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RESUMO 

A dissertação busca identificar o grau de efetividade no processo de comunicação 
na Arquidiocese de Belo Horizonte. Descreve as políticas de comunicação existentes 
entre a Arquidiocese (sede) e as Paróquias (filiais) e identifica os veículos e os 
processos mais eficazes da comunicação na percepção dos paroquianos. A 
metodologia possui abordagem qualitativa, entrevistas em profundidade com 
responsáveis pela comunicação e quantitativa, questionário tipo survey com os 
paroquianos. A guisa do referencial teórico foram estudados os principais autores de 
efetividade na comunicação. O modelo estrutural de pesquisa contemplou os 
seguintes construtos: (a) comunicação elaborada pela Arquidiocese (sede) (b) 
comunicação elaborada pelas Paróquias (filiais) e (c) comunicação geral (veículos 
de comunicação). Esses construtos impactam na efetividade social (conhecimento e 
interação com os eventos sociais existentes) e na percepção da estratégia da 
comunicação (relacionamento e aceitação das ações realizadas pela Arquidiocese e 
Paróquias). A efetividade social e a percepção da estratégia por sua vez impactam 
no resultado da comunicação. A percepção dos resultados sociais é afetada pela 
comunicação realizada pela sede (peso 0,36) e pela comunicação geral (peso 0,20). 
A comunicação realizada pelas Paróquias não se mostrou significativa. Os meios de 
comunicação estudados foram capazes de prever somente 26% da variância total do 
construto efetividade social. No construto de percepção de estratégia, somente a 
comunicação da filial foi capaz de prever de maneira significativa (peso 2,5%) a 
variância total do construto do conhecimento. Conclui-se que existem falhas 
consideráveis em todo o processo de comunicação realizado e que se mostram mais 
evidentes quando se conjuga os baixos níveis de conhecimento que os fiéis detêm 
da comunicação institucional. 
 
 
Palavras-chave: Comunicação. Efetividade da comunicação. Estratégia e 
conhecimento da comunicação. 
 



  

ABSTRACT 

The dissertation seeks to identify the degree of effectiveness in the communication 
process in the Archdiocese of Belo Horizonte. Describes the policies of 
communication between the Archdiocese (headquarters) and Parishes (subsidiaries) 
and identifies the vehicles and the most effective communication in the perception of 
the parishioners. The method has a qualitative approach, in-depth interviews with 
responsibility for communication and quantitative, survey type questionnaire with the 
parishioners. The way the theoretical framework were the main authors studied the 
effectiveness of communication. The structural model of research included the 
following constructs: (a) report prepared by the archdiocese (headquarters) (b) report 
prepared by Parishes (subsidiaries) and (c) general communication (vehicles of 
communication). The impact on social effectiveness constructs (knowledge and 
interaction with existing social events) and perception of the communication strategy 
(relationship and acceptance of actions taken by the archdiocese and parishes). The 
effectiveness of social perception and strategy in turn impact on the outcome of the 
communication. The social perception of the results is affected by the communication 
performed by headquarters (weight 0.36) and by the general (weight 0.20). The 
statement made by the Parishes was not significant. The media were able to predict 
only 26% of the total variance of the social effectiveness construct. In the construct of 
perception of strategy, only the communication of the subsidiary was able to predict a 
major (weight 2.5%) to total variance of the construct of knowledge. We conclude that 
there are considerable flaws in the process of communication that is done and show 
more evident when combined with low levels of knowledge that the faithful hold 
institutional communication. 
 
 
Keywords: Communication. Effectiveness of communication. Strategy and 
knowledge of communication. 
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1  INTRODUÇÃO 

O conceito de comunicação abrange vários aspectos. Ele é estudado no meio 

acadêmico com o intuito de buscar a compreensão nos processos de comunicação, 

tanto na forma simbólica e no envolvimento do sujeito com o processo de trocas de 

mensagens, quanto da utilização da escrita, dos gestos e da fala. A comunicação é 

empregada no dia-a-dia do ser humano, no trabalho e no meio social, como forma 

de relacionamento e interação com o outro. A comunicação do indivíduo, em uma 

instituição pode gerar mensagens, positivas ou negativas, dependendo da forma que 

for compreendida. As atitudes, o comportamento, a socialização, a forma como fica 

representada a imagem e a legitimidade da argumentação da empresa influenciam 

na compreensão de quem está recebendo a mensagem. O relacionamento com o 

outro indivíduo pode ser alterado pela forma que foi compreendida a mensagem. 

Essa comunicação pode ser eficaz ou não, daí a importância de um programa bem 

elaborado que busque atingir as metas propostas por cada organização. 

Muitas empresas criam departamentos exclusivos de comunicação, arcam com 

custos elevados na divulgação dos seus projetos e ações sociais, procuram se 

posicionar como organizações que se preocupam com a sociedade além de buscar 

o reconhecimento de uma empresa responsável e de qualidade. O intuito é 

aumentar a exposição política e econômica, ganhando respeitabilidade e 

importância na sociedade, podendo até transformar os colaboradores e a população 

em instrumentos de divulgação qualificada e direcionada aos seus interesses. 

Na tentativa de entender a efetividade e a importância da comunicação nos 

departamentos ligados à Arquidiocese de Belo Horizonte (APÊNDICE A), 

abrangendo visões e práticas diferentes, partiu-se para um estudo pressupondo que 

a comunicação é um meio efetivo quando utilizada adequadamente. Os roteiros de 

entrevistas (APÊNDICES B, C e D), realizados com os setores ligados à 

Arquidiocese de Belo Horizonte, tiveram por objetivo identificar se existe efetividade 

e quais são os meios de comunicação utilizados pela instituição. Foram 

entrevistados os padres, que são os administradores responsáveis das três 
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Paróquias: Menino de Jesus, Santo Antônio e São Bento, possibilitando uma melhor 

visão da relação com a Arquidiocese de Belo Horizonte e com as comunidades 

paroquianas. Com a apuração das respostas do questionário foi possível verificar a 

utilização da comunicação como estratégia capaz de gerar mensagem eficiente e 

eficaz para a sua comunidade. Os códigos utilizados na análise dos dados 

encontram-se no APÊNDICE E. 

1.1  Justificativa 

A efetividade de um programa de comunicação é de suma importância no resultado 

final do processo de relacionamento de uma instituição junto ao seu público, uma 

vez que visa à compreensão de todo o procedimento planejado e transmitido pela 

mesma. Segundo Damante e Lopes (2002)1 a comunicação precisa de acordos e de 

metas que mostrem seus indicadores de sucesso para avaliação do setor que a 

utiliza.  As variáveis que levam um indivíduo a ter resultado bem sucedido devem ser 

avaliadas antecipadamente, em um processo direcionado que busque tomada de 

decisões coerentes para criar um espaço para o planejamento.  

Em alguns artigos publicados na revista Comunicação Empresarial2 as crenças, os 

costumes e os sentimentos dos indivíduos em uma organização, podem influenciar a 

sociedade em contato indireto com esta empresa, alterando até mesmo os 

resultados externos não planejados pela instituição e que, externamente, foi alterado 

por não dar devido valor à avaliação realizada. 

Damante e Lopes (2006), do Instituto de Pesquisas da Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial (ABERJE)3, por meio do maior estudo sobre o perfil da 

Comunicação Interna brasileira concluíram que a pesquisa, aplicada entre agosto e 

setembro/2002, ouviu gestores de 100 das 500 maiores e melhores empresas de 

todo o País, apontou que a área de comunicação tem status de vice-presidência, 

diretoria ou superintendência em 46,2%, de gerência em 35%, de assessoria em 

8,5%, de coordenadoria em 6% e de departamento em 4,3%. Dos entrevistados, 

                                                      
1 Nara Damante e Marcelo Lopes são da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE). 
2 A Revista de Comunicação Empresarial é editada pela ABERJE. 
3 Pesquisa da comunicação interna 2005. DATABERJE. Disponível em: 
<http://www.aberje.com.br/novo/acao_pesquisa.asp>. Acesso em 13 fev. 2009. 
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74,4% afirmam que a comunicação corporativa é uma área estratégica das 

organizações, sendo que 73,5% já têm um plano integrado de comunicação, 

chegando este índice a 91,1% nas empresas em que esta área é uma diretoria. De 

acordo com a pesquisa, a comunicação interna migra para a área corporativa, e 

subiu de 49% em 2002 para 63,2% dos casos em 2005, com modelo de equipe 

mista divididos em grupos internos e externos, sendo que as empresas com diretoria 

de comunicação costumam ter equipes maiores. 

O investimento em comunicação interna nas empresas continua crescendo, quanto 

maior o porte da organização maior a tendência de elevação dos gastos em 

comunicação. Portanto, com esses dados pode-se inferir que este estudo incentiva 

as empresas a darem importância à comunicação e a utilizarem em seus processos 

de planejamento, controle e liderança. Os resultados tendem a ser melhores e com 

maior retorno em organizações que utilizam a comunicação nos seus maiores 

cargos, da mesma forma que são as maiores companhias do Brasil que gastam mais 

com a comunicação. O resultado mostra a área de comunicação como status nos 

maiores cargos das instituições, porém isto não pode ser visto como uma regra 

geral, ou seja, o fato de utilizar a comunicação de forma adequada em todo o 

procedimento do planejamento da empresa, mesmo que o maior cargo não seja de 

um indivíduo de comunicação, não quer dizer que dará certo. Assim, o processo de 

comunicação será compreendido se houver efetividade, independentemente do 

cargo de status e se houve planejamento no processo administrativo da empresa.  

1.2  Questão de pesquisa 

A questão norteadora deste trabalho foi: 

− Existe efetividade na comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte e de suas 

Paróquias?  

A busca da resposta a essa questão permitiu descrever os meios comunicacionais 

utilizados e o grau de conhecimento e de satisfação existentes entre a população 

pesquisada. 
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1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo geral 

Descrever e identificar o grau de efetividade na forma e nos veículos de 

comunicação existentes na Arquidiocese de Belo Horizonte. 

1.3.2  Objetivos específicos 

− Descrever os meios de comunicação existentes na Arquidiocese de Belo 

Horizonte e nas paróquias Menino de Jesus, Nossa Senhora do Morro e São 

Bento. 

− Identificar os veículos e os processos mais eficazes, na percepção dos 

paroquianos, utilizados pela Arquidiocese de Belo Horizonte. 

1.3.3  Estrutura da dissertação 

Esta dissertação compõe-se de seis capítulos. O primeiro capítulo é composto de 

uma breve introdução sobre a questão que norteia este trabalho, da justificativa e 

dos objetivos. No capítulo 2 tem-se o referencial teórico e os conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade na comunicação. Ainda nesse capítulo aborda-se a história e 

os conceitos da comunicação nas organizações. No capítulo 3 descreve-se o 

percurso metodológico da análise dos dados. No capítulo 4 o processo de 

comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte e no capítulo 5 apresenta-se a 

análise dos dados desta pesquisa. No sexto e último capítulo declina-se as 

considerações finais sobre os resultados obtidos e a importância de pesquisas sobre 

a efetividade na comunicação nas instituições. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma organização alcança efetividade no processo de comunicação quando 

identifica os fatores que contribuem para a eficácia e a eficiência do objetivo traçado. 

A análise dos meios, das funções e das influências comunicacionais ajuda os 

administradores a elaborar e transmitir mensagens que possam ser compreendidas 

e aceitas pelo público-alvo de forma adequada. 

Na opinião de Adorno (1970), o processo de comunicação tem como maior objetivo 

libertar o indivíduo do engano da subjetividade. A comunicação está inserida nas 

atuações do sujeito sem que ele perceba, faz parte do cotidiano nas empresas e no 

meio social. Na mesma linha Riel (1995) afirma que as atividades comunicacionais 

abrangem todas as áreas e possibilitam formas de interação entre os colaboradores 

da empresa. Riel (2004) exemplifica que pelos canais de comunicação e das 

técnicas de gerenciamento é possível que a empresa utilize, conscientimente, de 

todos os meios de comunicação, criando o alicerce de relacionamento apropriado 

com os grupos e os indivíduos de seu interesse. Os modernos meios de 

comunicação de massa fazem parte da indústria cultural e que está no dia-a-dia da 

sociedade. Para Riel (2007) por meio da comunicação e da utilização de símbolos 

torna-se possível, em uma instituição, expressar atributos-chave a seus 

stakeholders4 com sinais implícitos e explícitos, ou seja, de nada vale usar a 

comunicação diariamente se ela não tiver uma mensagem que gere interesse no 

outro, e para que isto ocorra é preciso que o outro compreenda o que esta sendo 

comunicado. 

                                                      
4 Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em administração que 
refere-se a qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas atividades de uma empresa. FREEMAN, 
R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984; FREEMAN, R. Edward; REED, David L.. 
Stockholders and Stakeholders: A new perspective on Corporate Governance. 3.ed. California Management 
Review, Spring83, 1984. v. 25 
Identification of Stakeholders When identifying stakeholders it is not enough to focus on the formal structure of the 
organization. Rather it is necessary to have a look at informal and indirect relationships too. A useful model for 
this purpose is to visualize the stakeholder environment as a set of inner and outer circles. The inner circles stand 
for the most important stakeholders who have the highest influence. Henry Mintzberg. Disponível em: 
<http://www.themanager.org/Resources/Stakeholder%20Management.htm>. Acesso: 14 abr. 2009 
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A organização que utiliza a comunicação de forma política e compreende a cultura 

da sua sociedade de interesse, contribui para resultados positivos referentes ao 

poder de persuasão e o reconhecimento da sua imagem (TORQUATO, 2002, 2004). 

A forma de se comunicar pode variar de cultura para cultura e, de acordo com 

Torquato (1986) se não houver planejamento e priorização de ações, esta 

comunicação dificilmente será compreendida. A cultura influencia na forma como o 

indivíduo comunica, mas uma empresa pode orientar o modo que seus funcionários 

lançarão mão de suas atitudes para que adquiram legitimidade na utilização dos 

variados veículos de comunicação empresarial. Segundo Kunsch (1992) a 

comunicação serve como apoio para as organizações e, com o avanço da 

comunicação nos negócios e no meio acadêmico, os administradores passam a 

reconhecer cada vez mais a seriedade deste meio persuasivo. A comunicação 

estratégica, para ser eficaz, busca beneficiar a organização e ao seu público 

(KUNSCH, 1997). De acordo com o autor os grupos dentro de uma organização 

trocam informações entre si, resultando em uma rede integrada de comunicação 

social. O processo organizacional executado consegue aproximar-se com maior 

facilidade do planejado se existir eficiência na comunicação. Existem empresas que 

não preocupam ou não consideram importante reconhecer a informação dentro da 

instituição, sendo que ela é de grande valia e pode ser a solução para chegar ao 

maior número de pessoas de forma efetiva, buscando assim o maior entendimento 

da mesma mensagem, ainda que possuam culturas diferentes. Tanto Torquato 

(1986) quanto Kunsch (1997) asseguram a influência da comunicação na cultura e 

da sua importância como meio de manipulação.  

Para alguns autores a comunicação pode ser realizada por vários meios. Holhlfedt 

(2001) e Thompson (2002) afirmam que estes meios são alternativas apresentados 

por meio da mensagem, por formas simbólicas, por emissão ou recepção, por mídia 

e/ou por ambiente. Meios que tornam uma informação compreensível e bem 

sucedida para qualquer forma de processo. De acordo com Gomes (1997) as 

mensagens e as formas simbólicas utilizadas como meio de relacionamento facilitam 

a compreensão, são elementos facilitadores da comunicação e que refletem tanto 

externamente quanto internamente dentro de uma organização. Ribeiro (1993) e 

Sousa (2006) compreendem que, da mesma forma que a comunicação mal 
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administratada pode gerar formas negativas no comportamento, estes elementos 

facilitadores podem prejudicar a administração da instituição. 

Cavalcanti (2008) especifica que, analisando dados da comunicação organizacional 

baseada no interacionismo simbólico5 (método interpretativo da realidade social que 

assinala o ambiente e o foco na procura da resposta certa) verifica-se que a 

interpretação do ambiente é o maior influenciador na ação e na decisão da forma 

como a instituição irá configurar a sua comunicação e estabelecer a forma de 

interação e de relacionamento com a sua sociedade. 

 Segundo o autor,  

Para tanto, parte-se da compreensão de que a Comunicação 
Organizacional traduz um sistema baseado em fluxos informacionais entre 
organizações e sociedade, mas que, muito mais do que isso, é a própria 
síntese das interações e relacionamentos das organizações com seus 
públicos - e os fenômenos de toda ordem, deles decorrentes. Crê-se que é 
no contexto dessa Comunicação Organizacional que se instala a construção 
de uma dada noção de realidade (e, naturalmente, radiografia do ambiente) 
por parte das organizações (CAVALCANTI, 2008, p. 2). 

O autor adverte que a sociedade não deve ser confundida pela análise das 

instituições nas variadas formas de aptidão para dialogar com os seus públicos pois, 

na atual conjuntura política e social, as instituições devem trocar informações entre 

elas para alcançarem uma comunicação efetiva para o processo de formação de 

opinião pública, buscando compreender cada vez mais o ambiente social em que o 

seu público está inserido. A comunicação somente alcançará a efetividade se todo o 

processo for compreendido, ou seja, conhecer desde o seu público e o ambiente em 

que está incluído até a melhor forma de decisão para transmitir a mensagem. 

                                                      
5 Interacionismo simbólico Ao contrário do que afirma Hegel, o interacionismo vai afirmar que o mundo 
simbólico é construído nas interações entre duas ou mais pessoas. Isto é, o simbólico não é resultado nem do 
sujeito consigo e nem do sujeito com o objeto. Por outro lado, é uma concepção diferente do marxismo, na 
medida em que não funda a linguagem e a comunicação nas trocas comerciais e trabalho produtivo (Hegel) ou 
na prefiguração do que fazer (o símbolo como pré-requisito da ação). Disponível em: 
<http://penta.ufrgs.br/~jairo/1inter1.htm>  Acesso: 03 abr. 2009.  
O Interacionismo Simbólico mostra respeito pela natureza da vida e da conduta do grupo humano, estando na 
vida grupal a condição essencial para a consciência, mundo de objetos e construção de atitudes, é princípio que 
o comportamento humano é autodirigido e observável, no sentido simbólico e interacional, permitindo o ser 
humano planejar e dirigir suas ações em relação aos outros e conferir significado aos objetos que ele utiliza para 
realizar seus planos. LOPES, Consuelo Helena Aires de Freitas; JORGE, Maria Salete Bessa. Interacionismo 
simbólico e a possibilidade para o cuidar interativo em enfermagem.  Rev Esc Enferm USP, 2005; 39 (1):103-8. 



20 
 

Riel e Fombrun (2007, p. 3) afirmam que, 

as organizações ao procurarem atender as expectativas dos diversos 
stakeholders em relação a seus produtos, oportunidades de trabalho, 
investimentos ambientais e sociais e valor de suas ações devem considerar 
que a comunicação organizacional contribui não apenas para dar 
visibilidade ao que a organização faz, mas constrói sentido e significados 
que levam a um maior ou menor grau de admiração, respeito, simpatia e 
confiança por parte de seus públicos (apud NUNES e ALMEIDA, 2008, p. 3). 

Por meio do estudo quantitativo os autores sustentam a teoria de que o grau de 

sinceridade, transparência e consistência são adquiridos por meio da construção e 

manutenção da empresa, como recurso para ganhar vantagem competitiva 

sustentável no mercado. Esclarecem também que a imagem da instituição tem como 

base as percepções do público e podem ser transitórias, enquanto que a reputação 

tem como base as ações e os comportamentos construídos ao longo dos anos na 

organização. De acordo com Rindova (1988) caso seja abalada a imagem da 

empresa em curto prazo ela não terá problemas se possuir uma reputação forte. A 

instituição irá administrar a crise utilizando da confiança, respeito e credibilidade que 

adquiriu por meio do relacionamento sustentado pelas ações e comportamentos 

positivos (apud NUNES e ALMEIDA, 2008). 

A utilização da comunicação nas organizações com o objetivo de alcançar a relação 

simbólica, o respeito e a credibilidade resulta em um maior grau de interação com o 

seu público mantendo a imagem e o respeito pela empresa sólida. A importância de 

identificar se a comunicação da Arquidiocese com as Paróquias está sendo 

compreendida e se a utilização deste formato de informação torna possível a 

aproximação da mensagem transmitida de forma efetiva com sua sociedade é 

questão deste estudo. 

2.1  Histórias da comunicação 

A teoria da comunicação social vem progredindo com seus estudos com o intuito de 

possibilitar um melhor entendimento e interpretação da fala, escrita, gestos, 

mensagens, imagens e símbolos utilizados individualmente ou em grupos sociais.  A 

importância da arte e da tecnologia unida à comunicação anda por caminhos mais 
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apurados e se relacionam de forma mais amistosas ao rumo da modernização, 

possibilitando a sofisticação da ciência da comunicação social.  

Para Grillo (2003), 

A idéia de interação simbólica – comunicação – é rejeitada em benefício das 
relações de força simbólica. As interações lingüísticas estão sempre 
condicionadas pela estrutura das relações de força entre os grupos sociais 
e, dentro destes, dos interlocutores. Essa estrutura relaciona a língua 
legítima aos locutores com maior capital simbólico, capazes de imporem as 
regras de produção e de aceitação da formas lingüísticas adequadas 
(GRILLO, 2003, p. 6). 

O Interacionismo Simbólico pode ser aceito como um produto social atribuído às 

ações da realidade social, como a atos simples e interações para evitar conflitos.   

Conforme relatado por Grillo (2003, p. 7) “o questionamento da noção de língua e de 

comunicação leva a uma relativização das competências lingüísticas que, entretanto, 

em relação com um mercado encontram-se hierarquicamente opostas”. A 

comunicação entre os indivíduos é trabalhada na teoria da comunicação para que 

seja possível analisar e compreender as várias hipóteses e idéias da informação. O 

Funcionalismo tem destaque na teoria da comunicação como a primeira corrente 

teórica.  

De acordo com Sousa (2006), 

o funcionalista foi um dos movimentos teóricos sobre os efeitos dos mídia 
a ser influenciado pelas pesquisas que estavam a desenvolver-se em 
Chicago ... defenderam a idéia de que os meios de comunicação social não 
têm um grande poder de modificar atitudes e opiniões, tendo as suas 
teorias desembocado, modernamente, na teoria das múltiplas mediações, 
na qual, como já se disse, se descrevem vários factores de mediação que 
relativizam a influência dos meios: grupos sociais, líderes de opinião, 
escola, canais de comunicação, condições de recepção, etc. (SOUSA, 
2006, p. 406). 

A Sociologia Interpretativa e do Construtivismo para Sousa (2006, p. 407) fazem 

parte do estudo da comunicação, autores filiados nesta corrente “vêem a sociedade 

como uma trama complexa de diferentes grupos capazes de criar os seus próprios 

universos simbólicos e os seus mecanismos de interpretação da realidade”. Sousa 
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(2006) “busca reproduzir o significado do cotidiano, afirma que a comunicação 

interpessoal é preponderante nesse processo cognitivo, independentemente de este 

processo poder ser influenciado, ou não, pela comunicação mediada”. 

Sousa (2006) brevemente afirma sobre o assunto do Funcionalismo, e da Sociologia 

Interpretativa e do Construtivismo, sendo importante comentar sobre as primeiras 

fontes da comunicação. Sousa (2006) lembra da escola crítica e excessivamente 

marxista ao relacionar com a Escola de Frankfurt no ensino da comunicação, 

enquanto a Escola de Palo Alto considera que foi a principal e hoje é usada como 

atual corrente teórica. 

Para Sousa (2006, p.410-411) o fator cultural trata de toda uma cultura de 

determinada sociedade e torna capaz de facilitar a compreensão ou mesmo a 

manipulação do modo de vida e do relacionamento de determinada região. 

