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Resumo 

Este trabalho consiste em analisar as demandas de comunicação interna a partir de um 
trabalho de pesquisa teórica junto ao Grupo Fisco da Secretaria da Fazenda. Após um 
diagnóstico da situação, serão propostas ações, que podem envolver a criação ou reformulação 
de veículos de comunicação e programas de treinamento objetivando melhorar a Comunicação 
Interna na SEFAZ, através da utilização de recursos que possibilitem um relacionamento 
transparente, ágil, democrático e participativo entre os diversos níveis hierárquicos com seu 
público interno e entre os próprios elementos que integrem este público.  

Pretendemos avaliar a Comunicação Interna atual e a partir dos resultados sugerir mudanças 
utilizando os veículos de comunicação já disponibilizados; jornal, internet, intranet, extranet, 
email, bem como sugerir a implementação de gestão e compartilhamento de informações, etc. 

Palavras-chave: Secretaria da Fazenda, funcionários, comunicação, organização, 
informação, conhecimento, meios de comunicação. 
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No mundo contemporâneo, temos verificado a importância que a Comunicação 
vem exercendo em todas as atividades: seja na Arte, na Política, nos Negócios, nas 
organizações privadas e públicas, exercendo um papel relevante na disseminação do 
conhecimento. 

Na Secretaria da Fazenda vivenciamos problemas de comunicação. Isto é devido 
em parte à estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda – SEFAZ que difere dos 
padrões normais, uma vez que o grupo FISCO, composto de Agentes de Tributos do 
Estado e Auditores Fiscais, desenvolve a grande parte de suas atividades laborais fora 
do ambiente interno. Por outro lado temos tarefas complexas baseadas em uma 
legislação em constante mudança, o que demanda uma necessidade de atualização 
contínua.  

Por sabermos que a comunicação é considerada, atualmente, um fator estratégico 
nos processos de mudanças estruturais das empresas, sendo capaz de gerar resultados 
favoráveis, nos propomos a estudar este tema a fim de fazermos um diagnóstico sobre a 
comunicação interna do grupo FISCO da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

A SEFAZ, por ser possuidora de um quadro organizacional com a complexidade 
explicitada acima, de modo geral, não obtém o sucesso necessário no processo de 
comunicação com seus prepostos, apesar dos bons recursos disponibilizados (intranet, 
informativo SEFAZ, correio eletrônico). 

Isto fica evidenciado, por exemplo, quando observamos o desconhecimento da 
grande maioria dos seus funcionários, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos por 
algum grupo específico, que poderiam estar recebendo colaborações dos potenciais 
usuários, levando a um produto final que atenderia melhor aos anseios das pessoas 
beneficiárias. Esta situação pode, e tem levado a execução de trabalhos paralelos que 
consomem tempo e geram custos desnecessários. 

É consenso atual que a informação é um dos recursos estratégicos mais 
importantes em uma organização. Esta importância ganha relevância à medida que essa 
informação seja decisiva para o resultado esperado por uma comunidade, representado, 
neste caso, pelo alcance dos objetivos designados ao grupo FISCO. 

A Comunicação quando bem exercida é fundamental na resolução de problemas, 
na transparência das relações de trabalho, como veículo de motivação, como 
instrumento de treinamento e transmissão de experiência, na obtenção de “feedback” e 
como canal de abertura entre os administradores e os executores. 

A intenção é manter a força de trabalho bem informada, desenvolvendo uma 
comunicação aberta, transparente e confiável, que inclua campanhas de motivação e 
veículos de comunicação eficientes. 

Em um processo de comunicação eficiente é fundamental que a mensagem 
enviada pelo emissor tenha garantia de que o receptor capte e entenda o seu conteúdo 
para que possa utilizá-lo de forma efetiva. Há várias questões possíveis de pesquisa, tais 
como: onde se encontram os problemas da comunicação na SEFAZ? há nos 
funcionários comprometimento e/ou motivação para buscar as informações disponíveis? 
o porquê da desinformação dos servidores? de que forma influencia na comunicação 
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o fato de parte das atividades serem desenvolvidas fora da SEFAZ? falta comunicação 
objetiva e interativa? falta familiaridade dos funcionários com as novas tecnologias de 
informação? os recursos técnicos e humanos são disponibilizados para que a 
organização tenha uma comunicação interna satisfatória? as informações não são 
enviadas com objetividade ou o receptor não está preparado para processá-las? melhoria 
da Comunicação Organizacional da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, de forma 
a sugerir uma estrutura de comunicação interna eficiente e eficaz; implementação de 
novas ferramentas. 

os os servidores do grupo FISCO 
informados e interagindo na organização. 

