado.
Sendo assim, assertividade é a chave de uma boa comunicação para o
alcance de resultados e objetivos dentro da empresa, dando estímulo ao
colaborador de trabalhar corretamente para a busca do sucesso, lembrando que
a empresa também deve ouvir seus colaboradores suas opiniões, suas críticas,
para que eles se sintam importante e que fazem parte de uma equipe, tendo
responsabilidade e comprometimento com o trabalho e não trabalhar por
trabalhar.
Segundo Lopes (2008): As organizações buscam um novo sistema para o
relacionamento empregador/empregado, onde a colaboração e a vantagem
mútua passa a ser a essência da organização. As quais podem criar flexibilidade,
elasticidade, agilidade e criatividade, sendo estas as qualidades fundamentais
das organizações do século XXI.
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