Conhecer a cultura do sujeito facilita que o fator influencia seja utiliza de maneira 

eficaz. São vários os fatores de influência, e o fator cultural pode ser o facilitador de 

compreensão da mensagem recebida, podendo manipular sobre o interesse do 

indivíduo ou do grupo, ou influenciá-lo a gostar da mensagem. O fator influência 

permite que sua forma seja persuasiva sobre os outros 

Somente na década de 70, é que o trabalho teórico na América Latina foi 

impulsionado, quando resolveu-se trabalhar e transformar as teorias estrangeiras. 

Logo em seguida surge a Teoria das Mediações. Que afirmava que ao receber a 

mensagem o receptor iria aceitar tudo que foi passado pelo emissor sem discussão. 

A Teoria Crítica e suas derivações, na Escola Latino-Americana, de acordo com 

Sousa (2006, p. 409), necessariamente surgiram por causa das preocupações 

políticas e sociais, “os marxistas consideram, ainda, que as relações sociais surgem 

das formas de produção e reprodução da vida”. Com o surgimento da Teoria Crítica 

na Sociedade, analisada por Adorno e Horkheimer (1970), entende-se que a 

ideologia na comunicação cultural e de massa depende apenas da transmissão que 

é feita com dominação. A Comunicação emergiu como um campo acadêmico 

distinto, por volta do século XX, por alguns autores pioneiros, tais como, Marshall 
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McLuhan (1911-1980), Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (1903-1969) e Paul 

Lazarsfeld (1901-1976). Atualmente, com a escola de Palo Alto, o receptor está 

consciente do que quer aceitar e do que deseja ao receber qualquer tipo de 

mensagem. 

A competência linguística vem sendo estudada e aprimorada com o intuito de buscar 

novas ideias e informações para que possibilite uma mesma compreensão da 

mensagem, sem que haja ruídos ou interferências da informação. A forma como 

relacionamos com o outro é construída e aceita, ou não, pela configuração que a 

mensagem é passada. Comunica-se pelos pensamentos expostos ao outro. Alguns 

autores, segundo Sousa (2006), consideram que as primeiras grandes correntes do 

pensamento comunicacional contemporâneo foram delineadas na Europa, sendo 

estruturadas no final do século XIX e princípio do século XXI com relevantes 

contribuições do filósofo Karl Marx (1818-1883), dos sociólogos franceses Tarde 

(1843-1904), Durkheim (1858-1917) e/ou Max Weber (1864-1920), e de Tocqueville 

(1805-1859). Sousa (2006) tem uma visão aberta dos pensamentos 

comunicacionais. A estruturação destes pensamentos comunicacionais americano 

se inicia com a institucionalização da Escola de Chicago – primeira escola de 

pensamento comunicacional metódico das teorias da comunicação – antes mesmo 

da Escola de Frankfurt, sendo que a proeminência das teses de Chicago ocorreu a 

partir dos anos trinta. 

Segundo Thompson (2002, p. 19), desde as mais antigas formas de uso da 

linguagem até o surgimento da tecnologia contemporânea, a produção, o 

armazenamento e a circulação de informação e de conteúdo simbólico têm sido 

aspectos centrais da vida social. Para o autor o desenvolvimento da mídia alterou a 

forma de se produzir e transmitir os símbolos no mundo moderno, uma preocupação 

“tanto com o caráter significativo das formas simbólicas, quanto com a sua 

contextualização social”. Para Thompson (2002) o desenvolvimento dos meios de 

comunicação é, fundamentalmente, uma reelaboração dos símbolos sociais, como 

também, uma reorganização dos meios de produção e transmissão da informação, 

bem como dos conteúdos simbólicos no mundo social. Tal desenvolvimento 
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proporciona uma reestruturação do modo através dos quais os indivíduos se 

relacionam. 

2.2  Comunicação organizacional 

A comunicação organizacional e as influências internas e externas são tópicos 

importantes para este estudo. Da mesma forma que busca compreender o 

pensamento, as formas de linguagens e símbolos utilizados na comunicação, não 

esquecendo que os fiéis (clientes/consumidores) são, portanto, outro aspecto 

fundamental da comunicação, principalmente para Comunicação Organizacional. 

Reconhecer e respeitar os direitos da comunidade de interesse são maneiras de 

manter a fidelidade e constitui-se como um comportamento cada vez mais arraigado 

na cultura empresarial das organizações preocupadas com a sua imagem e 

sobrevivência no mercado. 

Para Cardoso (2006), 

A comunicação organizacional vem assumindo uma nova dimensão 
estratégica nas organizações que, como se vê, modifica paulatinamente 
antigos limites. A comunicação assume um papel muito mais abrangente, 
fazendo referência a tudo que diz respeito à posição social e ao 
funcionamento da organização, que envolve desde seu clima interno até 
suas relações institucionais. As empresas precisam abrir portas, reduzir 
desconfianças e iniciar um diálogo – sem limites – com os formadores de 
opinião, o que só será possível se as opiniões e posturas da sociedade 
forem levadas em conta (CARDOSO, 2006, p. 16). 

De acordo com o autor a comunicação organizacional deve ser compreendida como 

um processo de emergência estratégica e não mais como um serviço de previsão. A 

comunicação deve ser o centro do procedimento estabelecendo uma nova relação e 

envolvendo toda a coletividade e não se prendendo apenas a finalidade a ser 

alcançada. Compreendemos que a estratégia deve ser trabalhada de forma 

cuidadosa para que a comunicação seja positiva na instituição. Porter (1986) usa o 

termo “Estratégia Competitiva” como paradigma no campo da administração 

estratégica. A teoria de Porter (1986) considera que as indústrias e seus processos 

competitivos lidam com diversas formas competitivas e variadas rentabilidades. A 

constituição e a conduta são determinantes na sua eficácia competitiva e implicam 
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na estrutura e também no ambiente de negócio interno e externo, como clientes e 

fornecedores. Usar de um meio estratégico não é simples, deve existir planejamento, 

controle e liderança para que o administrador consiga posicioná-lo de forma efetiva 

na organização. 

A comunicação em relação à influência das empresas e da participação dos 

movimentos pela democratização do setor leva tempo para ser compreendida e 

usada de maneira eficaz. A contribuição teórica da comunicação estratégica nas 

organizações forma um conjunto de alternativas para que a empresa alcance o 

resultado positivo. A comunicação organizacional é a comunicação que se constitui 

em toda empresa, os grupos operam, cooperam e se coordenam para atingir metas 

e objetivos traçados. Os conceitos comunicacionais dos grupos afetam diretamente 

a empresa, tanto negativamente quanto positivamente. 

Segundo Colnago (2006), 

A comunicação organizacional, entendida como elemento de caráter 
estratégico para a gestão e a administração das organizações modernas, 
representa um importante canal de troca de informações e relacionamento 
entre o ambiente interno das empresas e o mundo exterior a elas: seus 
públicos, o mercado e a sociedade em geral. É a comunicação, via de regra, 
que viabiliza a construção da cultura organizacional e da identidade 
corporativa, e que permite que as organizações gerem no ambiente externo 
uma imagem institucional coerente e competitiva (COLNAGO, 2006, p. 1). 

Para Colnago (2006) a comunicação organizacional pode construir e realizar a 

manutenção da imagem de uma empresa. O resultado de sua pesquisa exploratória 

constatou que os profissionais da área de comunicação dentro de algumas 

empresas dos Estados de SP e ES rompem antigos conceitos e estabelecem que a 

importância de “processos de comunicação mais participativos, dialógicos e 

estratégicos”. De acordo com a autora (2006, p. 12) “dessa forma, a comunicação 

nas empresas tornou-se um instrumento prático de transparência, diálogo e 

negociação, responsável pela integração com seus mais diversos públicos”. 
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Segundo Lucena Filho (2001) a estratégia da comunicação organizacional, 

concebida pelas revelações culturais populares, tem como foco as experiências que 

vivemos. 

Nessas ações, em nível comunicacional integrada, as organizações públicas 
e privadas e não-governamentais buscam através da valorização e 
preservação a apropriação do universo simbólico das festas populares para 
solidificarem suas relações com a comunidade onde atua (LUCENA FILHO, 
2001, p. 1). 

O intuito de Lucena Filho (2001) é avigorar este conceito acoplado aos seus 

públicos. A comunicação serve como estratégia no contexto organizacional e, se 

constitui uma alternativa de defesa nessa arena competitiva, pois consideram as 

atitudes, as atividades, as ações e valoriza os saberes da população. A cultura 

construída nestes locais, que as organizações estão inseridas, deve ser considerada 

e vivenciada, uma vez que existe toda uma expressão simbólica identificada nesta 

cultura. 

A comunicação, como meio estratégico, se torna simples quando se conhece o que 

se deseja transmitir, uma vez que, o administrador deve saber distinguir bem o 

ambiente e a estrutura organizacional trabalhada, para que possa utilizar esses 

conhecimentos para competir com a mensagem correta. Para Lucena Filho (2001) 

tanto a teoria comunicacional e a estratégia, quanto a teoria institucional, são de 

suma importância para alcançar os resultados esperados pela organização. Cada 

uma tem seu ponto forte, sua melhor arma e sua melhor visão, de formas 

diferenciadas ou semelhantes, que juntas podem vir a somar uma só força para 

trabalhar princípios e valores dos clientes e dos funcionários. As estratégias com 

ações de comunicação e com a experiência institucional podem formar um conjunto 

de fatores de grande peso para alcançar resultado efetivo. A disputa de quem 

trabalha melhor ou entende mais sobre como lidar com o cliente é irrelevante 

quando se trata de sabedoria. Vence quem deixa de lado o medo e se une ao 

inimigo, ou seja, enquanto cada área quiser pensar que sabe mais que a outra irá 

continuar a andar para trás. O importante é unir conhecimentos para desenvolver 

conceitos e teorias. A bagagem de conhecimento é de extrema importância, uma vez 

que de nada vale a informação se o indivíduo sempre pensar que sabe mais do que 
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o outro, ou pensar que a mensagem não pode ser transmitida para o outro porque 

tem medo que o seu concorrente utilize e destaque mais do que ele mesmo. É 

preciso utilizar do saber do outro para acrescentar as suas teorias e assim conseguir 

a melhor alternativa para o sucesso. A influência da teoria comunicacional será 

maior se usada estrategicamente e, para ser executada de forma eficiente e eficaz 

em todo o processo do estudo tratado, deverá utilizar dos conhecimentos de 

planejamento institucionais para alcançar a efetividade. 

2.2.1  Fatores condicionantes da efetividade na comunicação 

A tentativa de alcançar efetividade no processo de gerenciamento é global, mas 

para isto é preciso conseguir passar a mensagem de forma concisa. A teoria 

comunicacional precisa ser compreendida, já que faz parte deste estudo, e teve o 

intuito de identificar a efetividade na comunicação, ferramenta fundamental para se 

conseguir resultados positivos nos processos da instituição.  

Para Cardoso (2006), 

A informação e os processos de comunicação sempre estiveram presentes 
na evolução das estratégias empresariais e na própria evolução das 
organizações. Por isso, hoje, muito mais do que em épocas passadas, 
torna-se necessário entender a complexidade que envolve a informação e 
os processos comunicacionais na gestão estratégica das organizações. 
Afinal, vivemos numa era de ritmo acelerado de transformações e contextos 
cada vez mais complexos, onde as organizações precisam buscar novas 
lógicas de gestão para enfrentar a competitividade (CARDOSO, 2006, p. 3). 

O autor afirma que a comunicação 

[...] deve, efetivamente, servir de suporte para um modelo de gestão bem 
estruturado e com capacidade de levar a empresa a enfrentar os desafios 
cada vez mais competitivos de uma sociedade que se torna mais exigente 
em qualidade e em direitos (CARDOSO, 2006, p. 11). 

De acordo com Cardoso (2006) existe perspectiva de que a comunicação consiga 

em um diálogo “aberto e democrático” cumprir o seu papel envolvendo emissor e 

receptor, não esquecendo a ética que deve existir em qualquer estratégia de gestão 

da instituição. 
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Conforme Silva (2001, p. 36) a codificação “é a tradução da informação a ser 

transmitida em uma série de símbolos, que sejam mutuamente entendíveis, na forma 

de palavras e gestos”; mensagem “é o resultado do processo de codificação, 

consistindo em símbolos verbais e não-verbais que tenham significado para o 

receptor”; canal “é o instrumento de transmissão, geralmente inseparável da 

mensagem. É o meio pelo qual a comunicação se realiza e deve ser apropriado à 

mensagem”; descodificação “é o processo por meio do qual o receptor interpreta a 

mensagem e a traduz em informações que tenham sentido para ele... é influenciada 

pela experiência passada do receptor”. Ruído “é qualquer fator que perturbe, 

confunda ou interfira com a comunicação. O ruído pode surgir com o canal de 

comunicação; pode ser interno ao processo... ou externo”; e por último, feedback 

que “é a condição em que o receptor expressa uma reação à comunicação do 

transmissor. É o processo invertido da comunicação, em que o receptor se 

transforma em transmissor”. O feedback é o fator que possibilita dar ênfase na 

eficácia do processo, enquanto a codificação, a descodificação e o ruído influenciam 

na eficácia da comunicação (FIG. 1). 

 

FIGURA 1 – O processo de comunicação e seus elementos 
Fonte: SILVA, 2001, p. 36. 

 
 
Além do processo e elementos da comunicação, Silva (2001, p. 35), relata as 

funções e os elementos da comunicação com quatro funções básicas no 

desempenho da comunicação interpessoal, ou seja, a informação, “que visa 

estabelecer base para a tomada de decisões e para a execução de ordens e 

instruções“; a motivação, “que objetiva influenciar e obter cooperação para com os 
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objetivos e metas”, comprometimento; a emoção, “que serve para que as pessoas 

expressem sentimentos e emoções”; e o controle, “cuja finalidade é implementar 

normas, estabelecer autoridade e responsabilidade”. O autor afirma que a 

comunicação oral seria o melhor processo a ser utilizado, por dar continuidade já 

que acontece na hora e sobre imediatas oportunidades ou dificuldades. 

Daft e Lengel (1988) asseguram que a efetividade da comunicação depende da 

combinação do tipo de canal e assunto tratado e que irá requerer um entendimento 

recíproco do emissor e do receptor quanto à mensagem passada. O modelo desses 

autores (FIG.2) apresenta a natureza do assunto, se existe rotina ou não e se o 

canal utilizado é rico ou pobre.  

 

FIGURA 2 – Efetividade da comunicação 
Fonte: DAFT e LENGEL, 1988, p. 558. 
 
 
Amorim (2006) classifica para comunicação organizacional combinações de tópicos: 

a ambigüidade e incerteza e a teoria da comunicação e logo em seguida as fases do 

processo decisório. “A relação com a comunicação organizacional com a tomada de 

decisão guarda ligação com as definições apresentadas para questão da 

ambigüidade e da incerteza” (p.97). Abaixo os modelos propostos pelo autor: 

Na FIG. 3 as fases de um processo decisório, o diagrama da matriz modificada. 

Falha na comunicação

Comunicação efetiva Falha na comunicação

Comunicação efetiva

Rotineiro

Rico

Não-rotineiro

Assunto em pauta

Pobre

Riqueza do canal
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FIGURA 3 – Teoria da comunicação em relação à ambigüidade e incerteza 
Fonte: AMORIM, 2006, p. 96. 

 

A FIG. 4 apresenta o diagrama da matriz modificada por Amorim (2006). 

 

FIGURA 4 – Classificação da comunicação em relação a corrente e à ambigüidade e incerteza 
Fonte: AMORIM, 2006, p. 97. 

 
 
Mintzberg, Raisinghani e Théorêt (1976) especificam que os tipos, as classificações 

e as correntes teóricas da comunicação irão variar no processo decisório de acordo 

com as fases e as atividades.  

No QUADRO 1 as correntes teóricas da comunicação, as classificações e o tipo de 

comunicação. 

Construção do significado

Influência indireta Influência direta

Influência seletiva

Alta

Alta

Baixa
Incerteza

Baixa

Ambiguidade

Construção do significado/
Comunicação para estímulos

Influência indireta/ 
Comunicação para dados

Influência direta/ 
Comunicação para 

execução e feedback

Influência seletiva/
Comunicação para a criação 

de programas

Alta

Alta

Baixa
Incerteza

Baixa

Ambiguidade
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QUADRO 1 – Fases e atividades do processo decisório, correntes teóricas, classificação 

e tipos de comunicação 

Fases da decisão 
 

Identificação Desenvolvimento Seleção 

Atividades 
executadas 

Definição de 
estímulos e 

objetivos 

Criação de 
alternativas 

Avaliação de 
alternativas 

Escolha e 
execução de 

ações 

Rotinas de 
comunicação Exploração Investigação Disseminação 

Ambiguidade e 
incerteza 

Ambiguidade alta 
e incerteza alta 

Ambiguidade alta 
e incerteza baixa 

Ambiguidade 
baixa e incerteza 

alta 

Ambiguidade 
baixa e incerteza 

baixa 

Correntes 
teóricas da 

comunicação 

Construção do 
significado Influência seletiva Influência indireta Influência direta 

Classificação 
da 

comunicação 

Comunicação 
para estímulos 

Comunicação 
para a criação de 

programas 

Comunicação 
para dados 

Comunicação 
pra execução e 

feedback 

Tipo de 
comunicação Não rotineiro  Rotineiro 

Fonte: MINTZBERG, RAISINGHANI e THÉORÊT, 1976. 
 
 
Os aspectos de tempo, acesso, clareza, combinação entre canal e natureza e 

redução de ambiguidade e da incerteza são expostos por Amorim (2006) como base 

de análise da efetividade da comunicação organizacional e que podem influenciar 

tanto na decisão quanto no comportamento. Quanto à questão do acesso, a clareza, 

a incerteza e a redução da ambiguidade também influenciam a decisão.  

2.2.2  A importância da comunicação 

A comunicação oferece a capacidade para delimitar públicos. É importante traçar o 

melhor caminho para que, funcionários e clientes, compreendam a mensagem 

transmitida da mesma forma. A comunicação trabalhada forma um processo cultural 

dominante. Procedimento que não tem mais como deixar de ser usado pelas 

empresas para o entendimento dos indivíduos através das instituições.  

De acordo com Stockinger (2001), 
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Comunicação é o modus operandi de sistemas sociais e com isso o motor 
da evolução social. Comunicação é o gerador, variador e estabilizador de 
estruturas e processos sociais. Relações sociais se constituem 
exclusivamente de comunicações. Apenas comunicação é capaz de 
comunicar (STOCKINGER, 2001, p. 67). 

Para Stockinger (2001) a comunicação é a “co-variar em interdependência com 

outros sistemas”. A estrutura, o processo e as relações sociais são estabilizados e 

gerados pela comunicação. Os aspectos emergentes e genéticos da comunicação 

não ficam sem ênfase nas abordagens da comunicação. O autor afirma que a visão 

tradicional da comunicação sociológica, diferente das abordagens recentes de 

comunicação, possibilita transmitir pela troca ou por meio de interação de um sujeito 

com o outro uma compreensão direta. A comunicação vem de um sistema cultural já 

pré-estabelecido e modifica quando pressente informações novas em seus 

ambientes, por isto evoluem; “ela deve ser vista como um fenômeno emergente em 

relação a sistemas psicológicos (seres humanos, observadores)” (STOCKINGER, 

2001, p. 79). É uma forma de interação atribuída a uma ação individual, a uma auto-

renovação e que surge dos sistemas sociais. 

Sistemas de comunicação operam de forma circular no sentido de 
concatenar comunicações. Eles recorrem apenas a contextos 
comunicativos, que criam os seus próprios limites e forma um todo social 
altamente diferenciado, "comunicativo". O grau de funcionalidade do 
processo de comunicação encontra seus limites não apenas nas faculdades 
limitadas dos participantes (de perceberem, pensarem e se expressarem), 
ou seja, nos elementos que estes fornecem, mas também nos limites que os 
sistemas de comunicação adotam para si próprios, quando comunicam 
certos temas e não outras, porque se colocam, por exemplo, tabus e outras 
restrições (STOCKINGER, 2001, p. 81). 

Stockinger (2001) afirma que o sistema comunicacional é um sistema observador 

que revela, por meio do comportamento, a construção de um mundo por ele próprio. 

É como observar o mundo de uma pessoa qualquer e constatar os diversos 

preconceitos e fantasias que estimulam o comportamento deste individuo e o fazem 

agir. Kunsch (1992) relata que a comunicação é uma tendência de missões 

importantes em uma organização e são vários os fatores que contribuem para o 

aperfeiçoamento do curso dentro de uma função tão respeitável, tais como, a 

regularização da profissão, os estudos sobre o ensino comunicacional e a sociedade 

contemporânea, as ciências, a arte e a tecnologia na formação deste profissional, e 

a autonomia curricular nos cursos de comunicação social na ruptura de conceitos 
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antigos na reformulação da tendência atual e na busca de perspectivas futura. De 

acordo com Kunsch (1992) não pode ocorrer o distanciamento da demanda social 

referente ao ensino de comunicação, a recusa à indústria cultural e as legitimidades 

das próprias universidades podem retardar a inclusão e evolução dos profissionais 

no mercado. 

Administrar estrategicamente a comunicação significa pensar na 
comunicação excelente e eficaz, a partir de uma análise ambiental e uma 
auditoria social, regida pela flexibilidade, pela percepção e por uma 
avaliação mensurável dos resultados, que devem beneficiar não só a 
organização, mas também seus públicos (KUNSCH, 1997, p. 121). 

Kunsch (1997) afirma que ainda não inventaram a melhor forma de consolidar um 

caminho para a organização, mas é fato que a comunicação integrada (Jornalismo, 

Relações Públicas e Publicidade e Propaganda) serve como apoio estratégico para 

o desempenho e sobrevivência das organizações. Várias empresas já estão atuando 

em projetos de marketing institucional, cidadania corporativa, administração de 

crises e relacionamentos on-line com os diversos públicos, inclusive os estratégicos. 

Os espaços organizacionais igualmente se tornam virtuais e deixam de ocupar 

somente um espaço físico. A comunicação pode inserir, resgatar e ampliar negócios, 

desde que estudada e planejada para encontrar a forma e o caminho mais 

adequados. Apenas os poderosos, com capital, normalmente conseguem o 

destaque, já que uma comunicação adequada gera custo de pesquisa e 

coordenação. A mídia e as políticas organizacionais precisam ser trabalhadas em 

conjunto para alcançarem seus objetivos e metas. Não há como trabalhar sem uma 

concepção da atividade cultural e uma linguagem da sociedade regional desejada, 

pois somente com elas será possível utilizar de seus meios para persuadir os 

indivíduos focados pela organização. Processar e compartilhar informação, 

pesquisar e entender o que está sendo discutido, possibilita estabelecer uma relação 

para a compreensão entre cultura e comunicação. 