A COMUNICAÇÃO INTERNA EFICIENTE 

 

 eficiência e consigam gerir as competências individuais e coletivas, 
estrategicamente. 

onceitos, é 
prudente que façam

de de trocar ou discutir 
sobre um

OMUNICAR vem do latim, “comunicare”, com a significação de 
“por em

 todo. 
Informação - conjunto sistêm

 total incapacidade destes em 
interfer

O objetivo do trabalho é a maximização dos recursos atualmente disponíveis 
para alcançarmos uma comunicação mais eficiente e transparente, com isso, 
pretendemos apresentar sugestões que possam ser aplicadas pela Secretaria e seus 
funcionários, visando maximizar o aproveitamento dos recursos atualmente disponíveis, 
bem como, com a utilização de novas ferramentas, para alcançarmos uma comunicação 
mais eficiente e transparente, a fim de tornarm

 

É fundamental, no mundo corporativo moderno, que as organizações trabalhem 
a comunicação com

Para melhor interpretação e entendimento, no sentido de validar c
os uma interpretação sistemática e literal sobre o termo: 

Comunicação: "Ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por 
meio de métodos e ou processos convencionados. Capacida

a única interpretação, um conjunto de informações". 

A palavra C
 comum”. 

Assim, validando a premissa argumentada, a empresa que domina a 
comunicação, tanto no micro e macro ambiente, é aquela que respeita e observa seus 
princípios básicos e elementares: emitir e receber: o quê? - "dados ou informações". 
Então vejamos: dado - elemento para formação de um juízo, parte isolada de um

ico de dados, com visão lógica e global de um todo. 

Assim, saindo da filosofia para validar a premissa proposta, quando falamos em 
COMUNICAÇÃO INTERNA EFICIENTE, falamos em agilidade nos meios de 
comunicação dentro da organização, falamos nos fatores organizacionais 
intrínsecos/extrínsecos, inter-relacionados com equilíbrio e harmonia. Falamos sobre a 
inexistência de ruídos nos meios, ou se existirem, sobre a

ir na comunicação entre os membros de um órgão. 

Falamos em visão lógica e estratégica, ação e comprometimento. Assim não 
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basta que, no caso, a SEFAZ tenha uma boa administração seja no planejamento ou no 
que diz respeito ao seu parque tecnológico. É preciso ter algo mais, além de boa 
estrutura física. 

deduções e intenções; orgânica – simplicidade / previsibilidade/ 
dependência/conjunto. 

metodologias são trabalhadas e desenvolvidas nesta plataforma, sem 
redundância. 

ativas, 
adaptando-as ao meio e motivando todos a uma performance dinâmica e estável. 

cia "orgânica" de um trabalho mal feito, 
quando o superior com

nte e eficaz, envolvendo seus colaboradores num clima de elevada 
performance. 

ador de resultados, o seu estudo 
tem sido recente, ou seja, a cerca dos últim

erenciar, promover, premiar e agrupar os integrantes de uma 
organi

a no novo cenário 
mundia

A comunicação eficiente contempla níveis e canais diversos, conforme podemos 
notar: mecânico - como uma máquina/ação e reação/domínio sincronizado; cerebral - 
lógica de interpretação/

Assim, a comunicação eficiente contempla os fatores críticos citados acima e 
suas ações e 

A boa comunicação por si, só transforma o ambiente e o clima organizacional 
em células de excelência, inspirando os envolvidos às condutas e ações pró-

Podemos sintetizar: o grito "mecânico" de um sargento que comunica ao soldado 
a ação que deverá ser realizada; a dedução "cerebral" de um paciente, quando o médico 
comunica uma doença existente; a conseqüên

unica ao subordinado. 