De acordo com Sousa (2006) a comunicação não é apenas uma forma persuasiva, 

ela é essencial para a humanidade sobreviver. Deve-se comunicar para que haja 

troca de informações, para que possibilite o indivíduo a compreender e ser 

compreendido, para que haja unificação, e consiga satisfazer as necessidades 
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econômicas e básicas do sujeito, além do prazer de levantar a auto-estima e 

realização pessoal. Para o autor quando alguém comunica tem alguma intenção. O 

ser humano ao compartilhar informações transmite algum conhecimento ou troca de 

experiência. Sousa (2006, p. 24) afirma que “a informação depende da 

comunicação”, o que pode ocorrer é comunicação sem informação. Segundo o autor 

a comunicação pode ser compreendida de forma imediata e utilizada no mesmo 

momento, quando o sujeito emprega a informação em outro momento irá ser uma 

comunicação espaçada. Conforme Sousa (2006, p 35) “geralmente, a comunicação 

intrapessoal e a comunicação interpessoal são diretas. A comunicação grupal e a 

comunicação organizacional podem ou não ser mediadas. A comunicação social é 

sempre mediada”. A comunicação intrapessoal é feita pelo próprio indivíduo, 

independente se é consciente ou não, será um processo mental que está amarrado 

apenas ao próprio indivíduo. Já a comunicação interpessoal precisa existir um 

relacionamento com no mínimo uma pessoa, normalmente informal, usada por duas 

pessoas e/ou um grupo de amigos no cotidiano. No cotidiano constrói-se a nossa 

identidade e a comunicação tem papel fundamental no relacionamento e na nossa 

integração. Para que o sujeito seja aceito em determinada sociedade, busca-se a 

socialização com os valores e normas traçados pela cultura local. Com a reprodução 

social é possível construir uma estrutura cultural, demográfica, social, política e 

econômica. De acordo com o autor as nossas ações são manipuláveis pelos hábitos 

culturais e pode-se alterá-las na medida em que se convive e se adapta a 

determinada localização. Estes vínculos são traçados por valores e compromissos 

que geram a comunicação intrapessoal ou interpessoal. 

Segundo Temer e Nery (2004, p. 138) o interpretante é a conseqüência que o signo 

causa na mente do intérprete, o signo é algo estabelecido, não tem existência 

própria, “todo signo tem dois objetos: o objeto imediato e o objeto dinâmico, e três 

interpretantes: o interpretante imediato, o interpretante dinâmico e o interpretante 

final”. A arte de convencer deve suprir as expectativas do sujeito, estimulando o que 

ele próprio quer perceber. Sem envolver o receptor é impossível alcançar a 

confiança do mesmo, explorar valores que ele considere importante pode ser uma 

forma de motivá-lo e possibilita que o transmissor consiga ter domínio da situação, é 

a arte de motivar e de adquirir confiança do receptor. 
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Gordon (1998) entende que a comunicação deve utilizar da tecnologia para que a 

mesma torne-se mais relevante e assim consiga distinguir as preferências individuais 

do cliente tornando-a personalizada, customizada e oportuna para dedicar-se as 

preferências e satisfação do seu público. A comunicação aplicada criteriosamente 

alcança o cliente em relação às aquisições futuras de modo a atrair a sua 

cooperação envolvendo-o em momentos apropriados que serão importantes tanto 

para o cliente como para a instituição. Segundo o autor, a capacidade estratégica 

como apoio ao profissional de marketing e o uso dos novos meios tecnológicos, do 

conhecimento e da percepção, irão garantir o relacionamento com os clientes 

individuais obtendo lucratividade e um profissional bem-sucedido, acredita que saber 

criar valor ao que o cliente espera e deseja que seja alternativa. 

2.3  A efetividade da comunicação 

Antes de trabalhar o conceito de efetividade, situado no escopo deste trabalho, faz-

se necessário compreender os conceitos de eficiência e eficácia, indispensáveis ao 

entendimento da efetividade. É comum confundir eficiência com eficácia, ou ainda, 

imaginar tratar-se de termos sinônimos. 

Silva (2001) define eficiência como ação, aquilo que é feito, e eficácia como resultado, 

aquilo que é alcançado de maneira e no tempo certo. Para Motta (2005) o termo 

eficiência relaciona-se ao meio e o termo eficácia refere-se ao fim, ao resultado e ao 

objetivo. Chiavenato (2000) confronta ambos os termos no QUADRO 2. 

QUADRO 2 – Diferenças entre eficiência e eficácia 

Continua 

Eficiência  Eficácia 

Ênfase nos meios Ênfase nos resultados 

Fazer corretamente as coisas Fazer a coisa certa 

Resolver os problemas Atingir os objetivos 

Salvaguardar os recursos Otimizar a utilização dos recursos 

Cumprir tarefas e obrigações Obter resultados 
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QUADRO 2 – Diferenças entre eficiência e eficácia 

Conclusão 

Eficiência  Eficácia 

Treinar os subordinados Dar eficácia aos subordinados 

Manter as máquinas Máquinas em bom funcionamento 

Presença nos templos Prática de valores religiosos 

Rezar Ganhar o céu 

Jogar futebol com arte Ganhar a partida 

Fonte: CHIAVENATO, 2000, p. 178. 
 
 
De forma semelhante, Silva (2001), cita alguns elementos que diferem eficiência e 

eficácia (QUADRO 3).  

QUADRO 3 – Elementos diferenciais entre eficiência e eficácia 

Eficiência Eficácia 

− Ênfase nos meios 
− Realização de tarefas 
− Resolução de problemas 
− Treinamento de funcionários 

− Ênfase nos resultados 
− Consecução dos objetivos 
− Acerto na solução proposta 
− Operações realizadas corretamente 

Fonte: SILVA, 2001, p. 20. 
 
 
Para Silva (2001, p. 20) a “eficácia é a medida de alcance do objetivo ou resultado” 

enquanto a eficiência significa “operar de modo que os recursos sejam mais 

adequadamente utilizados”. O autor busca relacionar condições entre a eficiência e 

a eficácia no desempenho organizacional com a utilização de recursos e o alcance 

de metas (FIG. 5). 
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FIGURA 5 – Relação entre eficiência, eficácia e desempenho organizacional. 
Fonte: SILVA, 2001, p. 20 (adaptado de JONES, G. et al., 2000). 

 
 
De acordo com Silva (2001) dois aspectos são importantes para eficácia da 

organização: “capacidade de identificar as oportunidades e necessidades do 

ambiente” e a “flexibilidade e adaptabilidade, objetivando o aproveitamento destas 

oportunidades e necessidades do ambiente” (p. 21). 

Para Chiavenato (2000) eficiência e eficácia estão entrelaçadas, uma organização 

pode ser eficiente nas suas operações sem ser eficaz, mas será sempre melhor se a 

eficácia estiver acompanhada da eficiência para aproximar do melhor resultado. O 

autor compreende que “cada organização deve ser considerada sob o ponto de vista 

da eficácia e da eficiência simultaneamente. Eficácia é uma medida normativa da 

utilização de recursos nesse processo” (p. 117). De acordo com a enciclopédia e 

dicionário de Koogan e Houaiss (1995) a eficiência tem haver com ação, tem o 

benefício de produzir um resultado, enquanto que a eficácia centra-se com a 

qualidade deste resultado. Ambos parecidos, pois buscam a aptidão do indivíduo ou 

do grupo de cumprir o objetivo almejado. 
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2.3.1  Eficiência 

A definição do termo “eficiência” procede do latim efficientia conforme a Enciclopédia 

Barsa Universal (2007, p. 2059) e quer dizer qualidade daquilo que é eficiente, 

capacidade para alcançar um objetivo, minimizando a quantidade de recursos 

utilizados, e também para maximizar os resultados obtidos pela utilização de uma 

quantidade determinada de recursos. 

Eficiência é um conceito universal, aplicável a qualquer área do conhecimento. 

Todavia, as ciências que mais se preocuparam em conceituá-la foram a 

Administração, o Direito e a Economia. 

No campo da Administração Daft (1999) afirma que, 

A eficiência é um conceito mais limitado que diz respeito aos trabalhos 
internos da organização. A eficiência organizacional é o volume de recursos 
utilizados para produzir uma unidade de produto. Ela pode ser medida como 
a razão entre as entradas e as saídas. Se uma organização puder conseguir 
um determinado nível de produção com menos recursos que outra, diz-se 
que ela é mais eficiente (DAFT, 1999, p. 39). 

Segundo Malmegrin e Pinheiro Filho (2005, p. 9) eficiência exprime uma “relação 

entre o custo e o benefício envolvidos na prestação de serviços ou na produção de 

bens”, servindo como indicador de competência para produzir resultados com a 

mínima alocação de recursos e esforços. Eficiência é fazer alguma coisa da maneira 

certa. Na mesma linha, Moraes (2007, p. 14) entende que na administração 

eficiência é fazer as coisas de maneira correta e utilizando, da melhor forma, os 

recursos disponíveis. Já no âmbito da economia, segundo o autor, eficiência seria 

uma relação técnica entre entradas e saídas. Dessa forma, Moraes (2007) conclui 

que “eficiência é ação administrativa direcionada para produzir o melhor resultado 

possível, com o emprego dos recursos disponíveis, observando a racionalização e a 

otimização dos meios”. Vettorato (2003) procura compreender a eficiência a partir da 

análise das grandes teorias administrativas, 

Fayol (1994) foi o primeiro a definir as características do bom administrador, 
bem como os princípios da administração geral. Taylor teve sua principal 
preocupação no estudo dos melhores meios como forma de obtenção do fim 
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buscado pela organização. E, finalmente, Weber caracterizou as 
organizações sociais, analisando a sua juridicidade e a eficiência como 
princípio para obtenção de seus fins (VETTORATO, 2003, p. 16). 

Taylor (1990) associa eficiência à ideia de progresso, afirmando existir eficiência 

quando o indivíduo faz algo de maneira hábil, realizando a tarefa de forma que 

qualquer outra pessoa consiga compreender o assunto. Para Taylor (1990) o 

exemplo de um professor passando a matéria a um aluno, ou um administrador 

passando tarefa ao operário, só haverá eficiência se o transmissor conseguir que o 

receptor aprecie o seu próprio progresso para alcançar a satisfação. 

Na economia eficiência “significa executar a tarefa corretamente e se refere ao 

relacionamento entre as entradas e as saídas” (ROBBINS e DECENZO, 2004, p. 6). 

Segundo Gabardo (2002, p. 28) no âmbito da economia a eficiência “tem um sentido 

específico de tornar o trabalho o mais produtivo possível, adquirindo a maior 

quantidade de riqueza com o mínimo de dispêndio de energia”.  

No âmbito do Direito, o estudo da eficiência desenvolveu-se no Brasil principalmente 

após a alteração da Constituição de 1988, pela Emenda à Constituição n. 19, de 

1998, que incluiu no ordenamento jurídico o princípio da eficiência como norteador 

da administração pública. Eficiência, a partir desta reforma, assume contornos de um 

dever, ou uma obrigação da administração pública. Lessa (2008, p. 8) afirma que “a 

eficiência aproxima-se da idéia de economicidade. Visa-se a atingir os objetivos 

traduzidos por boa prestação de serviços, do modo mais simples, mais rápido e mais 

econômico, elevando a relação custo/benefício do trabalho público”.  

A eficiência da ação administrativa é objeto de controle interno de cada 
poder quando exerce tal função, e do controle legislativo. Em sede de 
controle administrativo, a atividade administrativa é amplamente revisada e 
apreciada. Se a providência administrativa anteriormente tomada passou a 
se mostrar inconveniente ou inoportuna, ela fica passível de revogação pela 
administração pública, por não se mostrar mais eficiente para satisfazer o 
interesse público no caso concreto. Não se está controlando a juridicidade 
da medida, mas sim sua efetividade (LESSA, 2008, p. 9). 

De acordo com Meirelles (1989), 
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Dever da eficiência é o que impõe a todo agente público de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade 
e de seus membros (MEIRELLES, 1989, p. 86). 

Gordillo (1997, p. 16) observa que “o trabalho administrativo será racionalizado 

mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem 

puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco”. 

Silveira (2001) diz existir eficiência, 

[...] quando a ação administrativa atinge materialmente os seus fins lícitos e 
por vias lícitas. Quando o administrado se sente amparado e satisfeito na 
resolução dos problemas que ininterruptamente leva à administração. O 
princípio da eficiência administrativa estabelece o seguinte: toda a ação 
administrativa deve estar orientada para a concretização material e efetiva 
da finalidade posta pela lei, segundo os cânones do regime jurídico-
administrativo (SILVEIRA, 2001, p. 185). 

Para Silveira (2001) a eficiência administrativa somente pode ser aceita “como 

princípio na medida em que viabilize a invalidação de qualquer ato do Estado 

atentatório aos seus ditames”, ou seja, à eficiência administrativa só pode ser 

atribuída o status de princípio enquanto provida do caráter de ferramenta de controle 

da atividade estatal. 

Silva (2002) afirma, 

[...] eficiência administrativa se obtém pelo melhor emprego dos recursos e 
meios (humanos, materiais, institucionais) para melhor satisfazer as 
necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários... melhor 
emprego dos recursos... para melhor satisfazer as necessidades coletivas 
(SILVA, 2002, p. 109). 

Ainda segundo Silva (2002) o artigo 37 da Constituição Federal conceitua que 

Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas, 
qualifica atividades. Numa idéia muito geral eficiência significa fazer 
acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a 
sofisticação das necessidades públicas importa em relação ao grau de 
utilidade alcançada (...) orienta a atividade administrativa no sentido de 
conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe 
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e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução do maior 
benefício com o menor custo possível. Portanto o princípio da eficiência 
administrativa tem como conteúdo a relação meios e resultados (SILVA, 
2002, p. 655). 

Para Moraes (2007) o princípio da eficiência objetiva a efetividade do bem comum 

realizando “mais e melhor com menos” com direcionamento da atividade. Chicóski 

(2004, p. 94) ressalta que na noção weberiana a administração só “é eficiente na 

medida em que o faz com êxito. As premissas da ação administrativa não são mais 

regras que precisam ser seguidas sem restrições, e sim recursos, avaliados do 

ponto de vista de sua adequação para certas tarefas”.  

Fazzio Júnior (2001), 

[...] vê o dever de bem administrar como decorrência do princípio 
republicano [...] quem administra gere o que pertence à sociedade [...] 
eficiência é o atributo essencial que justifica a existência de uma 
organização administrativa [...]. Administrar com eficiência é maximizar o 
resultado social colimado pela lei (FAZZIO JÚNIOR, 2001, p. 23-24). 

Para Modesto (2002) o princípio da eficiência pode ter o papel de 

[...] revigorar o movimento de atualização do direito público, para mantê-lo 
dominante no Estado Democrático e Social, exigindo que este último 
cumpra efetivamente a tarefa de oferecer utilidades concretas ao cidadão 
conjugando equidade e eficiência (MODESTO, 2002, p. 01). 

De acordo com Modesto (2002) o princípio da eficiência pode não ser percebido 

apenas sob um ângulo formal, esta percepção pode ser material, como componente 

da própria legalidade.  

O princípio da eficiência, segundo Loureiro (1995, p. 132) funciona como um 

mecanismo de controle da administração pública. O autor foi capaz de “comparar a 

noção jurídica de eficiência com os conceitos de produtividade, racionalização, 

eficácia e princípio do bom andamento”. De acordo com Gabardo (2002, p. 30) a 

eficiência jurídica é de teor indeterminado, “pode significar, exemplificativamente: 

eficácia jurídica (aptidão para produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos), 
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eficácia social ou efetividade (efetiva conduta acorde com a prevista pela norma) ou 

ter um conceito próprio, referente ao sucesso da norma na obtenção dos resultados”. 

Percebe-se, apesar das diferenças de abordagem encontradas no âmbito da 

Administração, do Direito e da Economia, que eficiência está sempre relacionada 

aos meios ou aos recursos utilizados na realização de certa atividade, revelando 

continuamente uma ideia de custo-benefício.  

2.3.2  Eficácia 

A palavra “eficácia”, originária do latim efficacia, significa qualidade do que é eficaz, 

eficiência, força que é capaz de produzir determinados efeitos (ENC. BARSA 

UNIVERSAL, 2007, p. 2059). 

No campo da Administração eficácia, de modo geral, pode ser vista como obtenção 

de resultados que para alguns autores está interligado em fazer a coisa certa. 

Krugliankas e Giovannini (2005, p. 85) afirmam que “para ocorrer a interação 

necessária à efetiva participação das pessoas, exigem-se sistemas de comunicação 

que envolvam e estimulem todos seus agentes”. Para os autores as ações do 

indivíduo ou dos grupos estão sujeitas a eficácia da comunicação dentro do sistema 

organizacional.  

Segundo Daft (1999), 

A eficácia organizacional é o grau em que a organização realiza seus 
objetivos. Eficácia é um conceito abrangente. Ele implicitamente leva em 
consideração um leque de variáveis tanto do nível organizacional como do 
departamental. A eficácia avalia a extensão em que os múltiplos objetivos – 
oficiais ou operativos – foram alcançados. [...] a conseqüência final para 
muitas empresas não é a excepcional medida de eficácia, tendo dificuldade 
dos administradores em avaliar o conceito “desempenho por metas 
imprecisas e não-sujeitas a mensurações quantitativas” (DAFT, 1999, p. 39).  

Daft (1999) afirma que, 

A abordagem de metas da eficácia organizacional interessa-se pela saída 
e se a organização alcança suas metas em termos dos níveis desejados de 
saída. A abordagem do sistema avalia a eficácia observando o início do 
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processo e verificando se a organização efetivamente obtém os recursos 
necessários para um alto desempenho. A abordagem do processo 
interno examina as atividades internas e avalia a eficácia por meio de 
indicadores da solidez interna e da eficiência (DAFT, 1999, p. 39).  

Na FIG. 6 as abordagens tradicionais para a medição da eficácia organizacional, 

segundo Daft (1999). 

 

FIGURA 6 – Abordagens tradicionais para a medição da eficácia organizacional 
Fonte: DAFT, 1999, p. 40. 

 
 
De acordo com o autor (1999, p. 41-42) a abordagem dos objetivos consegue 

medir o progresso obtido de alguns níveis de saída, de lucro ou de contentamento 

do cliente e desta forma identifica os objetivos que não podem ser alcançados 

respectivamente, a utilidade da abordagem de objetivos é conseguir medir 

resultados com facilidade. No entanto, a abordagem de recursos do sistema tem 

por “obtenção de recursos para manter o sistema da organização, é o critério pelo 

qual se avalia a eficácia organizacional”. De forma ampla esses indicadores da 

eficácia dos recursos do sistema abrangem: 

[...] a posição de negociação, habilidade do tomador de decisões do sistema de 
percepção e interpreta corretamente as reais propriedades do ambiente externo, 
manutenção das atividades organizacionais internas normais e a capacidade da 
organização de responder às modificações do ambiente (DAFT, 1999, p. 42).  

Daft (1999) considera útil essa negociação já que a abordagem de recursos do 

sistema é fácil de ser obtida.  Referente à abordagem do processo interno, FIG.1, 

“a eficácia é medida como índice de solidez organizacional e de eficiência interna. 

Uma organização eficaz tem o processo interno suave e bem-lubrificado”. O autor, 
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além de enfatizar que os funcionários precisam ficar satisfeitos e felizes, diz que 

cada departamento deve buscar integrá-los e fazer com que interajam entre si para 

garantir a produtividade e a eficácia dos recursos que a organização possui, que 

refletem diretamente na eficiência interna.  

Conforme Daft (1999), os objetivos, os recursos do sistema e de processo interno 

são abordagens que combinam com diversas referências de eficácia em uma 

singular estrutura, integrando a eficácia organizacional às abordagens de qualquer 

grupo de indivíduos, interno ou externo, interessados no desempenho da empresa e 

dos valores antagônicos (concorrentes) com o objetivo de combinar os diversos 

indicadores de desempenho dos “empregados” pelos administradores e 

pesquisadores sendo útil por agregar múltiplos conceitos de eficácia em apenas uma 

perspectiva. “Eficácia organizacional é complexa e reflete a complexidade das 

organizações como um tema de estudo. Nenhuma medição fácil, simples e garantida 

proporciona uma estimativa inequívoca do desempenho” (DAFT, 1999, p. 46). A 

eficácia dependerá do sucesso do resultado das entradas de recursos até a entrega 

das saídas das variadas atividades de uma organização.  

Pugh e Hickson et al. (2004) afirmam que as normas de processos na tomada de 

decisão são baseados na qualidade ou racionalidade da decisão, na aceitação ou 

comprometimento dos subordinados e na quantidade de tempo exigido para se 

tomar esta decisão. 

Para Montoro (1995), no campo do direito, estuda-se a eficácia das normas jurídicas 

no sentido de se considerar eficaz aquela norma que é reconhecida e aceita na 

prática, ou seja, aquela que atinge o seu resultado, na medida em que direciona a 

conduta dos homens.  

Conforme Cardoso (2006) são necessários elementos de controle para alcançar 

maior eficácia, 

Para transformar o sinal em mensagens, usamos um código (sistema que 
estabelece correspondência entre um sinal e uma mensagem). O ruído é o 
que perturba o processo de transmissão e, para evitá-lo, precisamos tornar 
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o código redundante, ou seja, introduzir elementos de controle para se 
conseguir maior eficácia comunicacional. Todavia, mesmo que seja possível 
transmitir uma série de símbolos com exatidão sintática, eles 
permaneceriam desprovidos de significação se o emissor e o receptor não 
tivessem antecipadamente concordado sobre a sua significação. Nesse 
sentido, toda a informação compartilhada pressupõe uma convenção 
semântica (CARDOSO (2006, p.7). 

De acordo com Reale (2002), 

[...] a eficácia se refere, pois, à aplicação ou execução da norma jurídica, ou 
por outras palavras, é a regra jurídica enquanto momento da conduta 
humana. A sociedade deve viver o Direito e como tal reconhecê-lo. 
Reconhecido o direito é ele incorporado à maneira de ser e de agir da 
coletividade. [...] pode ser o resultado de uma adesão racional deliberada 
dos obrigados, ou [...] não raro resulta de atos de adesão ao modelo 
normativo em virtude de mera intuição de sua conveniência ou oportunidade 
(REALE, 2002, p.112). 

Dromi (1995) compreende que, 

El principio de la eficácia, em nuestro ordenamiento, alcanza un significado 
muy importante. Hoy constitue también um imperativo constitucional, que há 
dado que tipifiquemos a la Constitución de eficientista, em el sentido de que 
em ella se encuentran las virtudes para um gobierno y um control eficientes 
(DROMI, 1995, p. 499). 

Para Motta (2005) a eficácia mede a relação entre os resultados obtidos e os 

resultados pretendidos, ou seja, ser eficaz é atingir o objetivo almejado. A 

especificação de um serviço ou produto tem a eficácia associada ao atendimento de 

exigências que estão relacionadas às necessidades de alguém.  

2.3.3 Efetividade 

Efetividade, segundo Malmegrin e Pinheiro Filho (2005, p. 9), é “o efeito ou o 

impacto transformador causado pelos serviços prestados ou pelos bens 

disponibilizados por uma organização sobre uma realidade que se pretende 

modificar”. Transformação que somente será efetiva se conseguir alcançar no final 

do processo planejado um resultado positivo. Batista Júnior (2004, p. 120) afirma 

que a efetividade é a mudança real, proveniente dos resultados visados pela 

organização, gerada na vida das pessoas. Para o autor “buscar a efetividade [...] 

seria perseguir a satisfação das necessidades do indivíduo”. A comunicação 
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estratégica, dentro das instituições, visa alcançar a efetividade de modo a superar a 

inércia, ou seja, gerando uma mudança positiva, alinhada com os objetivos 

perseguidos, no comportamento dos cidadãos ou grupos de interesse. 

Para Marinho e Façanha (2001), 

[...] a efetividade diz respeito à capacidade de se promover resultados 
pretendidos; a eficiência denotaria competência para se produzir resultados 
com dispêndio mínimo de recursos e esforços; e a eficácia, por sua vez, 
remete a condições controladas e a resultados desejados de experimentos 
[...] (MARINHO e FAÇANHA, 2001, p. 7). 

A eficiência sugere o uso dos recursos com baixo desperdício traçando metas em 

alto alcance, chegando assim ao fim, que será o alcance das metas com eficácia. As 

agências governamentais vêm sendo alvos de críticas, pois são eficazes, mas 

ineficientes, porque conseguem alcançar os objetivos, porém com um custo elevado. 

Drucker (1986, p. 9) explica que “a confusão entre eficácia e eficiência se situa entre 

fazer as coisas certas e fazer certo as coisas”, e “não há nada tão inútil como fazer, 

com grande eficiência, aquilo que simplesmente não deveria ter sido feito”. Uma 

organização dificilmente terá sucesso se não for capaz de concatenar eficácia e 

eficiência. 

Marinho e Façanha (2001) compreendem que,  

[...] a eficiência seria equivalente à efetividade organizacional, pois ambas 
são dimensões organizacionais amplas, e porque ela somente estaria sendo 
alcançada na medida em que as organizações e programas se mostrassem 
efetivos e suas regras de conduta dotadas de reputação e confiabilidade, no 
sentido exposto (p 6-7). [...] Por outro lado, é importante reconhecer que a 
efetividade e a eficiência (ou seja, efetividade organizacional) dos 
programas são ingredientes indispensáveis da eficácia, inclusive para fins 
de conhecimento dos resultados pretendidos. Quer dizer, programas sociais 
só serão eficazes se forem antes efetivos e eficientes, e os objetivos 
pretendidos dos programas também são estruturados pela condução e 
objetivos efetivos dos programas. Essa constatação, se acatada, define uma 
agenda de atividades de escopo substancial para a avaliação (MARINHO 
e FAÇANHA, 2001, p.12). 

Para Vasconcelos Filho (1998, p. 168) a ciência da administração distingue entre a 

diferença de eficiência e eficácia, ou seja, eficiência é “fazer as coisas bem feitas; 
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resolver problemas; cumprir com seu dever; reduzir custos” e a eficácia é “fazer bem 

as coisas certas; produzir alternativas criativas; obter resultados; aumentar lucros”. 

Segundo Vasconcelos Filho (1998) a empresa MH Comunicações (1997) afirma que 

a área administrativa atende os seus clientes focando receitas e o direito atende a 

burocracia tendo despesas. 

Para Daft e Lengel (1988) a “efetividade de um processo decisório está ligada a 

qualidade e aos resultados gerados pela decisão tomada. Porém é característica de 

qualquer processo decisório a existência de incerteza e/ou ambiguidade” (apud 

AMORIM, 2006, p. 64). A relação entre a ambiguidade e a incerteza são aspectos 

que definem uma idéia dentro de um contexto organizacional, e quanto menor a 

existência de ambas maior será a potencialidade de a decisão ser efetiva.  

Robbins e Decenzo (2004) afirmam que o gerente, ao elaborar um material, busca a 

excelência em sua análise, e pretende ter um resultado eficaz, porém se o resultado 

não for alcançado da maneira esperada, então ele será apenas eficiente. Espera-se 

que o administrador alcance tanto a eficiência quanto a eficácia no decorrer de suas 

atividades, buscando estar o adequado dentro dos objetivos que foram previamente 

planejados. 

Segundo Daft (1999), 

Às vezes a eficiência conduz à eficácia. Em outras organizações, eficiência 
e eficácia não são relacionadas. Uma organização pode ser altamente 
eficiente e não conseguir alcançar seus objetivos porque fabrica um produto 
para o qual não existe demanda. De maneira análoga, uma organização 
pode alcançar suas metas de lucros, mas ser ineficiente (DAFT, 1999, p. 9). 

Para Daft (1999) a efetividade existe quando o indivíduo tem capacidade de atingir 

objetivos traçados utilizando de maneira adequada os recursos disponíveis, ou seja, 

é a capacidade de ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo: eficaz alcançando os 

objetivos; eficiente usando corretamente os recursos disponíveis. A busca da 

efetividade tende a ser, para as organizações e indivíduos, uma referência para os 

processos de avaliação de desempenho.  



48 
 

De acordo com Scott (2003) o conceito de efetividade será definido de acordo com o 

ponto de vista da pesquisa apresentada pela instituição. A efetividade organizacional  

pode ser definida, por observação ou não dos propósitos da instituição, pela adoção 

do modelo racional. Scott (2003) compreende que o modelo natural simplesmente 

busca que o funcionário esteja satisfeito, assim como motivado. No sistema aberto, o 

autor foca a possibilidade de manutenção das atividades no processo como um todo 

das instituições, nas mudanças, na aquisição e na informação. Fazem parte dos 

indicadores que o autor identifica para conseguir mensurar a efetividade da 

organização os resultados relacionados aos objetos; os processos que focam 

qualidade e quantidade; e as estruturas que depende da capacidade da empresa de 

alcançar desempenho efetivo.  

Cameron (1978) considera que a interferência que ocorre nos estudos sobre 

efetividade dependerá do nível de análise ambiental, já que a capacidade de adptar-

se ao ambiente é da efetividade, que pode ou não estar ligada aos planos, 

procedimentos e costumes da organização. No nível departamental, segundo o 

autor, a efetividade está relacionada com o apoio e a coordenação entre 

departamentos dentro da instituição. O nível de análise a efetividade está ligada à 

satisfação e comportamento do sujeito. 

De acordo com Josgrilberg (2006) o sentido da percepção vem da compreensão 

fenomenológica do mundo e abre várias possibilidades que enriquecem a pesquisa 

em comunicação e facilitam tanto os processos gerenciais com a informação, quanto 

com a efetividade. Para que ocorra efetividade é preciso comunicar, uma vez que 

[...] as significações conceituais, a linguagem convencional, carregam o 
sentido expressivo e sua intenção significativa. É essa capacidade 
expressiva que permitirá viverem novas experiências dentro de um 
vocabulário e uma sintaxe que já compreendemos. É a força expressiva que 
permite o reconhecimento de uma grande obra literária ou de pintura. De 
alguma forma, o texto e a obra de arte desenham ou nos ensinam eles 
próprios os seus sentidos para além das significações já adquiridas na 
linguagem convencional. Passamos a pensar a partir de outrem [...] A 
comunicação se dá, portanto, entre sujeitos falantes, dotados de certo estilo 
próprio, e não entre pensamentos abstratos ou representações 
(JOSGRILBERG, 2006, p. 4). 
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Josgrilberg (2006) compreende que a importância da experiência individual de cada 

sujeito e a sua linguagem sedimentada, pelo conhecimento adquirido no seu meio 

cultural, tem um grau enorme de influência sobre a efetividade final do processo. A 

forma de expressar quando é compreendida facilmente, por quem recebe a 

mensagem, gera reconhecimento da mesma forma que a familiaridade sobre o 

assunto tratado ajuda na compreensão do outro ao se comunicar. 

2.3.3.1  A efetividade da mídia e da comunicação 

Para Robbins e Decenzo (2004) fatores como tomada de decisão, modelo de divisão 

do trabalho, influência do corpo administrativo, conjunto de metas e hierarquia de 

prioridades de uma instituição alteram no resultado do planejamento dos objetivos e 

das estratégias traçadas. Da mesma forma que uma estrutura estável gera conforto 

para que a empresa adote novas atitudes sem tanto receio de errar e que seus 

funcionários consigam trabalhar em conjunto para alcançar as metas propostas, com 

índice menor de receio da perda de cargo. Para Mintzberg (1987) os papéis 

administrativos necessitam de função interpessoal, informacional e decisório para 

que consiga alcançar o planejamento, a organização, a liderança e o controle, ou 

seja, os elementos constituintes da efetividade são alcançados quando existe 

idealização. 

As iniciativas empreendedoras são estimuladas por um bom planejamento 

estratégico acompanhado de muita pesquisa e análise, com estudos aprofundados 

acompanhados de ousadia que estimulam ações e empreendimentos constantes. 

Mas não podemos esquecer que uma empresa arrojada não funciona apenas com a 

vontade de vencer do empreendedor, ela depende de um conjunto de fatores como 

a capacidade do governo para gerar prosperidade de meios práticos de criação de 

renda e emprego. 

O fator econômico do país tem grande influência no empreendimento da instituição, 

da mesma forma que a eficiência e a eficácia na comunicação organizacional têm 

grande peso em todo o processo do planejamento de um projeto. Para Torquato 

(1986, p. 31) a informação deve “produzir aceitação, por meio de comunicação 

expressivo-emocional e deve ser o objetivo dos profissionais que lidam com 
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comunicação nas empresas”. É criar uma comunicação que gere consentimento, 

que consiga atingir intensamente o corpo social da empresa com efetividade. Para 

isso o autor afirma que é necessário conhecer a situação real da empresa, seu 

tamanho, sua estrutura, o grau de complexidade, e sua eficiência e seu controle que 

são a base para a comunicação transparente. A expressividade dos funcionários de 

uma empresa se desenvolve através da informação e do conhecimento técnico 

amparada nas atitudes, valores e normas. 

Alguns fatores tais como, o ambiente, a tecnologia, o midiático, o humano, o objetivo 

e a estratégia são importantes e não podem ser deixados de lado pela organização 

já que influenciam no processo de empreendimento da empresa, oferecendo maior 

compreensão e efetividade da comunicação nas organizações, quando bem 

utilizados. A influência do nome, da marca, da imagem e da identidade da instituição 

também são fatores que modificam todo o resultado final da empresa. Para Torquato 

(2004, p. 98) existem algumas empresas em que a marca vale mais do que a 

empresa, ou seja, sua imagem projeta valor no seu nome constituído. “A escolha da 

marca deve conjugar aspectos como funcionalidade, força simbólica, nome, 

concisão, precisão e aspectos legais”. Toda empresa com bens de consumo possui 

sua identidade e imagem atrelada ao produto ou serviço. A comunicação feita com o 

seu consumidor tem o objetivo de deixar marcado na mente do seu cliente o nome 

do seu produto e fazer com que o seu consumidor ao ver o produto esteja adquirindo 

o conceito de identidade e imagem. São vários os fatores que devem ser analisados 

para que a empresa consiga efetividade na mensagem transmitida indo desde os 

funcionários até ao consumidor final. 

A eficácia do sistema de comunicação depende do bom desempenho da gerência e 

da utilização dos novos meios tecnológicos como arma para alavancar o 

desenvolvimento da organização. Para Torquato (2002, p. 199) “[...] mudança é 

propícia para reciclagem da roupagem interna, aproveitando-se o momento 

psicológico em que os climas organizacionais favorecem o desenvolvimento de 

posturas criativas e adoção de novas idéias”. Assim o autor esclarece que as 

organizações estão reformulando suas estruturas, posturas e idéias, seus processos 

e modelos com intuito de obter um resultado efetivo em todo o planejamento. 
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Colnago (2006) afirma,  

A informação é obviamente uma ferramenta poderosa na estratégia das 
empresas e a comunicação organizacional, com sua atuação dialógica e 
participativa, pode vir a ser uma capacidade das melhores, diferenciando a 
organização de seus demais concorrentes, na medida em que trabalha os 
fluxos de informação organizacional com competência (COLNAGO, 2006, p 
43). 

Conforme a autora quem não tiver condições de compartilhar informações com 

atuação dialógica e participativa possivelmente não terá competência para vencer a 

concorrência e ser uma das maiores no mercado. Para Torquato (2002) o 

conhecimento tem três níveis: o sistema ambiental, o sistema competitivo e o 

sistema organizacional. Tendo em vista isso, a empresa torna possível a interação 

com o meio e consegue colocar em prática seus conhecimentos. Para Stockinger 

(2001), 

[...] há uma diferenciação entre informação e mensagem que caracteriza o 
processo de comunicação. A informação tem a função de selecionar entre 
se há ou não algo de novo a ser comunicado. E a mensagem seleciona a 
forma da comunicação. Ambas, informação e mensagem selecionam de, em 
princípio, infinitas possibilidades (STOCKINGER, 2001, p. 102). 

O autor compara a mensagem à informação e ambas estão sujeitas a uma seleção. 

Afirma que da mesma forma um dado na rede de comunicação estaria sujeito a esta 

seleção. A comunicação precisa de ambos para sobreviver e se não estiverem 

juntos poderia transformar a percepção de uma mensagem, uma vez que o sistema 

não é predeterminado ou previsível por comunicar em estruturas, exibindo 

estabilidade provisória e temporária. 

2.4  Elementos constituintes da efetividade 

Ao conceituar efetividade torna-se indispensável entender elementos constituintes 

que possibilitam ressaltar algum tipo de interferência na organização. Assim, serão 

analisadas as variações e as delineações destes elementos, ou seja, os meios que 

fazem parte do dia-a-dia de qualquer funcionário dentro ou fora de uma empresa, a 

saber: organização, planejamento, controle e liderança. Mas antes iremos conceituar 
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o que é informação, fonte importante para que um trabalho seja definido, executado 

e concluído. 

Para Silva (2001) são cinco operações fundamentais no trabalho administrativo: 

estabelecer objetivos, organizar, comunicar e motivar, medir/avaliar, e desenvolver 

pessoas. Na FIG. 7, o autor exibe a forma de agir e relacionar da administração que 

é afetada diretamente pelo tipo e característica da instituição. 

 

FIGURA 7 – A atuação do administrador nas organizações 
Fonte: SILVA, 2001, p. 25 (adaptado de MULLINS, 1996, p. 405). 

 
 
De acordo com Capurro e Hyorland (2007), 

[...] informação é o que é informativo para uma determinada pessoa. O que 
é informativo depende das necessidades interpretativas e habilidades do 
indivíduo (embora estas sejam frequentemente compartilhadas com 
membros de uma mesma comunidade de discurso) (CAPURRO e 
HYORLAND, 2007, p. 155). 



53 
 

[...] observamos que Shannon conservou um aspecto básico do moderno 
conceito de informação, no sentido de comunicação de conhecimento, ou 
seja, seleção. Quando estamos lidando com o significado de uma 
mensagem, discutimos interpretação, isto é, a seleção entre as 
possibilidades semânticas e pragmáticas da mensagem. Interpretar uma 
mensagem significa, em outras palavras, introduzir a perspectiva do 
receptor – suas crenças e desejos, torná-lo um parceiro ativo no processo 
de informação (CAPURRO e HYORLAND, 2007, p. 169). 

De modo geral, informação pode ser considerada ”comunicação”, pois interpreta e 

adquire conhecimento. Os elementos em seguida tratados são de importância para 

informação geral deste estudo. Uma vez que a mensagem precisa de uma fonte de 

informação, com emissor e receptor, sem ruídos para que o sinal recebido pelo 

interlocutor seja o esperado pelo locutor. 

2.4.1  Organização 

As atividades administrativas, dirigidas pelos gerentes, envolvem vários 

procedimentos que englobam quem irá determinar o que deve ser executado, quem 

irá fazer e como será executado, e quem responderá para quem. O local em que as 

decisões serão tomadas, para que as tarefas sejam executadas, também fazem 

parte do processo. 

Taylor (1990) ao sugerir a utilização de suas teorias para a administração pública, 

afirma, 

[...] que a eficiência ou eficácia máxima, somente seria atingida quando por 
estudos e utilização de métodos científicos aplicáveis, houvesse o maior 
lucro com o menor custo e nenhum desperdício, atingindo assim a máxima 
prosperidade (TAYLOR, 1990, p. 23). 

Pugh e Hickson et al. (2004) afirmam que, 

Organizar, segundo elemento da gerência, consiste em elaborar a estrutura 
material e humana do empreendimento. A tarefa da gerência é construir 
uma organização que permitirá que as atividades básicas sejam 
desenvolvidas de forma otimizada. Para isto, é importante uma estrutura em 
meio à qual os planos possam ser eficientemente preparados e 
desenvolvidos. Devem existir unidade de direção e comando e claras 
definições de responsabilidades – a tomada de decisão precisa ser 
amparada por um sistema eficiente de seleção eficiente e treinamento de 
gerentes (HICKSON et al., 2004, p. XX).  
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A empresa ou Instituição precisa ser organizada de forma eficiente e eficaz para que 

consiga criar espaço para o planejamento. Pugh e Hickson et al. (2004) afirmam que 

são sete os tipos organizacionais: empreendedora com supervisão direta, máquina 

com padronização de processos de trabalho, profissional com padronização de 

habilidades, diversificada com padronização de produtos, inovadora com ajuste 

mútuo, missionária com padronização de normas e organização política. 

2.4.2  Planejamento 

Para que a empresa funcione alguém precisa definir o propósito e os meios para o 

alcance das metas, o gerente (administrador) é o indivíduo responsável pelo 

componente planejamento. Ele estabelece uma estratégia geral e para que consiga 

integrar e coordenar atividades cria uma ampla hierarquia de planos. O 

planejamento para Robbins e Decenzo (2004) consiste na definição de metas, 

estabelecendo as estratégias e no desenvolvimento de subplanos para coordenar as 

atividades. 

Pugh e Hickson et al. (2004) afirmam que prever e planejar significa “examinar o 

futuro e conceber um plano de ação (...) gerenciar significa olhar para o futuro (...)”, 

assim, 

Os problemas de planejamento que a gerência deve levar em conta são: a) 
certificar-se de que os objetivos de cada parte da organização estão 
coerentemente ligados aos objetivos das demais (unidade); b) utilizar 
previsões de curto e longo prazos (continuidade); c)ser capaz de 
prognosticar, com exatidão, os cursos das ações (precisão)A essência do 
processo de planejamento é otimizar a utilização dos recursos (PUGH e 
HICKSON et al., 2004, p.112). 

O administrador utiliza a ferramenta planejamento como possibilidade de verificar a 

realidade, podendo considerar o lado racional da ação. Dessa forma consegue 

analisar e planejar os caminhos traçados e construir um futuro mais adequado, 

antecipando resultados esperados pelas possibilidades e escolhas de ações com 

objetivos pré-definidos. Por isso a tendência é agir de acordo com as adaptações 

feitas no planejamento e guiar as atuações na busca de se colocar em prática esses 

objetivos, de acordo com os comportamentos e costumes e que se tornem 

apropriados para a organização. 
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2.4.3  Controle 

O processo administrativo é composto de várias ferramentas, e o controle é uma 

delas. Ele é responsável por averiguar se as atividades estão sendo realizadas da 

maneira como foram planejadas. O objetivo é conseguir comparar os resultados 

dessas ações para verificar se estão de acordo com os padrões previamente 

estabelecidos. Para Robbins e Decenzo (2004) o controle refere-se ao 

monitoramento das atividades do processo administrativo, serve para certificar-se de 

que estão sendo cumpridas de acordo com o plano. O gerente (administrador) irá 

desempenhar todo o processo de controle apenas depois de estabelecer as metas e 

os planos, formulados com os arranjos estruturais e o grupo de funcionários 

determinado, treinado e motivado para evitar surpresas no final. Para Pugh e 

Hickson et al. (2004, p. 113) “a autoridade consiste no direito de exercer o comando, 

que deve ser acompanhado da responsabilidade equivalente para seu exercício”. 

2.4.4  Liderança 

A liderança é uma forma, ou um processo de conduzir um indivíduo ou um grupo. E 
para que ela exista é preciso ter habilidade ao influenciar pessoas e com esta força 
de persuasão conseguir motivar os indivíduos liderados para que contribuam da 
melhor forma com os objetivos da empresa. A liderança é executada através de 
indivíduos dotados de poder que buscarão direcionar e motivar todas as pessoas 
envolvidas no seu processo de planejamento, além de solucionar os conflitos 
existentes entre seus subordinados. Os gerentes (coordenadores/supervisores) são 
os responsáveis por coordenar as pessoas que trabalham nos projetos planejados 
pela a organização, além de monitorar todo o desempenho das atividades. Para 
Robbins e Decenzo (2004, p. 8) “quando os gerentes motivam os funcionários, 
direcionam as atividades de outros, selecionam os canais de comunicação mais 
eficazes ou resolvem os conflitos entre os membros”. Pugh e Hickson (2004, p. 141) 
afirmam que “as decisões não programadas envolvem situações novas ou não 
estruturadas ou problemas para os quais não estão disponíveis regras e métodos de 
solução”. Essas decisões não programadas fazem com que os membros da 
instituição usem de suas capacidades de solução inteligente para solucionar o 
problema. 

No QUADRO 4 as diferenças primárias entre gerentes e líderes. 
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QUADRO 4 – Diferenças primárias entre gerentes e líderes 

Gerentes Líderes 

− Administram as atividades 
− Dão suporte às condições e pessoas 
− Confiam nos controles 
− Têm perspectiva de curto prazo 
− Aceitam o status quo 
− Perguntam como e quando 
− Centram-se nos sistemas e estruturas 

− Inovam suas realizações 
− Desenvolvem as pessoas 
− Inspiram confiança 
− Têm perspectiva de longo prazo 
− Desafiam o status quo 
− Perguntam o quê e por quê 
− Centram-se nas pessoas 

Fonte: Silva (2001). 
 
Na FIG. 8 gerentes que também são líderes. 

 

FIGURA 8 – Gerentes que também são líderes 
Fonte: Silva (2001) 

 
 
De acordo com Silva (2001) os líderes não enquadram para atividades 

organizacionais, são indivíduos especiais, os gerentes não são necessariamente 

líderes, mesmo que seja considerado que os mais eficazes também são líderes. 

Silva (2001) especifica sua versão nas figuras acima diferenciando gerentes e 

líderes. Para Plunkett e Attner (1997) o gerente do futuro procura a mudança, 

observar as realidades externas, promover um estilo de treinamento, eliminar o 

medo, criar especialização, ter visão, negociar para resolver problemas e valorizar a 

diferença. 
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Na FIG. 9 pode-se visualizar melhor os resultados da efetividade social, a partir da 

análise do conhecimento e da interação com eventos sociais existentes, além da 

percepção da estratégia no que diz respeito ao relacionamento e a aceitação das 

ações realizadas pela Arquidiocese e as Paróquias. 

 
 

FIGURA 9 – Modelo estrutural testado via PLS 
Fonte: Pesquisa, 2009. 

Notas:  
*** Significativo ao nível de 0,1% unicaudal (p < 0,001) 
**  Significativo ao nível de 1% unicaudal (p < 0,01)  
*   Significativo ao nível de 5% unicaudal (p < 0,05)  
NS indica um peso não significativo  

 
 
O modelo estrutural de pesquisa contemplou os construtos referentes à 

comunicação elaborada pela Arquidiocese (sede), pelas Paróquias (filiais) e pela 

comunicação geral (veículos de comunicação). A efetividade social e a percepção da 

estratégia influenciaram no resultado da comunicação que, por sua vez, somam-se 

ao índice de conhecimento dos paroquianos. A percepção dos resultados sociais é 

comprometida pela comunicação realizada pela sede (peso 0,36) e pela 

comunicação geral (peso 0,20). Quanto à percepção da estratégia, tiveram índices 

muito baixos da comunicação da sede (peso 0,05) e da comunicação da filial (0,13), 

enquanto que a comunicação geral (peso -0,10) não se apontou expressiva. A 
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comunicação desempenhada pelas paróquias não se mostrou significativa, no 

sentido de ressaltar a atuação social da Arquidiocese. Ainda assim, apenas a 

comunicação da filial conseguiu prever, de maneira significativa, (peso 2,5%) a 

variância total do construto conhecimento. Quando conjugado os baixos níveis de 

conhecimento dos paroquianos, referentes à comunicação realizada pela Sede e 

Filiais, todo o procedimento de comunicação efetivado mostrou, de forma 

transparente, as falhas consideráveis em todo o procedimento de comunicação. 
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3  O PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa utilizou a combinação dos métodos qualitativos e quantitativos por meio 

de dados coletados e de entrevistas estruturadas. O estudo foi elaborado e 

executado em duas fases: exploratória e pesquisa de campo. 

A pesquisa qualitativa possibilita atingir a meta de uma comunicação efetiva 

direcionada às comunidades das Paróquias6. A pesquisa exploratória busca 

informações que permitam detectar e descrever ações, métodos e processos 

comunicacionais adotados pelos responsáveis das Paróquias e dos veículos de 

comunicação utilizados pela Arquidiocese de Belo Horizonte. As entrevistas feitas 

com indivíduos envolvidos diretamente na estrutura da instituição Arquidiocesana7 e 

as Paróquias tiveram por objetivo visualizar pontos de vistas relevantes no processo 

de informação. O site da Arquidiocese foi pesquisado como fonte importante de 

conhecimento, assim como os livros de tombo de cada Paróquia. Por meio de 

entrevistas aplicadas aos indivíduos responsáveis por cada área da Rede Catedral – 

meio de comunicação da Arquidiocese – e da análise dos dados, foi possível criar o 

questionário trabalhado com os paroquianos. 