As organizações, neste novo milênio, deverão tratar suas informações e dados de 
maneira eficie

 

HISTÓRICO 

 

Embora, no início do Séc. XX, os teóricos da Administração tenham percebido a 
importância da comunicação interna como um fator ger

os 30 anos.  

O tema em discussão tem sido objeto de estudo nas empresas privadas, uma vez 
que a comunicação se constitui em uma das ferramentas essenciais ao processo de 
criação, transmissão, desenvolvimento e transformação de uma organização. Isto é 
reforçado por Nassar, ao afirmar que:“Comunicação interna é a ferramenta que vai 
permitir que a administração torne comuns mensagens destinadas a motivar, estimular, 
considerar, dif

zação”. 

Este estudo se fez necessário diante das mudanças e transformações que as 
organizações vêm experimentando com a globalização impost

l, que altera a própria cultura organizacional das empresas. 

A implementação de reformas internas, reengenharias, programas de qualidade 
total, redução de custos, controle estatístico de produtividade, etc, tem afetado as 
empresas e seus funcionários, necessitando, pois, de uma forma de comunicação capaz 
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de interagir com estas transformações e humanizar as relações de trabalho, ou seja, ser 
um instrumento de administração. 

ões das companhias, permitimo-nos 
aprofundar na temática, focando o setor público.  

r hipóteses para a melhoria da comunicação interna, tornando-a 
mais eficiente e útil. 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

 
Contudo a escolha do tipo certo vai depender do objetivo e do público a ser alcançado.  

TABELA 1 

isponível em: 
http://www.meiodecomunicacao.hpg.ig.com.br/index.html. Acesso em: 20 out. 2002. 

CARTA/ FAX -Escrito e assíncrono 
o 

or; 

 grande público. 

m 

 

e; 
-

TELEFONE -Oral e assíncrono 

; 
 

em caso de resoluções a emis-
são de documento por escrito. 

ra réu-

 
-Informações; 
-Cobranças. 

REUNIÃO 
no, visual: 

Permite o diálogo 
oral 

 

que é feito o contato; 

o às pessoas 
s técnicas de 

reunião; 
-Perda de tempo. 

 
 
É usual na SEFAZ 

Diante da importância que vem sendo atribuída à comunicação interna, 
ressaltada no trabalho pioneiro de Cristina Beraldo, “Comunicação interna como fator 
estratégico nos processos de mudanças” que aborda a comunicação interna e o seu 
relacionamento com a cultura organizacional e os processos de mudanças dentro das 
Empresas, como um fator estratégico, capaz de contribuir para o sucesso de programas 
de produtividade, qualidade e nas transformaç

Assim sendo, o nosso enfoque principal será analisar e diagnosticar a 
comunicação organizacional no setor público, especificamente, na SEFAZ, e a partir 
desta análise, elabora

Para o trabalho de comunicação, pode-se utilizar todos os meios de comunicação 
que estão à disposição: e-mail, telefone, vídeo-conferência, fax, carta, chat, SMS etc.

Meio Caract Vantagens Desvantagens Indicações 
-Barato; 
-Pode-se obter confirmaçã
de recebimento do recept
-É regulamentado como 
meio de prova para uma 
citação; 
-atinge um
-Não requer conhecimento 
técnico. 

-A reação das pessoas não é 
perceptível; 
-As pessoas nem sempre lêe
as correspondências. 
-As pessoas  em geral dão  
pouca importância. 
-Papel: Há dificuldades nas 
correções e utilização posterior.  
-É um meio lento; 
-Papel em preto e branco (fax)

-Pode ser individual ou 
coletivo; 
Utilização na SEFAZ: 
-intimar um contribuint
-Convocar um contribu
inte a comparecer na 
Inspetoria; 
-Convocar um funcio-
nário; 
-Informação. 

Custos razoáveis quando 
bem controlados. É mais 
econômico quando 
comparado a uma visita 
pessoal; 
-Permite que sejam feitos 
questionamentos, e obtido 
feedback; 
-Produz um tipo de resposta 
ou sensação no momento 
que é feito o contato; 
-Flexibilidade na abordagem; 
-Torna possíveis avisos 
urgentes; 
-Pode-se encontrar a pessoa 
a qualquer momento. 

-O elemento tempo fica sujeito 
à comprometimento; 
-Pode gerar má interpretação 
sobre o que está se ouvindo
-Não podem ser apresentados
dados; 
-A negativa fica mais fácil; 
-As interrupções podem ser 
constantes ; 
-Näo é oficial, faz-se necessário 

Utilização na SEFAZ 
-Contatar um contribu-
inte; 
-Solicitar documentos e 
dados; 
-Comunicação entre os 
funcionários; 
-Convocação pa
niões/eventos; 
-Negociações;

Oral e por escrito, 
síncro

-Discutir, resolver e tomar
decisões imediatas; 
-Comunicados urgentes; 
-Gerar novas idéias e 
soluções rápidas; 
-Produz um tipo de resposta 
ou sensação no momento 

-Os participantes podem 
dispersar; 
-As reuniões podem ficar 
improdutivas devid
não conhecerem a

Utilização na SEFAZ

Fonte:  Meios de Comunicação. 2002. D

-Flexibilidade na abordagem. 
 

erísticas 
Tradicio aisn

http://www.administracaopratica.com.br/meios
http://www.administracaopratica.com.br/meios
http://www.administracaopratica.com.br/meios
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Por exemplo, se quiser melhorar as fluências orais (o que ouviu, compreender e 
falar), aconselha-se deste modo, principalmente o telefone ou a vídeo-conferência. Se a 
intenção for a atingir um grande público, o e-mail ou a postagem pode ser o meio mais 
correto. 

TABELA 2 

Meio Características Vantagens Desvantagens Indicações 
EMAIL -Escrito e assíncrono -Eletrônico; 

-O corrigir é fácil; 
- Flexibilidade;  
-Rápido; 
-Barato;   
-Todos os programas de E-
Mail correntes podem ser 
utilizados (Outlook, Netscape 
Messenger, Eudora etc.); 
-Pode atingir um grande 
público. 

-A reação das pessoas não é 
perceptível; 
-Pode ocasionar mal-entendido; 
-Nem sempre é possível saber 
se a pessoa recebeu a corres-
pondência; 
-As pessoas nem sempre lêem 
as correspondências; 
-As pessoas por vezes não dão 
importância a um chamado 
escrito. 

-Pode ser individual ou 
coletivo; 
Utilização na SEFAZ: 
-intimar um contribuinte; 
-Convocar um contribu-
inte a comparecer na 
Inspetoria; 
-Comunicação entre os  
funcionários; 
-Informação; 
-Transmissão de dados 
e arquivos. 

VIDEO 
CONFERÊNCIA 

Oral e por escrito, 
síncrono, visual -Comunicação visual; 

-Produz um tipo de resposta 
ou sensação no momento 
que é feito o contato; 

-Flexibilidade na abordagem; 

-Diminuição da distância 
entre as pessoas que estão 
longe ao preço da conexão 
da internet; 

 

-Comprometimento; 
-Má interpretação sobre o que 
está se ouvindo; 
-As interrupções podem ser 
constantes em função da 
tecnologia; 
-Não é de caráter oficial; 
-Custos: Vídeo-Conferência 
elevados para um resultado 
satisfatório.  
-Complexidade dos equipa-
mentos e softwares; 
-Tecnologia ainda não difundida 

Utilização na SEFAZ 

-Está sendo testado na 
SEFAZ com o treina-
mento à distância 

CHAT Escrito e síncrono na 
Internet, pode se 
obter comunicação 
oral, mas de baixa 
qualidade. 

-Eletrônico; 
-Barato; 
-Rápido. 

-Condições técnicas (computa-
dor interligado na internet); 
 

Utilização na SEFAZ 

Não está em uso. 

 
SMS Escrito, assíncrono e 

eletrônico 
-Acesso instantâneo; 
-Localização de unidades 
móveis; 
-Comunicações rápidas 

-Custo elevado; 
-Existência de regiões de som-
bras; 
-Condições técnicas 
(equipamentos especializados); 
-Requer treinamento e 
adaptação. 

Utilização na SEFAZ 

Nas viaturas do Trânsito 

INTERNET 
INTRANET 

Escrito, síncrono e 
eletrônico. 
Rede mundial de 
computadores 
interligados. 