As entrevistas foram realizadas com os diretores/responsáveis dos veículos de 

comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica8 (Rádios América e 

Cultura, TV Horizonte e o Jornal de Opinião) e com os padres das três Paróquias em 

estudo. De posse dos dados das entrevistas, foi elaborado e aplicado um 

questionário que realizou uma pesquisa empírica tipo survey sem identificação do 

entrevistado, respondido diretamente pelos indivíduos das comunidades 

paroquianas. Utilizou-se de um plano de amostragem de três Paróquias com 100 

                                                      
6 Paróquias: termo derivado do grego PAROIKIA, que significa a “segunda casa”, e se aplica na Igreja Católica 
às subdivisões da Diocese, cada uma delas confiada a um Pároco. Disponível em: 
<http://www.brazilsite.com.br/religiao/catolica/cat02.htm>. Acesso em: 21 maio 2009. 
7 Arquidiocese ou Diocese: oriundo da palavra grega “ DIOKESIS” que significa administração da casa, esta 
denominação antiga das províncias administrativas romanas depois foi aplicada às circunscrições eclesiásticas 
da Igreja Católica. Disponível em: <http://www.brazilsite.com.br/religiao/catolica/cat02.htm>. Acesso em: 21 maio 
2009. 
8 O termo grego KATHOLICÓS significa “universal”, e foi aplicado à Igreja no sentido de sua universalidade 
geográfica e conceitual. O termo “apostólica” vem da continuidade da tradição e trabalho dos apóstolos, e o 
termo “romana” vem do fato da sede principal estar situada em Roma. 
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questionários respondidos pela comunidade local de cada Paróquia, totalizando 300 

questionários.  

De acordo com Malhotra (2001), quando se utiliza questionários direcionados aos 

participantes, torna-se possível alcançar certa padronização gerando uma estrutura 

no processo da coleta dos dados e possibilitando maior eficácia na conclusão final 

com as entrevistas realizadas.  

O caso estudado, mediante perguntas diretas, obteve maior número de informações 

pelas respostas fechadas. Tal escolha também incide no fato de que não se queria 

no presente trabalho estudar um aspecto único, mas sim a relação de aspectos, 

valores, benefícios e contribuições da efetividade da comunicação. 

Foi formulada uma entrevista semi-estruturada na pesquisa qualitativa diretamente 

realizada com os padres de cada paróquia, e os responsáveis de cada veículo de 

comunicação da Rede Catedral, inclusive com o vicariato9 responsável pela 

comunicação da Arquidiocese. A partir daí foi realizada uma pesquisa quantitativa 

com a formulação de um questionário survey de forma que não fugisse da realidade 

vivenciada pelos paroquianos. A pesquisa qualitativa, de forma geral, obteve 

proximidade nas respostas. Os meios de comunicação da Rede Catedral necessitam 

de mais verba para conseguirem tempo e dedicação, estão abertos a discussões e 

disponibilizam os seus meios de comunicação, mas são poucos os funcionários para 

aumentar a informação e o relacionamento que carecem as paróquias. Os padres, 

responsáveis por cada paróquia, sabem da importância do relacionamento com a 

Arquidiocese de Belo Horizonte e que os veículos de comunicação da Rede Catedral 

estão disponíveis, porém, não utilizam por falta de facilidade ao acesso destes 

meios, por não conhecerem como usá-los – em alguns momentos por não 

conhecerem exatamente como e quando usá-los – e se realmente iriam modificar 

para melhorar a comunidade. Tanto as paróquias, quanto a Rede Catedral, sabem 

                                                      
9 Vicariato significa uma determinada área geográfica ou uma outra realidade da Arquidiocese que terá um 
vigário episcopal próprio, um sacerdote que fará as vezes do Bispo diocesano nas questões designadas pelo 
próprio Bispo, respaldado pelo Código de Direito Canônico. Disponível em: 
<http://www.arquidiocese.aju.org.br/v02/1_pag_01.asp?id=10>. Acesso em: 21 maio 2009. 
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dos serviços disponíveis, mas esperam que um procure o outro, com isto ambos 

perdem o hábito da utilização destes meios ou de aproximação da liberdade de 

comunicar-se um com o outro ou com as suas comunidades. Tanto a Rede Catedral, 

quanto as paróquias sabem da importância da comunicação, mas não chegaram à 

conclusão que a efetividade da comunicação pode manter e aumentar os números 

de paroquianos. 

A pesquisa qualitativa entrevistou quatro padres, sendo que três são os 

responsáveis pela sua paróquia e o quarto padre é o vicariato de comunicação e 

cultura da Arquidiocese, e cinco membros da Rede Catedral. A pesquisa quantitativa 

obteve 100 respostas dos paroquianos de cada Paróquia, em um total de 300 

questionários respondidos pelos paroquianos. Possibilitou assim uma análise da 

comunicação geral da sede com as paróquias, que é conhecida, mas não é efetiva; 

e das paróquias com os paroquianos, que em geral não é conhecida. Foi previsto, 

pelos modelos e hipóteses, feitos na análise de dados que a estratégia efetiva do 

construto conhecimento e a falta divulgação das informações de forma que incentive 

e estimule a participação e a utilização dos meios e eventos. Na FIG. 10 está 

sintetizado o Modelo de Análise seguido. 

 

FIGURA 10 – Modelo de análise. 
Fonte: Pesquisa, 2009. 
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4  O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE 

Para facilitar o entendimento da comunicação na Arquidiocese de Belo Horizonte, 

relata-se um pouco da sua história. O bispado toma vulto em 1914, efetivando a 

Diocese de Belo Horizonte em fevereiro de 1921, pelo Papa Bento XV, tornando-se 

Arquidiocese somente em 1924 pelo Papa Pio XI10, além de seu Bispo11 tornar-se 

Arcebispo. A Arquidiocese de Belo Horizonte apóia e auxilia a Cúria Metropolitana12, 

a Mitra arquidiocesana, mais de 259 Paróquias, a Sociedade Mineira de Cultura, a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas), o Colégio Santa 

Maria, a Fundação Cultural João Paulo II, a Rede Catedral de Comunicação 

Católica, a Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC) e a Fundação Hospitalar 

Nossa Senhora de Lourdes. 

Existe pluralidade de públicos que interagem com as Igrejas Católicas de Belo 

Horizonte, o que torna o processo comunicativo desafiador, que exige indivíduos 

qualificados e instrumentos adequados. Afinal, seu público é formado por bispos, 

centenas de sacerdotes, religiosos (as), leigos engajados em pastorais, 

comunidades e movimentos eclesiais de milhares de fiéis. Existe o público externo, 

que consiste em instituições públicas e privadas, movimentos e organizações sociais 

e imprensa, além da sociedade como um todo. Para atender a todo este universo, 

                                                      
10 O Papa é o chefe supremo da Igreja Católica Apostólica Romana, e além de Supremo Pontífice da Igreja 
Universal e soberano do Vaticano ele acumula os títulos de Bispo de Roma, Primaz da Itália, Arcebispo e 
Metropolita da Província Romana e Patriarca do Ocidente. O cargo de Papa é vitalício, eleito pelo Santo Colégio 
dos Cardeais reunidos em Roma, e é o único cargo hierárquico que se manteve desde os dias do Império 
Romano. O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, o primeiro Bispo de Roma, nomeado por Jesus a pedra 
fundamental da Igreja em Mateus 16, 17-19. 
 Disponível em: <http://www.brazilsite.com.br/religiao/catolica/cat02.htm>.  Acesso em: 21 maio 2009. 
11 O termo Bispo vem da palavra grega EPISKOPOI, que significa “supervisor”, e os Bispos são considerados os 
sucessores dos Apóstolos, aos quais Jesus confiou a tríplice missão de magistério, ordem e jurisdição.  A 
denominação CARDEAL apareceu no século VI e tem o significado de “superior eminente”, de onde provém o 
tratamento de “eminência”. O título é conferido a alguns Bispos que funcionam como colaboradores e 
conselheiros imediatos do Papa, e servem como enviados, chefes de congregações e tribunais da Cúria 
Romana. A partir do ano 1179, o Concílio de Latrão lhes conferiu o direito de eleger o papa no Sacro Colégio. 
O Cardeal pode provir de qualquer Ordem secular, portanto há Cardeais Bispos, Cardeais Presbíteros (maior 
número dentro do Sacro Colégio, encarregados dos deveres pastorais e administrativos no Vaticano) e Cardeais 
Diáconos (número limitado de cardeais encarregados das missões de ajuda aos pobres na cidade de Roma). 
Disponível em: <http://www.brazilsite.com.br/religiao/catolica/cat02.htm>.  Acesso em: 21 maio 2009. 
12 A Cúria Metropolitana é o organismo que assessora o arcebispo no funcionamento da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, todas as entidades vinculadas e os seus setores como a Chancelaria; a Mitra Arquidiocesana; o 
Tribunal Eclesiástico; os Conselhos Episcopais e Presbiteriais, as Regiões Episcopais com suas Foranias, as 
Paróquias e suas respectivas comunidades; os Vicariatos Episcopais para a Ação Pastoral, para a Comunicação 
e Cultura e para a Ação Social e Política. Disponível em: <http://www.arquidiocesebh.org.br/site/>. Acesso em: 
13 mar. 2009. 
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atualmente contam com os seguintes meios de comunicação na Arquidiocese de 

Belo Horizonte: Assessoria de Marketing e Comunicação, Jornal de Opinião, Rádio 

Cultura e Rádio América, TV Horizonte, Assessoria às paróquias (ACOMP) e o 

grupo de fé e política.  

Os eventos, as notícias e os acontecimentos, tais como, carta pastoral do arcebispo, 

Núcleo de Estudos Sociopolíticos (NESP), diretório pastoral litúrgico-sacramental, 

fundo social “Atitude solidário projeto Igreja viva” e muitas outras notícias são 

publicados no site da arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Valmor, atual arcebispo 

da Arquidiocese de Belo Horizonte, coloca seus artigos semanalmente disponíveis 

no site da Arquidiocese e nos demais veículos de imprensa.  

O site da Arquidiocese trabalha com premiações, sorteios e brindes como estímulos 

aos seus fiéis. Além de ter leitura simples para que os fiéis possam navegar e 

encontrar informações desejadas com facilidade. É possível encontrar, pelo site de 

busca, todas as Paróquias da Arquidiocese, seja por bairro, cidade, ordem alfabética 

e/ou pesquisando pela padroeira de cada Paróquia. Através dos mapas é possível 

localizar a paróquia com maior facilidade. As fundações, os projetos sociais e 

endereços de casa de apoio têm reconhecimento com premiações e são 

cadastradas com endereços e contatos detalhados no site da Arquidiocese. O site 

tornou-se o meio interativo com produção e atualização de serviços para outros 

sites, como o "Meu Dia em Oração", que oferece reflexões e textos bíblicos para a 

oração diária, e o "Brincar e Aprender" com conteúdo catequético para crianças 

através de brincadeiras. São várias as instituições religiosas acompanhadas pela 

comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, como as comunidades, as 

associações, os movimentos, os colégios, universidade, entre outros.  

A arquidiocese é responsável pela ACOMP, que é o serviço prestado às paróquias 

com a proposta de formação das equipes de comunicação em cada uma delas. Para 

atingir seu objetivo, vem realizando oficinas em diversas áreas (rádio, boletim, leitura 

crítica, fotografia, redação, diagramação, entre outras) visando capacitar os 

comunicadores empenhados em assumir esta função nas equipes paroquiais de 

comunicação. Outra forma de subsidiar estes comunicadores é por meio da 
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assessoria permanente de um jornalista, das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-

feira. As equipes paroquiais de comunicação são as responsáveis por tornar público 

todo o trabalho pastoral desenvolvido dentro da comunidade paroquial. Assim, elas 

assessoram as outras pastorais, movimentos e grupos para que se comuniquem 

melhor. Além de promover maior integração entre todos eles, as equipes favorecem 

a articulação entre a Paróquia e a Arquidiocese.  

A Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte trabalha, por meio do site, a 

divulgação do seu serviço social. Inseriu links de estatuto, documentos e fotos em 

cada assunto, tais como, Trabalhos de Fundo de Solidariedade, Grupos de Fé e 

Política, Evangelho de Domingo, Comissão de Liturgia, Festas Religiosas, Turismo 

Religioso, Inventário do Patrimônio Cultural, Reflexões e Mensagens. A Assessoria 

de Marketing e Comunicação da Arquidiocese utilizam de ações planejadas que 

possam contribuir para que sua comunicação seja eficiente: divulgam notícias da 

Arquidiocese junto à imprensa, atendem jornalistas e entrevistas individuais e 

coletivas, redigem e editam notícias do “Boletim Digital” e do site da Arquidiocese, 

auxiliam na formação de equipes de comunicação e de assessoria de imprensa às 

paróquias, organizam eventos e todo apoio de envio de sugestões de pauta e textos 

para a rede de comunicadores. 

Os veículos de comunicação da Rede Catedral (rádios América e Cultura, TV 

Horizonte e o Jornal de Opinião, a Internet, o canal 15 educativo, o canal 57 Caeté), 

entre outros, como suporte, pertencentes à Arquidiocese de Belo Horizonte, são de 

grande importância para o relacionamento entre suas Paróquias e a população 

Católica, servem para reativar a memória e divulgar as atitudes e necessidades das 

práticas sociais. 

O censo brasileiro de 2000 mostrou que, 73,9% dos 125 milhões de católicos 

entrevistados precisam ser criadas situações que despertem seus desejos e 

necessidades.  

O intuito deste capítulo é identificar as organizações em estudo, que no caso são da 

religião católica, e conhecer o percurso traçado por cada uma delas.  
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4.1  Rede Catedral de Comunicação Católica 

De acordo com as coordenadoras13 da Programação da TV Horizonte, a Rede 

Catedral de Comunicação Católica é o canal permanente de evangelização 

pertencente à Arquidiocese de Belo Horizonte. É composta pelas rádios América e 

Cultura, TV Horizonte e o Jornal de Opinião, tendo a Internet, o canal 15 educativo, 

o canal 57 Caeté, entre outros, como suporte. A produção interna tem parcerias com 

outros meios de comunicação que não pertencem a Arquidiocese de Belo Horizonte, 

tais como a TV Aparecida, a TV Nazaré, a TV Século XXI, a TV Vida e a TV Canção 

Nova e também com entidades não religiosas como o Serviço Social do Comércio 

(SESC). São coligadas ao processo da Associação Mineira de Cultura, PUC Minas, 

FURMAC e Fundação João Paulo II, tendo como entidade mantenedora a Fundação 

João Paulo II. O objetivo é desenvolver as propostas evangelizadoras do mundo 

todo, tratar de diálogos e temas importantes do dia-a-dia do homem.  

Segundo afirmação das coordenadoras de Programação da TV Horizonte, a Rede 

Catedral, pertencente à Arquidiocese de Belo Horizonte, tem como presidente o 

Arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo, o qual é presente e com respostas 

rápidas a todos os departamentos da Rede Catedral. Cada parte da rede tem seu 

responsável. Por ser religiosa apóia os coordenadores dos outros meios de 

comunicação da Rede Catedral, já que fazem vários trabalhos coligados e com 

intuito educativo.  

As coordenadoras afirmam que a Assessoria de Comunicação às Paróquias 

(ACOMP) não tem ligação direta com a Rede Catedral, mas auxiliam e apóiam as 

Paróquias. Quanto a Pastoral da Comunicação (PASCOM) existe o processo de 

formação de equipes paroquiais e por estes membros formadores de opinião é 

possível que a Rede Catedral obtenha a mensagem da qual é transmitida pelas 

Paróquias e caso seja de ambos o interesse de publicação nas mídias da Rede 

Catedral. 

                                                      
13 Irmã Celeste e Irmã Ghislanti. 
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A Rede Catedral de Comunicação Católica criou a Campanha “Faço Parte”, em 

junho/2008. A campanha busca o avanço dos meios de comunicação da Rede 

Catedral, arrecada doações para melhorias dos equipamentos. Mantida pela 

Fundação Cultural João Paulo II que, de acordo com o arcebispo metropolitano de 

Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, assume com seu público o 

compromisso de sustentação dos pilares do Evangelho e da Cultura pelos seus 

meios de comunicação, buscando retornar valores pela formação e informação, com 

esperança e justiça, para todas as famílias que estão sintonizadas em sua 

programação. O objetivo principal é conseguir, com a generosidade destes cristãos, 

a contribuição para apoiar o crescimento da Rede Catedral e conseguir expandi-la 

para todos os lares dos municípios da Arquidiocese de Belo Horizonte e de todo o 

Brasil. Estes recursos financeiros permitirão a ampliação da sua área de 

abrangência e aprimorarão a grade de programação, possibilitando corresponder 

aos anseios do público (em sete dias de campanha conseguiram mais de 1.598 

adesões). 

4.1.1  Jornal de Opinião 

Conforme relatado pela editora e jornalista14 responsável pelo Jornal de Opinião, 

este meio de comunicação é uma publicação da Arquidiocese somente para 

assinantes, com concentração maior na região sudeste do Brasil. Os estados de 

Minas Gerais e São Paulo são os maiores assinantes. Há também assinantes do 

jornal no exterior, principalmente na África onde brasileiros trabalham em missão 

missionária, na Espanha onde a maioria dos estudantes são padres, freiras e casas 

religiosas, e na Itália onde existe o Pio Brasileiro15 que gera interesse das 

informações do Jornal de Opinião.  

A importância do Jornal de opinião para Arquidiocese é grande, uma vez que o 

objetivo não é apenas informação, mas também de formação. O jornal menciona a 

dimensão social, eclesial e trabalha em sintonia com os acontecimentos em geral.  

                                                      
14 Sra. Vânia Queiroz, 
15 O Colégio Pio Brasileiro, em Roma, pertence à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e é administrado 
pela Companhia de Jesus. Dedica-se à formação de sacerdotes diocesanos que vão a Roma para estudos de 
pós-graduação nos campos da Teologia, Filosofia e de outras ciências. Foi inaugurado em abril de 1934 por 
iniciativa do Papa Pio XI e do episcopado brasileiro. 
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As informações não são somente de Belo Horizonte, a mensagem passada é sobre 

o Brasil e Exterior. O trabalho e a programação do jornal funcionam de forma 

favorável, mas a equipe está reduzida. São 16 páginas semanais e um jornalista, o 

que gera alto número de erros por não ter tempo de checar o serviço antes da 

publicação. O tempo é curto para o número reduzido de funcionários. O Jornal de 

Opinião contém alguns colaboradores, colunistas fixos, que semanalmente 

escrevem uma parte do jornal, com a exigência de que falem de notícias novas e 

quando escreverem sobre algo antigo, a noticia deve ter um olhar novo.  

A opinião de uma assinante do jornal, 

O que eu penso sobre o novo formato do Jornal de Opinião é que ele ficou 
muito parecido com o jornal "O Lutador", que informa pouco, já que fica 
restrito a textos escritos por religiosos, sobre temas repetitivos. Eu gostava 
muito mais do JO nos moldes anteriores, da primeira à última página! Além 
de informar melhor, era diversificado, incluindo artigos de leigos que sempre 
respeitaram a religião e, portanto, nunca desvirtuaram a essência da religião 
católica. Creio que a fé possa até ser mais enfatizada e mais sentida por 
todos, se não ficar presa a um roteiro pré-estabelecido e, portanto, 
absolutamente previsível. Basta dizer que, por não conterem idéias novas, 
os artigos atuais podem ser lidos através do que se convencionou chamar 
de "leitura dinâmica", ou seja, de relance, sem grandes aprofundamentos. 
Sei de inúmeras pessoas (ligadas ao jornal, ou não), que também pensam 
como eu. No entanto, ninguém quer se identificar. É uma pena, pois isso 
indica até mesmo certo receio de desagradar, ou em outras palavras, isso é 
um indicativo de falta de liberdade de expressão. Para mim, um jornal de 
cunho religioso que desperta tal sentimento, está longe de cativar-nos pelo 
lado da espiritualidade! Por isso mesmo, eu demorei a renovar minha 
assinatura do JO. Foi preciso certa insistência de uma gentil funcionária de 
lá, para que eu aceitasse fazer a renovação... (Heloísa Miranda, 2008. 
Assinante do JO). 

O Jornal de opinião tem contato constante com a Arquidiocese de Belo Horizonte, 

segundo a editora e jornalista responsável pelo jornal. Fazem reunião semanal, 

inclusive com a presença da assessoria de comunicação, onde se alia todos os 

veículos de comunicação da Rede Catedral. A Assessoria de Comunicação fica em 

um prédio separado, em outro bairro, dos outros meios de comunicação e esta 

reunião permite coligar todos os veículos de comunicação da Rede Catedral, trocar 

idéias e receber informações para serem publicadas pela Assessoria. Quanto as 

Paróquias o contato é pouco, por isso o desejo da Arquidiocese de criar para todas 

as Paróquias uma Assessoria de Comunicação (como ainda não existe, o jornal 
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publica as notícias enviadas pelas paróquias, em somente uma folha, pois ele é o 

informativo de todo o Brasil).  

Ainda de acordo com a jornalista não importa que seja matéria cristã, ou visão cristã 

de uma notícia ruim, ou outra visão com olhar diferente, o importante é buscar a 

reflexão sobre a mensagem passada. As matérias são mais informativas do que 

ligadas à questão de doutrinas. A equipe é pequena, mas é comprometida. Esse 

veículo trabalha tanto o meio religioso, quanto os outros meios, focando sempre o 

lado positivo da mensagem. A equipe oferece não só material para formação cristã 

do leitor como também informação geral, mas sempre voltadas para o olhar cristão.  

4.1.2  Rádio América AM750 e Rádio Cultura AM830 

Para o Coordenador da Rádio América AM750 e Rádio Cultura AM83016, é de suma 

importância que os meios de comunicação busquem todos os tipos de indivíduos, 

que façam reportagens com presidiários, em favelas, asilos e outros lugares, que 

talvez a Arquidiocese não fizesse, buscando passar a mensagem de paz, religião e 

cultura. De acordo com ele, o site da Rádio América está pronto e visitado com 

frequência pelo público, enquanto o site da Rádio Cultura ainda está em produção. 

O principal objetivo destes sites é prestar um serviço evangelizador pela internet. A 

Arquidiocese de Belo Horizonte é dividida em vicariatos (cargo ou exercício de 

vigário, território compreendido na jurisdição de um vigário)17 e o Padre José 

Januário Moreira é o diretor geral das rádios e da televisão da Rede Catedral.  

O coordenador das rádios tem conhecimento da ACOMP, sabe que foi estruturada e 

não chegou a sua prática. Mas, com o intuito de recomeçar formaram a PASCOM 

nas Paróquias, que é o projeto do vicariato, responsável para formar agentes 

pastorais, e busca formar grupos nas paróquias. A PASCOM é, na realidade, a 

assessoria de comunicação oriunda das Paróquias. Os veículos de comunicação da 

Rede Catedral não têm que fazer com que a PASCOM funcione, ou seja, que seja 

conhecido pelas Paróquias, isto é uma tarefa do vicariato. 