-Acesso instantâneo; 
-Comunicações rápidas; 
-Mídia de massa; 
-Elimina as barreiras geográ-
ficas. 

-Excesso de Informações; 
-Requer uma renovação cons-
tante das informações no site; 
 

Utilização na SEFAZ 

-Veículo de Informações 
para o contribuinte; 

-Veículo de Informações 
para os funcionários. 

 

Vanguarda

               Fonte: WEB SCHOOL. Educação a Distância. - 2003. Disponível em: 
http://www.webschool.com.br/ead_ferramentas.php3. Acesso em: 20 out.2002. 

A escolha de meios de comunicação, influencia também o modo do seu trabalho 
em conjunto: 

Nos meios de comunicação por escrito, como E-Mail, fax ou carta, você tem o 
tempo suficiente, para com a ajuda do dicionário, ler e responder aos textos do seu 
parceiro. Os textos também ficam ao seu dispôr, para que possa continuar a adaptação.- 
O corrigir é, no entanto relativamente demorado.  

Nos meios de comunicação orais, como o telefone ou vídeo-conferência, tem de 
reagir mais rápido quando você não perceber alguma coisa ou não conseguir se 
exprimir, o seu parceiro pode imediatamente ajudá-lo. Você pode evitar erros na 
pronúncia ou na ordem das palavras, se o seu parceiro o corrigir constantemente. 
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COMBINAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Muitas vezes aconselha-se a combinação de diferentes meios de comunicação. 
Muitos trabalham, por exemplo, em conjunto por E-Mail, mas fazem as suas correções 
por telefone: Isto é mais rápido e permite perguntas de volta e esclarecimentos 
pormenorizados.  

E-LEARNING – Consiste no oferecimento de cursos a distancia via Web, 
colocando o aprendizado a disposição dos alunos interessados. No entanto, alguns mitos 
foram criados com a utilização desta ferramenta. Uma, e a diminuição de custos , pois, 
elimina despesas com viagens, estadias, com a utilização deste método. Mas a grande 
vantagem, e disponibilidade de treinar muito mais pessoas com o uso deste recurso. 
Devemos perceber que este tipo de ensino a uma mudança significativa do foco do 
agente, enquanto o ensino tradicional o foco ativo e o professor transmitindo o seu 
conhecimento aos alunos que se apresentam de forma passiva. No e-learning, ha uma 
mudança de postura no aluno que deve possuir/demonstrar interesse no aprendizado, 
favorece ao processo pro-ativo em busca do conhecimento, portanto, este passa a ser o 
foco e o papel do professor e de animador e facilitador do processo. 

Segundo processos já realizados em empresas tradicionais, esta forma de 
disseminação do conhecimento tem tido uma assimilação mais rápida, pois o aluno vai a 
busca do conhecimento. Portanto, para este tipo de educação alcançar êxito, faz 
necessária esta pro-atividade do aluno em busca do saber. Estima-se um custo ou 
investimento inicial elevado ao curto prazo, o que tem imposto barreira a utilização 
deste método. 

 

CENÁRIO ATUAL 

 

A comunicação interna nas empresas, desde a consolidação do meio digital 
como potente ferramenta de comunicação e transmissão de dados, vem passando por 
uma revolução e pela busca de uma nova identidade. A implantação de novas 
ferramentas de comunicação na SEFAZ, como correio eletrônico (ocorreu em 1996), 
internet e intranet (ocorreu em 1997), extranet (ocorreu em 2002), certamente foi o 
grande marco no processo de evolução da comunicação interna. 

A área de comunicação da SEFAZ ganhou maior destaque com a última 
alteração do Regimento em 2001, pois o setor que antes era uma Gerência de 
Comunicação, subordinada ao Departamento de Recursos Humanos, passou a ser uma 
Assessoria de Comunicação, ligada diretamente ao Secretário da Fazenda, tendo como 
finalidade desenvolver atividades de comunicação relativas ao público interno e 
atividade fim. 

Projetos implantados: manuais disponibilizados na Intranet, novidades 
tributárias, Jornal SEFAZ Notícias, Boletim eletrônico também divulgado pela intranet, 
mural eletrônico. 
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Projetos em andamento: aumentar uso intranet, melhorar tutoriais, enquetes, 
clipping eletrônico, desenvolver treinamento à distância, regulamentação do correio 
eletrônico. 