                                                      
16 Sr. Boni Santos. 
17 Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI – versão 3.0, nov./1999. 
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Ainda segundo o coordenador, grande parte das notícias originam do veículo de 

Assessoria de Comunicação da Rede Catedral, pertencente à Arquidiocese de Belo 

Horizonte. Ele diz que não podem existir outros veículos de comunicação que não 

pertençam a Rede Catedral e não existem parcerias diretas, o que pode existir são 

parcerias ou outros meios de comunicação ligados diretamente às Paróquias, por 

exemplo: a rádio “Cidade Nova FM” vinculada a Paróquia do bairro Cidade Nova, 

trabalha diretamente com o padre da paróquia local e não pertence à Rede Catedral, 

é uma rádio da comunidade. 

As rádios da Rede Catedral têm como missão evangelizar e catequizar, além de 

trabalhar a formação cultural e a educação. O coordenador da rádio não considera 

que perde fiéis por trabalhar essas linhas, pois em sua opinião 

O católico é uma religião e as outras são igrejas o que ele considera é que 
perdem fiéis para as igrejas e não considera que mudar a política de direção 
das rádios, ou seja, religiosa e cultural, não aumentariam o público, pelo 
contrário, afinal a audiência seria muito maior se tivessem como investir, o 
que falta é a potência de alcance, eles já tem o diferencial que é transmitir 
uma palavra de paz ao invés de violência e sangue uma vez que os 
programas de maior audiência são os religiosos (COORDENADOR DA 
RÁDIO, 2008). 

Na opinião do coordenador existe um trabalho de motivação junto às Paróquias, feito 

pelo Arcebispo, mas nem todas as Paróquias querem enviar informações. As rádios 

colocam-se à disposição da comunidade paroquiana e os espaços para transmissão 

de mensagem estão abertos. Tendo em mente que qualquer veículo de 

comunicação precisa buscar informação, sempre convidam pelos jornais as 

Paróquias a participarem dos meios de comunicação da Rede Catedral. São vários 

os espaços para assuntos diversos como: pastoral do idoso, saúde, criança, espaço 

para missa, oração, entre outros. É informação e formação. 

Os padres têm as programações destes meios e eles se encontram com os 

arcebispos que os informam sobre o direito de usá-los. As rádios e a televisão da 

Rede Catedral transmitem todos os domingos a missa de uma Paróquia diferente, 

mas nem sempre as Paróquias se preparam e deixam a desejar, no entanto, nem 

sempre as Paróquias são avisadas com antecedência da apresentação da missa. Os 
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veículos de comunicação da Rede Catedral precisam melhorar a parte técnica como 

equipamentos e bom sinal de áudio para que a transmissão seja eficiente. 

4.1.3  TV Horizonte 

A TV Horizonte tem como objetivo geral a educação. As ações sociais são 

divulgadas e esclarecidas pelos meios de comunicação da Rede Catedral. Ações 

essas muitas fezes praticadas por pessoas desconhecidas que abrigam uma ligação 

de informação aos vários públicos existentes das suas mídias. Quanto à ligação com 

a Arquidiocese de Belo Horizonte é integrada, existe todo apoio e orientação de 

ambas as partes. A assessoria de imprensa trabalha as notícias que chegam, 

frequenta os eventos da Arquidiocese para colher informações em geral, até mesmo 

internacionalmente, juntamente com os produtores dos meios. O processo de 

integração entre os meios de comunicação da Rede Catedral é novo, antes era 

isolado, inclusive o local. Há um ano estão no mesmo espaço físico18 e com 

integração dos meios. Esta união das mídias visa toda a conjuntura com funções e 

tarefas definidas com o intuito de união dos meios de comunicação para mensagens 

mais objetiva aos seus públicos. 

As mudanças que ocorrem nos meios de comunicação da Rede Catedral são 

sugeridas pelos coordenadores e serve como base para os outros departamentos. 

Da mesma forma que o presidente, Dom Walmor, sugere várias ideias, os fieis e 

ouvintes também podem opinar. Cada departamento expressa as opiniões com 

visão crítica de acordo com o seu público. Para que toda essa conexão de 

informações seja apurada e transmitida como mensagens, a Rede Catedral precisa 

de funcionários com aparatos técnicos e custos para capacitação de profissionais 

com qualidades, ou seja, uma entidade filantrópica com custos como qualquer outra 

empresa de fins lucrativos. 

4.1.4  Assessoria de imprensa 

De acordo com a jornalista integral19 da Assessoria de Imprensa ou Assessoria de 

Comunicação, a comunicação da Arquidiocese do ano passado era restrita. O 
                                                      
18 Situado à Avenida Itaú 515, bairro Dom Cabral, Belo Horizonte, MG. 
19 Sra. Renata Lima. 
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jornalista demorava a passar o material coletado para ser publicado, primeiro 

apurava os fatos e somente no outro dia era inserido na internet. Hoje ele coleta 

dados que são publicados de imediato, grava as entrevistas pelo telefone e envia 

pelo mesmo aparelho as informações para o escritório sendo divulgadas de 

imediato, algumas transmitidas em tempo real. Ela afirma que a comunicação da 

assessoria de imprensa da Arquidiocese evoluiu 100% com a modernização e 

agilidade do processo que era por meio de gravadores e agora é feito com celulares 

que enviam matérias para qualquer parte do Brasil. 

À medida que a tecnologia desenvolve a comunicação o avanço também 

proporciona impacto na comunicação católica. Antes, o contato da população era 

feito por cartas, hoje o e-mail auxilia neste processo. O site da Arquidiocese está 

sendo reformulado não apenas para se tornar dinâmico e moderno, como também 

para ficar mais “limpo” e com informações em tempo real. A participação de alguns 

padres na internet já existe, mas o intuito é buscar a interação de padres e suas 

secretarias, via site, aproximando dessa forma as paróquias uma com as outras. São 

vários os projetos e ações que dependem dessa interação com a comunidade, com 

os padres e com as outras Arquidioceses.  

Segundo Renata, a Assessoria de imprensa da Arquidiocese de Belo Horizonte é 

formada por poucas pessoas. Existe um grupo de indivíduos que são responsáveis 

exclusivamente pelo subsidio, uma jornalista (Nancy) responsável pelas notícias e a 

própria Renata é a jornalista responsável pelos eventos em geral e pelo 

departamento. Afirma que a equipe é pequena, mas o trabalho flui de forma eficiente 

porque trabalham em equipe, a agenda de cada membro do departamento sempre 

está completa, termina um trabalho e inicia outro. Parte da comunicação ainda é 

feita por troca de informação entre e-mail e telefone, são padres e comunidades 

interessadas em publicar matérias ou tirar dúvidas.  

Existe toda uma integração, o que tem no site sai também na rádio e na TV. Os 

jornais têm matérias da Arquidiocese de Belo Horizonte e matérias contando as 

ações e conferências nacionais feitas em todo o Brasil. A Arquidiocese não tem 

boletim diário porque se criou a prática de acessar o site, mas estão abertos a rever 
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e modificar caso qualquer pessoa venha a sugerir novo modelo ou se querem que 

publiquem algo que ficou anteriormente sem análise. O site tem canal direto com as 

secretárias dos padres, assim esclarecendo algo que não tenha sido compreendido. 

A TV Horizonte e a Assessoria de Comunicação são ligadas diretamente à PUC 

Minas, sendo auxiliados pela equipe da PUC durante as transmissões jornalísticas, 

além de trocarem informações e releases. Existe contato constante com os colégios 

católicos de Belo Horizonte e as fundações religiosas passam e buscam informações 

que em geral são publicadas. 

A jornalista responsável diz que, no dia-a-dia notam a importância de estarem 

atualizados para que consigam acompanhar o desenvolvimento tecnológico. As 

crianças estão se desenvolvendo muito cedo e por isso a preocupação também com 

o lado infantil. Criaram a Revista Turma que é publicada mensalmente e voltada 

para crianças, escolas e catequistas. Existe um grupo que trabalha apenas no 

desenvolvimento da revista, não são jornalistas, mas estão dentro da assessoria 

integrada. Quanto a Revista para o público católico ainda não existe, não foi 

discutida nenhuma proposta efetiva, não pensam em criar uma de publicação fixa, 

como a revista infantil, uma vez que as rádios e emissora de TV têm programação 

voltada para o religioso e com alguns assuntos discutidos como futebol, decoração e 

informações do cotidiano da sociedade que sejam pertinentes a construir uma 

sociedade melhor. Debates são elaborados mais a luz do evangélico com 

variedades do cotidiano das pessoas. A TV é totalmente educativa e com canal 

aberto.  

Referente ao projeto ACOMP, Renata confirma que desde quando foi criada 

funcionou mais como oficinas de comunicação. O projeto teve grande êxito na 

criação, pois na época existia menos meio tecnológico, agora o vicariato da 

comunicação pretende construir um projeto mais presente e com foco na realidade 

de cada Paróquia. A ACOMP foi um projeto que ficou desconhecido, continuam 

praticando as mesmas ações que eram feitas por ele, porém utilizam nomes 

diferentes e simples como comunicação com as paróquias. Para a jornalista o 

projeto está disperso, hoje as informações são apuradas com as paróquias e 

divulgadas por elas mesmas com auxílio e apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
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A ACOMP não é conhecida com este nome, não foi divulgado com intuito e 

preocupação de familiarizar a marca. Os trabalhos são os mesmos, por enquanto as 

oficinas estão inativas. Os trabalhos com as comunidades existem, porém não é 

mais utilizado este nome, provavelmente irão trabalhar outro nome porque as siglas 

não ajudam na sua lembrança. Existe a comunicação integrada entre as paróquias e 

a assessoria de imprensa da Arquidiocese. A jornalista diz que a importância da 

ACOMP é a ligação direta com a comunidade, são elos que informam os eventos 

das paróquias e por isso o trabalho direto com as secretárias para que a 

comunidade não fique sem informação. Eles assistem TV, ouvem rádio e ligam com 

frequência para assessoria de comunicação da Arquidiocese.  

Segundo Renata, a assessoria de comunicação é conhecida pela imprensa e pela 

sociedade, porque constantemente recebem e-mails com elogios, idéias e dúvidas 

além de utilizarem com frequência o falem conosco e o divulgue aqui do site da 

Arquidiocese. As notícias transmitidas pela internet da Arquidiocese são importantes, 

de grande rotatividade e longo acesso, informa acontecimentos gerais e notícias 

católicas aos fiéis e paróquias. Para ela o público é fiel, vem do avô que passou para 

o pai e do pai para o filho e assim por diante. Essa informação precisa de 

interatividade, não adianta oferecer toda a assistência para os padres e a 

comunidade ficar de fora, as reuniões no prédio da assessoria de comunicação da 

Arquidiocese alcança várias áreas leigas e fiéis no assunto da comunicação da 

Arquidiocese de Belo Horizonte, com isto são mais indivíduos se relacionando e 

familiarizando com a religião católica. Algumas pessoas preferem assistir a TV e não 

gostam de ouvir rádio, outras preferem apenas o site e ainda existem as que gostam 

do modo antigo, ou seja, pegar o telefone e tirar dúvidas. A assessoria de 

comunicação da Arquidiocese busca o princípio ético. Os assuntos tratados na mídia 

da Arquidiocese são integrados às funções da própria Arquidiocese, da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Geris (PUC Minas) e da Fundação Mariana 

Resende Costa (FUMARC) com o intuito de tratar a atualidade com responsabilidade 

e paz.  

A jornalista ainda diz que a assessoria de comunicação da Arquidiocese não é 

conhecida, em detalhes, por algumas paróquias de Belo Horizonte e sim por uma 
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quantidade razoável de diversificados públicos, desde a mídia, estudantes e 

religiosos, como curiosos e interessados em assuntos religiosos. Os seminários 

ocorrem na PUC Minas onde estabelecem esse elo entre a Assessoria de 

Comunicação da Arquidiocese e as Paróquias. Dom Valmor criou três setores de 

vicariatos independentes para que transfiram a informação, que é apurada 

semanalmente, da melhor forma. O primeiro setor é o da Ação Social com ligação 

direta com os movimentos sociais. O segundo é a Pastoral e o terceiro setor é a 

comunicação. Quanto à assessoria de comunicação ser conhecida pela sociedade, 

a jornalista afirma que as comunidades entram em contato com os vicariatos porque 

são muito bem informados e com isso conseguem que suas dúvidas e até mesmo 

futuras publicações, cheguem rápido à rede para que a comunidade tenha acesso 

também à informação. 

4.1.5  Arquivo Arquidiocesano 

De acordo com a supervisora20 do Arquivo Arquidiocesano, este pertence à MITRA21 

(local físico do arquivo) e fica aberto ao público em geral. O centro de documentação 

e informação é disponibilizado para qualquer tipo de pesquisa do material existente 

e tem como objetivo armazenar e gerenciar a documentação de valor histórico da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. O Arquivo Arquidiocesano, criado em 1921, possui 

em seu acervo diversos documentos: fotos, livros, registros de batizados, 

casamentos e óbitos, cartazes, atas, escrituras, contratos da Mitra Arquidiocesana, 

inclusive o livro de Tombo da Arquidiocese22 está disponível. São vários os registros, 

desde 1992 até a atual data, com cartas pastorais, tributos sagrados, visitas 

pastorais, discursos, missas, visitas, decretos, passeios, circulares (Retiro espiritual, 

clero entre outros), e informações sobre o vigário em geral. 

Nos catálogos originais, disponíveis para pesquisa local, é registrado a presidência e 

conselho episcopal pastoral e sede, como santidades e nunciaturas apostólicas. O 

                                                      
20 Sra. Maria Elizabeth. 
21 Em termos canônicos a mitra é a cobertura de cabeça prelatícia de cerimônia. A mitra (do grego µίτρα: cinta, 
faixa para a cabeça, diadema) é uma insígnia pontifical utilizada pelos prelados da Igreja Católica, da Igreja 
Ortodoxa e da Igreja Anglicana, sejam eles: abades, bispos, arcebispos, cardeais ou mesmo o Papa. A mitra é a 
cobertura de cabeça prelatícia de cerimônia. 
22 Livro de Tombo da Arquidiocese de Belo Horizonte está disponível no Arquivo Arquidiocesano e somente pode 
ser utilizado como consulta interna, por ser original e não haver existência de cópia. 
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livro de Tombo, presente no arquivo, tem grande importância para registro da 

história da Arquidiocese de Belo Horizonte.  

De acordo com Dom Antônio dos Santos Cabral (1924),  

Levando ainda no devido apreço, a lição da experiência de que todas as 
tentativas para uma ação coordenada e eficaz têm neste particular, 
resultado improfícuo, pela carência de uma imprensa vazada em moldes 
católicos e que, dirigida com firmeza e elevação possa difundir salutares 
idéias, sugerir oportunas iniciativas e propugnar incontrastáveis direitos” 
(CABRAL, 1924, p. 20. Livro de Tombo – Conselho de Imprensa). 

Dom Cabral tem o intuito de aprovar um conselho de imprensa que transmita ao 

público orientação, esclarecimentos e vigilância sobre as publicações e jornais 

católicos das Dioceses, ele solicita um trabalho organizado com “[...] consciência 

católica na solução dos múltiplos problemas de ordem religiosa, moral e social [...] 

(p. 19). Esse controle de imprensa da Diocese de Belo Horizonte é feito pela Rede 

Catedral, que atualmente tem como diretor e presidente Dom Walmor Oliveira de 

Azevedo.  

O arquivo atende a um público variado, não divulgam o seu material de pesquisa 

porque não possuem funcionários suficientes para atender a grande demanda de 

pessoas interessadas. O pequeno público que pesquisa o acervo do arquivo fica 

satisfeito com o material disponível, mas a grande parte dos pesquisadores se 

interessa por material antes de 1921, o qual não consta no arquivo da Arquidiocese 

de Belo Horizonte.  

4.2  Comunicação na Diocese de Belo Horizonte e sua política 

O intuito deste capítulo é compreender a comunicação na Arquidiocese e nas 

Paróquias, permitindo dessa forma uma melhor análise da efetividade. 

Na intenção de melhor analisar a efetividade da comunicação da Arquidiocese de 

Belo Horizonte, foi entrevistado o Padre (Pe) José Januário Moreira23, após as 

                                                      
23 O Pe José Januário Moreira é Diretor geral e Vicariato Episcopal de comunicação e cultura da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. 
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entrevistas realizadas com cada responsável dos veículos de comunicação da Rede 

Catedral e com os padres responsáveis por cada Paróquia deste estudo.  

Pe Januário apresenta as seguintes informações que permitem reafirmar o resultado 

das entrevistas realizadas com os administrados dos meios de comunicação da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. De acordo com o Pe, a comunicação é constante 

em toda Arquidiocese, principalmente na Rede Catedral onde funcionam os seus 

veículos de comunicação. O Vicariato afirma que o comitê de comunicação e 

integração tem como missão definir as estratégias e as políticas que busquem 

posicionamentos comunicacionais sobre o mundo geral e a igreja. O foco é trabalhar 

o endomarketing e o marketing (falar para fora e internamente em todos os 

departamentos e meios ligados à Arquidiocese). Esta gestão comunicacional é nova, 

(ela já foi implantada ou está sendo implementada, acrescente essa informação 

aqui) com o objetivo de chegar aos seus destinatários diretos, ou seja, os 

paroquianos. O principal objetivo é trabalhar e posicionar os valores éticos e a paz 

buscando passar a mensagem desejada, mas com uma coerente clareza de 

princípios, inclusive trabalharem os próprios meios com as Paróquias (Informação 

confusa. Que meios são esses?). 

Atualmente estão trabalhando na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) a formação da idéia PASCOM, conforme afirma Pe Januário, na tentativa de 

organizar e reorganizar os conceitos sobre este projeto nacional que envolve 32 

dioceses. Há dois anos o Pe José Januário trabalha neste projeto e existe um 

documento nacional que já foi emitido confirmando seu andamento. Envolve as 

pastorais, por meio de murais, com a formação de equipes paroquiais em cada 

paróquia para fazer ligação direta com outras paróquias. A Rede Catedral, em 

conjunto com a Arquidiocese, seria a base para o dinamismo da comunicação. 

Prontamente, está no planejamento do segundo semestre deste ano de 2009 o início  
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de cursos por forania, grupos de seis a doze Paróquias (são mais de 260 Paróquias) 

para oferecer cursos nestas 36 foranias (Trecho confuso. Tente explicar melhor a 

divisão desses cursos). Pretende-se buscar profissionais da área de comunicação 

ou não, mas de preferência os indivíduos que tenham convívio direto com a 

comunidade de sua Paróquia. Em 2010 a intenção é dar sustentação a essas 

Paróquias.  

Pe Januário afirma que a comunicação da Arquidiocese é um dos maiores desafios, 

e considera que seja para qualquer instituição, principalmente se for religiosa por 

causa de vários fatores como filantropia, cultura e crenças, e a PASCOM servirá 

como alicerce para este desafio. Acredita também que a comunicação da 

Arquidiocese busca diariamente a eficiência e a efetividade da palavra. Porém, sente 

que ainda falta equipe de base. Pe Januário concorda com os outros entrevistados, 

responsáveis por cada veículo de comunicação da Rede Catedral, os meios de 

comunicação da Rede Catedral têm poucos funcionários e falta verba. “O exemplo 

maior é que a equipe PASCOM é formada por voluntários, mesmo sendo 

profissionais qualificados ainda teria que ser trabalhado o idealismo pela igreja.” O 

Pe afirma que existe um projeto de parcerias com maior amplitude econômica e 

social para que possam atender melhor esta demanda. 

4.2.1  Comunicação na Paróquia Menino de Jesus 

Para Pe Sérgio Ladeira, Vigário Paroquial da Paróquia Menino de Jesus, são 50 

anos de ação social. Na época em que a comunidade, junto com os padres, ergueu 

o prédio da Igreja o bairro Santo Antônio a história estava apenas no começo. O Pe 

Sérgio Ladeira está há pouco tempo na Paróquia Menino de Jesus mas afirma que 

foi suficiente para verificar a baixa frequência dos paroquianos às missas. Hoje, as 

missas são freqüentadas por um número maior de paroquianos. Por ser um bairro 

com moradores de boa renda, conseguiu resolver os problemas financeiros da 

Paróquia. Atualmente o caixa da Paróquia não está mais no “vermelho”, conseguiu 

solucionar a questão administrativa e resgatou a comunidade para dentro da 

Paróquia com a evangelização, visita a doentes, solidariedade diante do falecimento, 

missas de bodas entre outros eventos. De acordo com o Pe “a comunidade do bairro 

Santo Antônio estava precisando de alguém que fizesse o serviço de pastor, de 
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amigo, estas pessoas precisavam de atenção”. Agora existe grande número de 

moradores que ajudam a Paróquia e os mais necessitados, mantendo-a viva. Pe 

Sérgio precisou conversar muito a comunidade para despertar o interesse dos 

moradores pelas missas. Preparou as missas de forma que motivassem os 

moradores a voltarem e se mantém atualizado com as notícias do dia-a-dia, afinal o 

público da sua Paróquia tem alto nível de informação.  

Desde o final do ano de 2008, a Forania24 Santo Antônio, que são as Paróquias 

próximas, está dando apoio a Paróquia Menino de Jesus com o projeto que lançou 

junto aos moradores do bairro Santo Antônio, o projeto de ação social onde os 

próprios moradores, voluntariamente, fabricam fraldas descartáveis para idosos. Pe 

Sérgio afirma que são “mulheres ricas fabricando fraldas para idosos pobres”, eles 

vendem a preço de custo e para os mais carentes que não podem pagar são 

doadas. Existe também a creche própria dentro da Paróquia Menino de Jesus que 

ajuda a melhorar a qualidade de vida dos mais necessitados, criada por volta de 

1994 pelo Pe Januário, convidando a atual presidente da Ação Social Menino de 

Jesus, Darcy Mattos Azevedo, que considerou um desafio e experiência nova.  

Eu só tenho que agradecer por existir esta creche. Os profissionais são para 
mim a segunda mãe de minha filha (Helena Costa, mãe de Izabella, 2008). 

A monitora da creche confirma a frase dessa mãe, 

Levo para casa boas risadas, cada beijo e abraço que recebo tira todo meu 
cansaço do dia-a-dia (Marta Maria Martins, 2008). 

A funcionária da creche concorda, 

Trabalhar com crianças requer muita responsabilidade e serenidade, pois 
elas são as esperanças de um mundo melhor (Adriana, 2008). 

Da mesma forma a cozinheira da creche, 

É o tipo de trabalho que gosto de fazer. Onde eu cozinho, vejo com amor as 
crianças felizes (Aparecida Mayrink, 2008). 

                                                      
24 Sede de uma paróquia forânea.  Forâneo: diz-se do pároco que tem foro (8) sobre os párocos vizinhos. 
(Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI – versão 3.0, nov./1999). 
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Atualmente estudam na creche 91 crianças e a intenção é melhorar a vida do 

próximo. É disponibilizado atendimento psicológico e as doações mensais de 

cadeiras de rodas e muletas, de carnes, de roupas, cestas básicas, o uso de 

computação, os bazares beneficentes, as festas juninas, as parcerias com o Posto 

de Saúde e com o SESC, proporcionando às crianças uma qualidade de vida 

superior a que teriam, em virtude da baixa renda dos seus pais. 

O projeto “A Ação Social Menino de Jesus” continua sua missão de ser um espaço 

vivo, aberto e constituído pela comunidade. Além da creche existem várias 

atividades desenvolvidas e também novas ideias. Atualmente pretende-se 

desenvolver um espaço de convivência na sede da Paróquia para companheiros da 

terceira idade, criar espaço de bem-estar, para passarem horas agradáveis. 

Pretendem criar também um espaço de dança sênior e de ginástica yoga, apropriada 

para a “melhoridade” e programar pequenas excursões. 