Atualmente ainda não existe implantado um meio de se avaliar os resultados 
obtidos com a comunicação interna na SEFAZ nas suas diversas formas. 

 Hoje a SEFAZ dispõe de 60 Sistemas integrados nas áreas de fiscalização, 
arrecadação, cadastro, finanças e administração.  

Com a nova estrutura tecnológica da SEFAZ, utiliza-se a comunicação de dados 
via satélite para as unidades móveis da fiscalização do trânsito, através da qual é 
possível o acesso aos bancos de dados e o monitoramento dessas unidades por meio do 
Sistema de Localização Global (GPS). A infra-estrutura tecnológica compreende, 
portanto, a rede de longa distância, que permite o acesso a qualquer ponto da rede, e 
estação de trabalho com o sistema operacional Windows. Utiliza-se o SQL Server para 
gerenciamennto de bancos de dados e software Entire-X para a integração do ambiente 
de grande porte com o ambiente cliente/servidor, alem de download de dados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comunicação Interna é um fator estratégico nas organizações atuais. Este 
processo quando bem exercido traz como conseqüência o estabelecimento de um estado 
favorável à introdução de mudanças e ao atingimento das metas preconizadas no 
“habitat” organizacional. 

Para atingir uma comunicação interna eficiente, faz-se necessário que esta atinja 
dois pilares básicos, o emitir e o receber, ou seja, o emissor e o receptor. Então a forma 
de implementação da comunicação e o clima organizacional determinam o sucesso da 
sua implantação, dessa forma não basta que a SEFAZ tenha uma boa administração e 
planejamento, e disponibilizem uma boa distribuição de recursos físicos, é necessário 
que haja uma interação entre os membros envolvidos. 

Comunicação eficiente é agilidade nos meios de comunicação, harmonia e 
equilíbrio no inter-relacionamento dos fatores organizacionais, inexistência de ruídos 
nos meios, e inspira a transformação do ambiente organizacional em célula de 
excelência para uma perfomance dinâmica e estável. 

Este trabalho detectou que a SEFAZ vem utilizando a maioria dos sistemas de 
comunicação existentes, na atualidade, e notadamente aqueles de vanguarda. Entretanto, 
constatamos que os recursos de comunicação disponibilizados pela Administração não 
são utilizados de forma adequada a atingir uma eficiência desejada. 

Os problemas que foram detectados na Comunicação Interna da SEFAZ são 
decorrentes de: resistência por parte do grupo Fisco à utilização de novas tecnologias 
por dificuldade no manuseio ou desconhecimento da sua utilidade, desinformação das 
constantes mudanças ocorridas na legislação e nos projetos vinculados às suas funções, 
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bem como por falta de divulgação dos trabalhos em execução na SEFAZ. 

Propomos a divulgação dos projetos implantados e os em execução, nos murais, 
na Intranet, no email, indicando seu escopo, suas dificuldades, o andamento, os 
responsáveis pela execução, seus emails e telefones de contato. Será necessária uma 
constante programação de treinamento, voltada para capacitar o grupo fisco como 
usuários dos referidos projetos. Por outro lado, caberá aos servidores fiscais 
demonstrarem interesse em se manterem informados, acessando diariamente seus email 
e Intranet. 

Outras medidas poderão ser envidadas de forma a alcançar uma comunicação 
interna eficiente, como por exemplo: criação de um chat, para a implementação de 
discussões sobre normativos internos; implantação de controle da eficácia da 
comunicação interna; criação de um profissional de Relações Publicas voltado para o 
ambiente interno da SEFAZ; implantação dos novos recursos de comunicação 
envolvendo todos os níveis hierárquicos; criar a figura do Ombudsman dos 
funcionários. 

É decisivo que a melhoria dos canais de comunicação interna de uma instituição, 
seja pr

 

ANÔNIMO. A lição de casa. Revista Comunicação Empresarial, Ano 7 – nº 24 – 3º 

ivada ou pública, fomenta e contribui para o sucesso dos objetivos institucionais 
e estratégicos, sendo a participação dos Administradores de suma importância para o 
sucesso de sua implementação. 
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