Quanto à comunicação da Rede Catedral e a Paróquia, Pe Sérgio, considera os 

veículos de comunicação existentes de qualidade e importantes para a religião 

católica. O Pe entende o motivo do carinho do Bispo Dom Walmor pelos meios de 

comunicação, pois acredita que exista grande peso nos resultados da religião 

católica uma vez que entram nas casas dos leitores, ouvintes e telespectadores com 

suas aprovações diretas. Admite que acompanha algumas notícias desses veículos, 

mas muito pouco, diante do que eles oferecem, o tempo é curto para os padres que 

são responsáveis por uma Paróquia. Está satisfeito com a sua comunidade porque 

sabe da participação da mesma na igreja católica, como compartilham do “Projeto 

faz parte” da Rede Catedral. Considera que todo esse trabalho estruturou a sua 

atual Paróquia e cada serviço de comunicação disponível, pela Rede Catedral, 

acrescenta melhorias e qualidade para a Paróquia quando bem utilizados. Porém 

revela que não utiliza os meios de comunicação disponíveis pela Rede Catedral, 

talvez por ter pouco tempo de representação nesta Paróquia ou mesmo por existir 

pouco conhecimento sobre estes meios. Em visita à Rede Catedral, assistiu à um 

vídeo, exibido pelo Pe Januário, da Forania Santo Antônio, sobre os programas e 

veículos de comunicação, disponíveis às Paróquias, da Rede  Catedral, porém foi a 

primeira vez que teve conhecimento desta informação. 
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Quanto a PASCOM, conhece um pouco sobre a intenção do projeto. Sugere que 

fique claro que não é uma crítica, mas seria bom se a Rede Catedral ampliasse a 

participação dos leigos e membros das Paróquias. Por exemplo, as Paróquias que 

terão evangelização dos seus santos, como da sua Paróquia “Festa Menino de 

Jesus”, em dezembro, poderia ser divulgado pela Rede Catedral, utilizando flash da 

preparação e não apenas divulgar a missa no dia da comemoração, mas apresentar 

toda a preparação como incentivo ao seu público. Quanto aos serviços disponíveis 

às Paróquias, não sabe direito como funciona a grade da Rede Catedral, aprecia 

alguns programas, mas acha que tem muita notícia e coisa boa acontecendo nas 

comunidades das Paróquias que, infelizmente, não são divulgadas de modo a 

despertar interesse em usar os serviços disponíveis. É informado, mas não 

detalhado, seria bom fazer brotar boas informações das ações sociais “com mais 

vida” feitas pelas Paróquias de Belo Horizonte e região metropolitana e são várias as 

ações que iriam despertar, e muito, o interesse do público. Por enquanto não usou 

os serviços, mas divulgou para a comunidade o que foi enviado pela Arquidiocese e 

a Rede Catedral. O que o bispo assina e envia o Pe Sérgio faz a leitura e resume 

para a comunidade da Paróquia. Quanto a eficiência da comunicação das mídias 

feitas entre a Rede Catedral e as Paróquias, Pe Sérgio, com resposta exata, diz que 

somente o povo poderia responder, mas pelos comentários das pessoas freqüentes 

as missas e as ações sociais do bairro, pode afirmar que a população está atenta 

aos assuntos da Rede Catedral, porém ainda acanhada. O empenho e dedicação 

são grandes, considera esse tipo de trabalho árduo, alcançar o objetivo de 

transmissão das mensagens católicas aos seus fiéis de forma que consiga agradá-

los não é fácil, precisam continuar o trabalho para que se concretize em resultado 

positivo. Na opinião do Pe Sérgio a TV Horizonte poderia rever alguns programas, 

pois verifica na comunidade que quando conversam sobre exibições de programas, 

voltados para religião, nota que a maioria conhece os programas da Canção Nova, 

enquanto poucos conhecem a emissora TV Horizonte.  

A Canção Nova divulga o seu conhecimento com maior êxito, é claro que o padre 

não afirma que a audiência seja maior, apenas que o conhecimento da comunidade 

sobre tal programa é maior. Sabe que é difícil encontrar uma linguagem que atinja a 

todos e por isso considera que os serviços dos veículos de comunicação da Rede 
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Catedral estão “de parabéns” pelo que já fizeram e a necessidade de maior 

profissionalismo na busca de interesses do público católico. 

Conforme Pe Sérgio é a primeira vez que pedem sua opinião sobre a comunicação 

entre os meios católicos, mesmo que não seja um veículo de comunicação 

considera o estudo tratado muito importante para o crescimento da comunicação da 

religião católica, suas sugestões são para acrescentar e assim pondera que 

deveriam aumentar a parceria com PUC Minas, pois a mesma agrega professores 

capacitados e bem informados para criar programas de debate como mesa redonda, 

por exemplo. Considera que os debates estão um pouco soltos. Quanto à população 

carente das comunidades paroquianas, talvez a melhor alternativa seja as rádios, 

pois conseguem atingir o público de classe mais baixa. Estes meios buscam 

alcançar o objetivo traçado, transmitir comunicação de evangelização e educação, 

porém ainda não alcançou o objetivo de forma efetiva. O poder de influência é maior 

e avalia que estão tentando buscá-lo. Quando ficava no santuário usava esses 

meios comunicacionais da Rede Catedral, pelo menos como conhecimento, agora 

na Paróquia não sabe o que tem para ser utilizado a favor dela, não sabe se tem 

custo, precisa saber se seria importante ou não para a Paróquia Menino de Jesus.  

4.2.2  Comunicação na Paróquia Nossa Senhora do Morro 

De acordo com Pe Matozinhos Oliveira, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do 

Morro, os temas ligados à exclusão social geralmente são associados às favelas, por 

existir grande aglomerado de pessoas de renda baixíssima. O bairro Santa Lúcia, da 

cidade de Belo Horizonte, é formado por quatro favelas: Maria Estrela da Manhã 

conhecida como Vila Estrela, Nossa Senhora da Esperança, Santa Lúcia e Santa 

Rita de Cássia conhecida como Quilombo do Papagaio. É o único bairro de Belo 

Horizonte formado apenas por favelas, em pleno centro sul da cidade e a criação de 

uma Paróquia, dentro do bairro composto unicamente por favelados, foi considerada 

uma ousadia. Fundada em 21 de março de 1987, por Dom João Resende, então 

Arcebispo de Belo Horizonte, Monsenhor Geraldo dos Reis Calixto foi o chanceler do 

Arcebispado que assinou o livro de registro de Tombo da Paróquia, da mesma forma 

que foi o responsável por organizar a atual divisão da comunidade. Pe Danilo 

Rodrigues Mamede foi o primeiro padre, atualmente é Pe da Paróquia Mãe da Igreja 
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na Vila Paris. Em 2000 reorganizou o bairro nestes quatro aglomerados, que antes 

era uma divisão natural onde os moradores não permitiam que moradores do próprio 

bairro invadissem o território do outro. Os moradores de uma comunidade não 

podiam entrar na outra comunidade sem a permissão do outro. Na atualidade cada 

comunidade tem uma capela, criada também pelo Pe Danilo, aos cuidados do Pe 

Mauro Luiz, responsável pela Paróquia Nossa Senhora do Morro, e que celebra a 

missa cada dia em uma delas. O bairro é uma das maiores favelas de Belo 

Horizonte, uma realidade de opressão e rejeição social. O Pe Mauro Luiz, Vigário 

Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Morro, apesar da resistência, conseguiu 

que os próprios moradores trabalhassem em prol da própria comunidade. Foram 

várias as ilegalidades sócio-culturais e sócio-econômicas, encontradas nas favelas, 

que despertaram o interesse do referido padre. Para modificar o ambiente dos 

aglomerados do bairro Santa Lúcia foi necessária muita disposição e paciência na 

busca de civilização dentro das favelas, enfocando especialmente as relações e a 

forma de comunicar entre os aglomerados que brigavam entre si. Buscou relacionar 

com as quatro comunidades, da mesma forma já que existia na população certa 

rejeição, quando se falava em inclusão social. Uma luta individual de vigor 

associativo na esperança de mudar uma sociedade oprimida. Agora já existe 

solidariedade entre as pessoas das favelas, se alguém está passando necessidades 

ou se morre alguém e não pode pagar o custo funerário, a comunidade se reúne e 

ajuda com o “pouquinho” que podem doar.  

O intuito da Paróquia Nossa Senhora do Morro é buscar uma Igreja libertadora, sinal 

do Reino, onde toda a comunidade seja reconhecida como ser humano, sem 

existência de diferenciação. As ações assistencialistas dificultam ainda mais a 

situação deste aglomerado que completou 80 anos, pois a contribuição da 

comunidade não é suficiente para mudar tal realidade. Pe Matozinhos de Oliveira, 

chefe administrativo, acredita que a luta é por muito mais. É somente pela partilha 

que será possível romper com o “nó atado” da exclusão que tiram de várias 

comunidades o direito à vida em abundância. Deste modo, gera alternativas na 

tentativa de mudar a situação, como a criação da Caminhada pela Paz que ganhou 

o prêmio nacional de direitos humana em 2007, acontece sempre no dia 12 de 

outubro com uma passeata saindo de cada capela e se encontrando com o Padre da 

Paróquia em uma delas. No ano de 2008 comemoraram a oitava caminhada pela 



83 
 

Paz, um projeto social com os cinco passos pela Paz, são eles: 1º passo: Educação 

de Qualidade, 2º passo: Cultura, Esporte e Lazer, 3º Passo: Trabalho, Geração e 

Renda, 4º passo: Cidadania Plena, como saúde e meio ambiente e o 5º passo: 

Qualidade de Vida. Esse projeto contém outros projetos individuais com parcerias, 

tais como, o centro de referência da criança, contatos com creches como Madre 

Garcia e do Paulão, e parcerias com o governo do Japão que construiu uma quadra 

esportiva dentro do aglomerado. Em 2000, quando Pe Mauro chegou ao bairro foi 

surpreendido com tiroteio, excesso de violência e desrespeito ao semelhante, uma 

média de 19 assassinatos por mês. Agora passam até três meses sem nenhum 

assassinato. Pe Matozinhos afirma que o projeto “Caminhada pela Paz” é a 

contribuição para que o aglomerado Santa Lúcia, conhecido como Morro do 

Papagaio ou Quilombo do Papagaio, possa viver novamente em Paz. Após anos 

lutando pela melhoria contínua desta comunidade, a Paróquia contempla a melhoria 

do local com a diminuição da violência, vitória no combate às drogas, do alcoolismo, 

da violência e várias outras situações complicadas de serem resolvidas, que 

ocorrem nas favelas. A ajuda vem da Pastoral, do Dízimo e de trabalhos voluntários. 

A comunidade Paroquial Nossa Senhora do Morro é pobre e contribui pouco com o 

dízimo, mas a Paróquia tem a ajuda de outras Paróquias próximas, como a de São 

Bento, representada pelo Pe João Emílio e a Paróquia Santo Antônio, representada 

pelo Pe Sérgio que ajudam financeiramente. Ajuda de grande importância para 

sobrevivência da Paróquia Nossa Senhora do Morro. 

Fernandes (1998) revela o cálculo esperado sobre a situação de moradores em 

moradias ilegais, por meio do Código de Obras de 1937,  

... a visão que pautou a ação governamental para essas áreas e sobre o 
modo específico de perceber a favela que consolida nas décadas seguintes. 
Revela-se uma insatisfação com a permanência desse tipo de moradia, 
manifestando-se o interesse em evitar a ampliação e prevendo a extinção 
das favelas existente com a criação de “núcleos de habitação do tipo 
mínimo (GOMES, 2004, p. 43). 

A autora esclarece a admissível tentativa do poder público de equacionar o assunto 

com este tipo de domicílio, ou seja, habitações em territórios ilegais que exibem a 

exclusão social, moradias ineficientes e injustas de moradores de baixa renda destas 

favelas. De acordo com o uso destinado o espaço urbano é compartilhado e na 
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medida em que cresce a invasão de ocupação humilhante cresce a insatisfação dos 

moradores com uso de territórios legais. Os moradores das favelas sentem-se 

excluídos pelo restante da sociedade de Belo Horizonte, sendo que os moradores 

consideram que as favelas são uma realidade de uma população desempregada e 

sem estudos, estas favelas foram divididas de forma ilegal. Um trabalho árduo para 

a Paróquia que, com fé, precisam exigir deles mesmo envolvimento com a realidade, 

dos sofredores e excluídos, como: negros, pobres, desempregados, analfabetos, 

sem casa, sem escola de qualidade e etc. Um estudo que pode ser levado em 

consideração, pois mostra a realidade da comunidade da Paróquia Nossa Senhora 

do Morro.  

De acordo com Pe Matozinhos são vários os projetos pela busca de uma 

comunicação de paz. O projeto Desafio: Unir Fé + Vida, que são missas, pastorais, 

estudo bíblico, dízimo, catequese, liturgia, grupos de jovens e coroinhas; Obras 

Sociais Nossa Senhora do Morro: na luta pela mudança da desigualdade social; 

Projeto Pré-vestibular que iniciou por volta do ano de 2000, no grupo da Paróquia 

Nossa Senhora do Morro, com mais de 250 aprovados, em universidades de Belo 

Horizonte. Este projeto já existia em Belo Horizonte por meio da associação da 

Arquidiocese à PUC Minas e sempre foi orientado para a aprovação na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), colocando em segundo plano as faculdades 

particulares. Assim criaram um novo projeto chamado Associação Universitária do 

Morro (AUM), dentro da comunidade, que busca solucionar dúvidas e orientam os 

futuros universitários em informações simples como documentação, local, inscrição e 

etc, além da busca constante de parcerias de obras sociais. 

Pe Matozinhos afirma que a comunicação deve ser bem trabalhada nas favelas de 

modo a ser compreendida com efetividade, já que os moradores têm acesso a pouca 

informação, ou seja, baixa escolaridade e baixa renda. Confessa que até mesmo a 

Paróquia, com representantes com grau de escolaridade superior deixam de se 

comunicarem e se informarem de maneira adequada. Desconhece o verdadeiro 

serviço prestado pela ACOMP, viu a questão da nomenclatura, mas não teve contato 

com os seus representantes ou saiba dizer algo sobre ela. Afirma que já recebeu 

comunicado sobre algum tema, mas não soube dizer qual o seu intuito ou mesmo o 
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significado. O padre também desconhece o verdadeiro intuito da PASCOM, recebeu 

uma carta circulatória falando da idéia, mas não sabe dizer nada a respeito, no 

folheto falava o que significa a sigla e que o serviço da PASCOM seria criar uma 

equipe pastoral que se comunicasse com a Arquidiocese. Achou excelente e 

necessária a idéia, porém, até o momento ninguém procurou a Paróquia. Afirma 

ainda que a Paróquia Nossa Senhora do Morro não tem nem mesmo pastoral. 

Muitas vezes recebem cartas longas e de difícil compreensão e não as lêem, pois 

não tem funcionários ou voluntários que podem fazer as leituras, porque o padre 

(Pe), responsável pela Paróquia, sempre tem muito serviço e problemas para 

resolver: tanto na Paróquia quanto na comunidade, com isto não sobra tempo.  

O padre Mauro Luiz, vigário da Paróquia Nossa Senhora do Morro, e que está na 

Itália, estudando, fez a gentileza de responder as questões pré-elaboradas para as 

entrevistas com os responsáveis das Paróquias. Ele afirma que desconhece o que é 

a PASCOM e não sabe ao certo quais são os serviços disponíveis da Rede Catedral 

às Paróquias. Mas ainda assim ele tem contato direto com parte destes serviços e 

até “envia, com frequência, as notícias dos eventos da Paróquia para serem 

divulgados no site e na Radio América. A equipe da TV Horizonte não entra em 

favelas (já tentamos diversas vezes)”. Agora, quanto às informações dos veículos de 

comunicação, divulgadas aos padres, ele está ciente de todas. Pe Mauro Luiz 

verificou o retorno destes meios de comunicação, “quando enviou notícias para a 

equipe de comunicação (Renata Lima) e eles se esforçaram em divulgar. Mas, 

repito, “ainda não fizeram uma reflexão sobre como atuar em uma favela: cobrir 

eventos, abordar temas relacionados aos favelados [...]”.  Quanto à comunicação 

feita entre as mídias da Rede Catedral e as Paróquias “os moradores do 

Aglomerado Santa Lúcia não assinam o Jornal de Opinião, assistem pouquíssimo a 

TV Horizonte e ouvem muito a Radio América”. Referente à compreensão do tipo de 

serviço que estas mídias fornecem as paróquias “a Radio América é acessível! O 

site da Arquidiocese é muito ‘pesado’ para quem não possui banda larga (o acesso 

no aglomerado ainda é discado). Pe Mauro Luiz tem opinião muito particular, o fato 

da Paróquia não utilizar estes meios de comunicação com freqüência, ou seja, 

“acredita que seja por ‘reação’, eles não falam de “nós” (porque somos negros e 

favelados) e nós não nos interessamos por eles (porque são feitos por brancos e 

cidadão e para brancos e cidadãos)”. Como todos os outros padres entrevistados 
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das Paróquias, participantes deste estudo, Pe Mauro Luiz tem certa dificuldade para 

expor suas opiniões a respeito deste tema. Segundo o Pe, 

A Rede Catedral gasta muito dinheiro, não faz opção pelos pobres, não 
representa a opinião dos marginalizados. Está começando a se encher de 
“estrelas”. Não tem uma posição diante do racismo (seus apresentadores 
são, como em todas as outras mídias, brancos). Passa-me a impressão 
antipática e elitista (Pe Mauro Luiz, 2008). 

Pe Matozinhos conhece os serviços disponíveis pela Rede Catedral às Paróquias. A 

TV Horizonte e a Rádio América sempre entram em contato com a Paróquia vice-

versa. A última Caminhada pela Paz teve a presença deles fazendo entrevistas, 

melhorou bastante até mesmo a comunicação feita pela Internet. O Pe Matozinhos 

informou a comunidade local o dia e a hora que seria transmitida as entrevistas 

feitas tanto na rádio quanto na televisão. Afirma que a comunicação feita entre a 

Rede Catedral e a Paróquia é eficiente, mas poderia melhorar 50%, pois a Paróquia 

também não está enviando suas mensagens e por isso tem influência na falta de 

eficiência no resultado final desta comunicação. O Pe Matozinhos explica que o Pe 

Mauro já solicitou várias matérias interessantes e que a maioria foi atendida, porém 

algumas foram rejeitadas. Entende que o funcionário, de um dos meios de 

comunicação, tinha receio de entrar em uma favela. Na época ficou muito 

desgostosa, afinal a visita não foi efetivada por falta de conhecimento do jornalista 

que iria colher o material para exibição. Quanto a Arquidiocese de Belo Horizonte, 

Pe Matozinhos informa que as Paróquias são informadas sobre os veículos de 

comunicação disponíveis, por meio de carta circulatória que são enviadas à todas as 

Paróquias e também pela reunião geral com todos os padres em média 2 vezes ao 

ano. A arquidiocese também pediu que as Paróquias visitassem os veículos de 

comunicação da Rede Catedral. Para o Pe os meios de comunicação, fornecidos 

pela Rede Catedral, são pouco utilizados pelas Paróquias. O padre responsável pela 

Paróquia, ou mesmo o Conselho Paroquial é que deveria trabalhar com maior 

ênfase nas publicações de assuntos referentes à sua Paróquia nos veículos de 

comunicação da Arquidiocese. 
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4.2.3  Comunicação na Paróquia São Bento 

Conforme relatado pelo Pe João Emílio Souza, Vigário da Paróquia São Bento, a 

comunicação da Paróquia São Bento é feita por ele mesmo nas missas durante a 

semana. Ele divulga os eventos preparados pela paróquia e festas religiosas nas 

proximidades, e até mesmo de outras cidades. De acordo com ele, o Conselho 

Presbiterial da Paróquia São Bento é responsável por qualquer decisão da Igreja 

junto ao Padre desde as obras, passando pelas divulgações até a busca por 

medidas que atraiam fieis à paróquia. O Conselho é formado por indivíduos comuns 

e religiosos que dedicam parte do seu tempo em benefício de melhorias para 

paróquia. São voluntários (não recebem pelo trabalho) e as obrigações são divididas 

entre os membros do grupo, assim cada um fica responsável por uma área como, 

cursos de catecismo, batismo e casamento, arrecadação de dízimo para ajudar 

creches e os mais necessitados como a ajuda de Paróquias que não conseguem se 

manter por causa da comunidade local ser muito carente, como é o caso da 

Paróquia Nossa Senhora do Morro conhecida como Morro do Papagaio. Dentre as 

melhorias podemos citar a reforma geral da paróquia nos últimos meses de 2008. 

Através de votação, com aprovação da maioria, fica decidido qualquer assunto 

tratado nas reuniões do Conselho Prebisterial. A Paróquia também contém os 

Vicentinos, indivíduos comuns e voluntários que se reúnem todas as quartas-feiras, 

as 20h00, com intuito de discutirem soluções e melhorias na vida de pessoas 

carentes. 

Não existe um setor de comunicação específico na Paróquia São Bento, e sim uma 

união do padre, seus voluntários e sua comunidade na tentativa de melhorar o 

relacionamento entre a igreja e a paróquia. Na igreja existe um Jornal, que é 

distribuído à comunidade de três em três meses, divulgando os maiores eventos 

religiosos e ações de caridades, como as realizações de obras comunitárias e as 

necessidades encontradas na comunidade local e de outras Paróquias mais 

necessitadas. Para o Pe João Emílio a comunidade poderia ajudar mais, porém 

grande parte dela não frequenta a igreja e não ficam informados da ajuda que a 

igreja proporciona a pessoas carentes. A comunidade do bairro São Bento em geral 

ajuda a Paróquia, sabe que precisa de meios que atraiam mais fiéis, mas por 

enquanto não existe nenhum projeto sendo desenvolvido.  
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5  ANÁLISE DE DADOS 

Este capítulo demonstra as etapas empregadas para dar resposta aos problemas e 

objetivos do estudo. Os esforços foram direcionados para averiguar os pressupostos 

estatísticos e a qualidade da mensuração finalizando com a análise da validade do 

modelo de pesquisa. Para tanto se busca expor, ao longo do texto, limitações e 

cautelas na interpretação das conclusões acerca do modelo de pesquisa. Os 

softwares básicos utilizados foram o AMOS 5.0, LISREL 8.3, SPSS 13 e SMARTPLS 

e Microsoft Excel. 

5.1  Análise exploratória 

Conforme sugere a literatura antes de iniciar a análise efetiva dos dados, o 

pesquisador precisa conhecer as características dos dados e verificar se são 

evidentes as violações nos pressupostos das técnicas que serão empregadas ao 

longo do estudo (TABACHNICK e FIDEL, 2001). De tal forma, o objetivo deste tópico 

é prover informações acerca das variáveis e características gerais da amostra em 

estudo. 

5.2  Descrição da amostra 

Buscando descrever os participantes do estudo foi feita uma avaliação das variáveis 

demográficas básicas. O debate inicia ao apresentar o perfil geral dos respondentes, 

conforme o gênero (GRÁFICO 1). 
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GRÁFICO 1 – Distribuição da amostra segundo gênero. 
Fonte: Pesquisa, 2008. 

 
 
Observa-se equilíbrio entre os gêneros na amostra, conforme esperado, pois houve 

equilíbrio em relação a esta variável. Outro dado relevante é o da idade dos 

respondentes, conforme expresso no (GRÁFICO 2). 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição da amostra segundo faixa etária. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2008. 
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Observa-se algumas diferenças entre os grupos que foram confirmados pelo teste 

qui-quadrado (p<0,001).  

5.3  Análise descritiva 

Foi feita uma análise descritiva inicial da amostra com o objetivo de mostrar as 

diferenças entre os grupos e permitir a visualização preliminar dos dados da 

pesquisa. Isto permitiu uma visão geral para analisar o problema de pesquisa que 

fora posto, tal como sugere Malhotra (2001). Para descrever os resultados básicos 

da amostra foram analisados a média e desvio padrão das variáveis e no caso das 

variáveis qualitativas apresenta-se a proporção de casos em cada grupo e o número 

de casos (TAB. 1).  

TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Santo 
Antônio 

São 
Bento 

Santa 
Lúcia Total 

Variáveis 
A B C  

Não 76% (74) 74% 
(74) 

96% 
(96)ab 

82% 
(244) Conheço alguma coisa do Jornal Opinião 

da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
Sim 24% 

(24)c 
26% 
(26)c 4% (4) 18% 

(54) 

Acho que o Jornal Opinião da Arquidiocese é 
uma boa fonte de informação. 

2,27 
(±1,24) 

3,21 
(±1,22)ac 

1,25 
(±0,50) 

2,64 
(±1,32) 

Não 94% (92) 92% 
(92) 

98% 
(98) 

95% 
(282) 

Conheço alguma coisa da Pastoral da 
comunicação (PASCOM) da Arquidiocese 
de Belo Horizonte. Sim 6% (6) 8% (8) 2% (2) 5% (16) 

Acho que a Pastoral da comunicação da 
Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 2 (±1,26) 3,13 

(±1,46) 
1,5 

(±0,71) 
2,5 

(±1,41) 

Não 89% (87) 91% 
(91) 

98% 
(98)a 

93% 
(276) Conheço alguma coisa do Site da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. 
Sim 11% 

(11)c 9% (9) 2% (2) 7% (22) 

Acho que o Site da Arquidiocese é uma boa fonte 
de informação. 

2,27 
(±1,19) 

3 
(±1,41) 1 (±0) 2,45 

(±1,34) 

Não 95% (93) 93% 
(93) 

99% 
(99) 

96% 
(285) 

Conheço alguma coisa da Assessoria de 
Comunicação as Paróquias - ACOMP da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Sim 5% (5) 7% (7) 1% (1) 4% (13) 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Santo 
Antônio 

São 
Bento 

Santa 
Lúcia Total 

Variáveis 
A B C  

Acho que a Assessoria de Comunicação as 
Paróquias assessora bem as Paróquias. 

1,40 
(±0,89) 

2,57 
(±1,51) 

2,00 
(N.A) 

2,08 
(±1,32) 

Não 97% (95) 91% 
(91) 

99% 
(99)b 

96% 
(285) 

Conheço alguma coisa do Arquivo 
Arquidiocesano da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Sim 3% (3) 9% (9)c 1% (1) 4% (13) 

Não 0% (0) 24% 
(24) 0% (0) 24% 

(24) Conheço alguma coisa do Jornalzinho da 
Paróquia. 

Sim 0% (0) 76% 
(76) 0% (0) 76% 

(76) 

Acho que o Jornalzinho da Paróquia é uma boa 
fonte de informação. N.A 3,42 

(±1,09) N.A 3,42 
(±1,09) 

Não 21% (21) 15% 
(15) 

18% 
(18) 

18% 
(54) Conheço alguma coisa das festas e eventos 

religiosos da Paróquia. 
Sim 79% (77) 85% 

(85) 
82% 
(82) 

82% 
(244) 

Acho que as festas e eventos religiosos da 
Paróquia são bem feitos e divulgados. 

3,34 
(±1,24) 

3,53 
(±1,15) 

3,44 
(±1,6) 

3,44 
(±1,34) 

Acho que o dia do Santo da Paróquia é 
comemorado de forma alegre com a comunidade. 

0,86 
(±0,35) 

0,79 
(±0,41) 

0,79 
(±0,41) 

0,81 
(±0,39) 

Não 30% (29) 22% 
(22) 

19% 
(19) 

23% 
(70) 

Conheço alguma coisa da Rádio América. 
Sim 70% (69) 78% 

(78) 
81% 
(81) 

77% 
(228) 

Acho que a Rádio América da Arquidiocese é uma 
boa fonte de informação. 

3,03 
(±0,96) 

3,09 
(±0,98) 

3,32 
(±1,72) 

3,16 
(±1,29) 

Não 77% (75) 72% 
(72) 

81% 
(81) 

77% 
(228) 

Conheço alguma coisa da Rádio Cultura. 
Sim 23% (23) 28% 

(28) 
19% 
(19) 

23% 
(70) 

Acho que a Rádio Cultura da Arquidiocese é uma 
boa fonte de informação. 

2,74 
(±1,42) 

1,93 
(±0,9) 

2,71 
(±1,94) 

2,38 
(±1,4) 

Não 98% 
(96)b 

84% 
(84) 

93% 
(93) 

92% 
(273) Conheço alguma coisa do blog da 

Arquidiocese de Belo Horizonte 
Sim 2% (2) 16% 

(16)a 7% (7) 8% (25) 

Acho que o blog da Arquidiocese seja bom para 
interação dos padres e as comunidades. 1 (±0,00) 2,71 

(±1,44) 
2,57 

(±1,99) 
2,52 

(±1,59) 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Continua 

Santo 
Antônio 

São 
Bento 

Santa 
Lúcia Total 

Variáveis 
A B C  

Não 95% (93) 87% 
(87) 

95% 
(95) 

92% 
(275) Conheço alguma coisa da Revista Turma 

para criança da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Sim 5% (5) 13% 

(13) 5% (5) 8% (23) 

Acho que a Revista de Catequese a Turma para 
crianças da Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. 

3,2 
(±1,1) 

3,15 
(±1,63) 3 (±2) 3,13 

(±1,55) 

Não 36% (35) 30% 
(30) 

79% 
(79)ab 

48% 
(144) 

Conheço alguma coisa da TV Horizonte. 
Sim 64% 

(63)c 
70% 
(70)c 

21% 
(21) 

52% 
(154) 

Acho que a TV Horizonte da Arquidiocese é uma 
boa fonte de informação. 

3,27 
(±1,29) 

3,25 
(±1,3) 

2,48 
(±1,69) 

3,15 
(±1,37) 

Não 81% (79) 76% 
(76) 

86% 
(86) 

81% 
(241) Conheço alguma coisa do projeto de ação 

social "Mutirão contra a Fome" da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Sim 19% (19) 24% 

(24) 
14% 
(14) 

19% 
(57) 

Acho que o "Mutirão contra a Fome" da 
Arquidiocese é uma boa proposta. 

2,22 
(±1,26) 

3,13 
(±1,36) 

2,17 
(±1,59) 

2,61 
(±1,43) 

Não 83% (81) 86% 
(86) 

97% 
(97)ab 

89% 
(264) Conheço alguma coisa da campanha 

Faço Parte da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Sim 17% 

(17)c 
14% 
(14)c 3% (3) 11% 

(34) 

Acho que o Faço Parte será boa alternativa para o 
crescimento da Rede Catedral. 

2,69 
(±1,45) 

2,92 
(±1,16) 1 (±0) 2,61 

(±1,36) 

Não 36% (35) 51% 
(51) 

92% 
(92)ab 

60% 
(178) Conheço alguma coisa do Conselho 

Paroquial da Paróquia 
Sim 64% 

(63)c 
49% 
(49)c 8% (8) 40% 

(120) 

Acho que o Conselho Paroquial assessora bem a 
Paróquia. 

3,36 
(±1,29)c 

3,65 
(±1,03)c 

2,13 
(±1,64) 

3,4 
(±1,26) 

Não 22% (22) 24% 
(24) 

35% 
(35) 

27% 
(81) Conheço alguma coisa da campanha do 

agasalho da Paróquia 
Sim 78% (76) 76% 

(76) 
65% 
(65) 

73% 
(217) 

Acho que a Paróquia respeita a opinião da sua 
comunidade. 

3,55 
(±0,99) 

3,65 
(±1,09) 

3,95 
(±1,33)a 

3,72 
(±1,15) 
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TABELA 1 – Análise descritiva dos dados 

Conclusão 

Santo 
Antônio 

São 
Bento 

Santa 
Lúcia Total 

Variáveis 
A B C  

Acho que a Paróquia conhece bem as 
necessidades da sua comunidade. 

3,59 
(±1,01) 

3,79 
(±1) 

3,64 
(±1,34) 

3,67 
(±1,13) 

Acho que a Paróquia relaciona bem com a sua 
comunidade. 

4,03 
(±0,99) 

4,11 
(±1,02) 

3,97 
(±1,26) 

4,04 
(±1,1) 

Acho que o Padre da Paróquia deveria ouvir mais a 
sua comunidade. 

3,9 
(±1,08) 

3,68 
(±1,25) 

3,96 
(±1,22) 

3,85 
(±1,19) 

Acho que o Bispo está muito presente na nossa 
comunidade. 

1,8 
(±0,96) 

2,06 
(±1,1) 

1,94 
(±1,32) 

1,93 
(±1,14) 

Não 94% (92) 91% 
(90) 

98% 
(98) 

94% 
(280) 

Conheço alguma coisa da Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.  Sim 6% (6) 9% (9) 2% (2) 6% (17) 

Acho que a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de 
Lourdes por ser filantrópica é muito bem atuante na 
área de prestação de serviços médico-hospitalares 

1,67 
(±1,03) 

2,44 
(±1,51) 

1,5 
(±0,71) 

2,06 
(±1,3) 

Não 55% 
(54)c 

56% 
(56)c 

26% 
(26) 

46% 
(136) Conheço alguma coisa das ações e 

obras sociais realizadas pela Paróquia. 
Sim 45% (44) 44% 

(44) 
74% 
(74)ab 

54% 
(162) 

Fonte: Pesquisa, 2008. 

Nota: Somente os testes significativos estão identificados em negrito, isto é, os não identificados não 
obtiveram as diferenças entre os grupos, não são significativas do ponto de vista estatístico (ao nível de 
5%). 

 
 
A TAB. 1 apresenta, em negrito, as variáveis cujas diferenças foram estatisticamente 

significativas entre os grupos. Para tanto se aplicou o teste qui-quadrado para 

avaliar se a associação encontrada entre as variáveis nominais não é devida a erros 

amostrais, testando a hipótese (nula) de que estas variáveis são independentes: 

valores em negrito são significativos (p<0,05). Para testar diferenças entre 

proporções de dois grupos foi empregado o teste Z. Para cada par com diferenças 

significativas a letra do grupo, com menor proporção, aparece ao lado da proporção 

do grupo com maior proporção. 

Para as variáveis de escalas foram usados os testes t – procedimentos usados para 

verificar se dois grupos têm médias diferentes entre si. É usado para verificar se 
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diferentes congregações têm médias diferentes entre si nas escalas e itens usados 

no estudo – para amostras independentes, buscando identificar e comparar se dois 

grupos tem médias diferentes entre si. 

Variáveis com perguntas referentes ao Jornal de Opinião, ao Site e ao Blog, a 

campanha Faço Parte, ao Arquivo Arquidiocesano, a presença do bispo, tiveram 

índices baixos de conhecimento por todas as comunidades das três Paróquias. Já os 

meios como a TV Horizonte, a Rádio América, as ações, as festas e os eventos 

religiosos, o respeito à opinião da comunidade e o conhecimento das necessidades 

da comunidade, da mesma forma que o relacionamento e o saber ouvirem (Pe) os 

paroquianos foram reconhecidos pela comunidade das paróquias como um todo, e 

tiveram índices consideráveis de conhecimento.   

No caso da variável sobre o Jornalzinho da Paróquia, somente a Igreja São Bento 

adquiriu média boa – atingiu 76% de aceitação e reconhecimento. É importante 

observar que foi avaliado o peso de aceitação de apenas uma Paróquia, já que as 

outras duas não tem esse meio de comunicação. Isto mostra a falta que faz esse 

veículo de comunicação, o jornalzinho, para as Paróquias e a vantagem de possuir 

esse tipo de publicação interna e externa para cada igreja. No caso da pergunta 

sobre o Conselho Paroquial: a Paróquia Santo Antônio obteve 64% e a de São 

Bento 49% de conhecimento da existência deste serviço. Enquanto que, a Paróquia 

Santa Lúcia obteve 8%, pois é a única que não possui um Conselho Paroquial. Pela 

análise dos dados pode-se considerar que este serviço é importante para a para a 

divulgação e aceitação da comunidade. 

5.4  Dados ausentes 

Considerando o uso de perguntas de filtro, ao longo do instrumento de pesquisa, 

houve a presença expressiva de dados ausentes na base. No entanto, mostra-se 

que a ausência destes dados representa o conhecimento de determinado 

respondente acerca de uma escala de conhecimento dos itens propostos. Se por 

exemplo, ocorre uma resposta negativa a pergunta “Conheço alguma coisa do Jornal 

Opinião da Arquidiocese de Belo Horizonte” notadamente a pergunta “Acho que o 

Jornal Opinião da Arquidiocese é uma boa fonte de informação” perde o sentido. 



95 
 

Não obstante, dado o objetivo da pergunta seqüencial torna-se claro que, para 

aquele respondente em particular, o Jornal Opinião não é uma boa fonte de 

informação, pois ele nem ao menos conhece o referido jornal. Por tal razão buscou-

se minimizar o problema de dados ausentes, de forma a viabilizar o teste do modelo 

estrutural de pesquisa. Para tanto os dados ausentes nas questões de 

conhecimento seqüenciais foram substituídos pelo valor de “0”, para representar que 

para este respondente ocorre um baixo nível de conhecimento do tópico referido. A 

fim de evitar o aumento não natural das correlações das medidas e preservar a 

variabilidade original dos dados, foi somado um vetor de erros aleatórios à medição 

original de magnitude igual à variância original da escala estudada. Com isto 

permitiu-se repor os dados ausentes representando o baixo conhecimento dos 

respondentes, sem alterar as medidas de variância originalmente presentes no 

instrumento. 

5.5  Avaliação da normalidade 

Como as grandes partes das ferramentas estatísticas presumem a normalidade das 

variáveis estudadas é importante avaliar se as escalas variáveis em estudo seguem 

esta distribuição até mesmo por que, caso este pressuposto não seja válido, os 

resultados tenderiam a ser melhores caso ocorresse o atendimento deste 

pressuposto (TABACHNICK e FIDEL, 2001). Aplicando testes de normalidade 

Komogorov Smirnov (K-S) às variáveis de escala, chegou-se a parâmetros que não 

se comportam conforme esperado, segundo a distribuição normal (testes K-S 

significativos). Portanto, os dados não se comportam de acordo com o que seria 

esperado, por uma distribuição normal, a aplicação de procedimentos usuais de 

inferência ficaria prejudicada. Por isto sugere-se o uso do método de PLS para 

estimar o modelo de pesquisa proposto.  

5.6  Outliers 

Foram analisados outliers conforme casos que se encontram fora dos limites usuais 

das escalas, usando o método do intervalo interquartil (TABACHNICK e FIDEL, 

2001). Detectou-se 383 respostas extremas univariadas, distribuídas em diversos 

respondentes (5.6% da base). Dado que a exclusão de casos torna-se impraticável 



96 
 

(causaria uma redução drástica no tamanho das subamostras) e considerando-se 

tratar de escalas cujos limites foram estreitos, tais diferenças não prejudicaram o 

estudo. Para avaliar os outliers multivariados (casos com uma combinação peculiar 

de respostas) empregou-se a distância de Mahalanobis (D2) (KLINE, 1998). No 

entanto, não foram detectados casos extremos considerando o nível de significância 

de 1% demonstrando que tais casos não estão presentes no estudo em questão. 

5.7  Análise de linearidade 

Considerando que as técnicas usadas no estudo assumem que existem relações 

lineares entre as variáveis, foi necessário avaliar se existe algum tipo de ajuste linear 

dos indicadores por meio do coeficiente de Pearson. Um total de 108 correlações foi 

significativo na matriz que contém 276 correlações no total. Ainda foram analisados 

diagramas de dispersão com objetivo de verificar desvios visuais na linearidade das 

relações. De um total de 30 pares de diagramas analisados, nenhum desvio 

significativo foi notado. 

5.8  Análise da multicolinearidade 

Como o grau elevado de correlações entre as variáveis pode implicar em 

dificuldades na interpretação e na estimação do modelo de pesquisa, usou-se 

medidas Variance Inflation Factor (VIF)25 de inflação de variância como padrão 

usualmente sugerido. Não foram detectados valores acima do limite tolerável de 10 

(KLINE, 1998). Tampouco existem correlações maiores que 0,90 na base de dados 

demonstrando que o problema de multicollinearidade não fora expressivo no estudo.  

5.9  Análise da qualidade do modelo de pesquisa 

Tal como é usual e recomendado, avaliar o quanto o modelo de pesquisa apresenta 

propriedades adequadas, seja em termos da qualidade de suas medidas, seja em 

termos do suporte apresentado para as relações estruturais propostas. Neste tópico 

apresenta-se esforços usados para verificar a congruência entre os resultados 

esperados da mensuração e sua operacionalização empírica (NETEMEYER et al., 

                                                      
25 Fator de inflação da variância, 
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2003). Para tanto foi concebido um modelo estrutural que foi testado usando o 

programa Smart PLS. 

O PLS é uma técnica de modelagem de equações estruturais que usualmente é 

recomendado para analisar problemas de mensuração e múltiplos relacionamentos 

hierárquicos entre construtos em uma única ferramenta (MACKENZIE, 2001; 

BAGOZZI et al., 1994; FORNELL e LACKER, 1981). Apesar de o termo equações 

estruturais fazer quase referência a modelos tradicionais de estrutura covariância, 

por meio de procedimentos de máxima verossimilhança, (HAENLEIN e KAPLAN, 

2004) faz suposição da normalidade multivariada usando programas como LISREL e 

AMOS. 

Considerando que o modelo aqui testado é relativamente complexo e que existem 

desvios expressivos da normalidade multivariada, os procedimentos tradicionais não 

seriam recomendados (TABACHNICK e FIDEL, 2001). O método sugerido de 

estimação por Mínimos Quadrados Parciais remete o uso de variáveis latentes 

Latent Variable Partial Least Squares (LVPLS) (HAENLEIN e KAPLAN, 2004) e 

consegue atingir a relação do tamanho da amostra que é aceitável. Como sugere 

Chin (1998) o tamanho da amostra mínimo a ser aplicado em um estudo com PLS 

deve ser de 5 a 10 vezes o bloco de indicadores do construto com maior número de 

indicadores ou o construto que tem maior número de variáveis independentes. Neste 

estudo isto significa uma amostra mínima de 90 casos para testar o modelo via 

LVPLS.  

Aplicando o procedimento sugerido foi feita a avaliação da qualidade da medição do 

modelo. O objetivo seria avaliar o grau em que o instrumento de pesquisa é livre do 

erro total (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003). Para tanto, foi feita a análise 

simultânea da confiabilidade e validade das medidas ao testar o modelo estrutural. 

Foi feita análise da validade de construto que tem como primeira componente a 

validade convergente. Este procedimento visa verificar se existem correlações fortes 

entre as escalas medidas de um construto para atestar se tais medidas são reflexos 

do mesmo construto latente. Bagozzi, Yi e Philips (1991) sugerem avaliar o modelo 
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de mensuração como um método de avaliação da validade de construto, avaliando 

se cargas fatoriais são significativas ao nível de 5% ou 1%. Estas situações ocorrem 

quando o valor t das medidas são superiores tα/2=5%=1,65 ou tα/2=1%=2,33. Analisa-se 

o nível de significância das relações usando as estimativas de erro padrão do 

LVPLS que empregam o procedimento de bootstrapp como alternativa para estimar 

parâmetros e erros padrão (ARBUCKLE e WORTHKE, 1999). Assim, torna-se 

possível calcular erros padrão e verificar empiricamente o viés da estimativa do PLS, 

verificando a robustez dos resultados. Os resultados se encontram na TAB. 2. 

TABELA 2 – Validade convergente dos indicadores 

Continua 

Indicadores e construtos O M STDEV STERR T SIG. 

cf1 <- Comunicação da filial 0,87 0,85 0,11 0,11 7,72 0,00 

cf2 <- Comunicação da filial 0,95 0,94 0,07 0,07 13,83 0,00 

cg10 <- Comunicação geral 0,41 0,41 0,13 0,13 3,20 0,00 

cg3 <- Comunicação geral 0,65 0,64 0,10 0,10 6,45 0,00 

cg4 <- Comunicação geral 0,52 0,51 0,12 0,12 4,13 0,00 

cg5 <- Comunicação geral 0,55 0,51 0,12 0,12 4,38 0,00 

cg6 <- Comunicação geral 0,27 0,25 0,12 0,12 2,24 0,01 

cg7 <- Comunicação geral 0,71 0,68 0,09 0,09 7,68 0,00 

cg8 <- Comunicação geral 0,59 0,57 0,11 0,11 5,25 0,00 

cg9 <- Comunicação geral 0,40 0,40 0,12 0,12 3,36 0,00 

con1 <- Conhecimento 0,92 0,90 0,07 0,07 13,02 0,00 

con3 <- Conhecimento 0,43 0,42 0,16 0,16 2,79 0,00 

con4 <- Conhecimento 0,52 0,50 0,13 0,13 4,03 0,00 

con5 <- Conhecimento 0,32 0,32 0,12 0,12 2,68 0,00 

cs1 <- Comunicação da Sede 0,69 0,69 0,04 0,04 16,66 0,00 

cs2 <- Comunicação da Sede 0,64 0,64 0,06 0,06 11,29 0,00 

cs3 <- Comunicação da Sede 0,89 0,88 0,04 0,04 25,20 0,00 

cs4 <- Comunicação da Sede 0,60 0,59 0,08 0,08 7,44 0,00 

cs5 <- Comunicação da Sede 0,87 0,87 0,03 0,03 30,61 0,00 

cs6 <- Comunicação da Sede 0,60 0,59 0,08 0,08 7,57 0,00 

cs7 <- Comunicação da Sede 0,90 0,89 0,04 0,04 24,64 0,00 

cs8 <- Comunicação da Sede 0,43 0,42 0,11 0,11 3,88 0,00 

cs9 <- Comunicação da Sede 0,80 0,78 0,09 0,09 9,24 0,00 
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TABELA 2 – Validade convergente dos indicadores 

Conclusão 

Indicadores e construtos O M STDEV STERR T SIG. 
 

ef1 <- Efetividade Social 0,68 0,67 0,06 0,06 11,78 0,00 

ef2 <- Efetividade Social 0,63 0,61 0,07 0,07 9,06 0,00 

ef3 <- Efetividade Social 0,71 0,70 0,07 0,07 10,07 0,00 

ef4 <- Efetividade Social 0,56 0,56 0,09 0,09 6,05 0,00 

ef5 <- Efetividade Social 0,67 0,67 0,05 0,05 12,40 0,00 

ef6 <- Efetividade Social 0,63 0,63 0,06 0,06 10,65 0,00 

ef7 <- Efetividade Social 0,31 0,31 0,07 0,07 4,25 0,00 

es1 <- Percep. da Estratégia 0,84 0,84 0,03 0,03 24,22 0,00 

es2 <- Percep. da Estratégia 0,90 0,90 0,02 0,02 47,83 0,00 

es3 <- Percep. da Estratégia 0,90 0,90 0,02 0,02 52,43 0,00 

Fonte: Pesquisa, 2008. 
 
Nota: 1) a) AMOSTRA é o peso padronizado obtido para amostra completa; b) POP é o peso médio 
obtido na população; c) DESV é o desvio padrão da estimativa; d) O erro é o erro estimado da 
estimativa; e) O valor t é a razão entre o peso não padronizado pelo seu erro padrão.  
2) As abreviaturas no cabeçalho do quadro acima são pesos padronizados (valores que indicam a 
força da relação entre os indicadores e construtos. Varia entre -1 e 1. quanto mais próximo da unidade 
maior a força do relacionamento. Se positivo indica que enquanto uma variável a outra tende a 
aumentar também, se negativo indica que quando uma variável aumenta a outra tende a diminuir.) O 
valor O é o valor obtido na AMOSTRA original ; b) M=POP é o peso médio obtido no procedimento de 
re-amostragem (extrai-se 200 amostras aleatórias de 100 casos da sua amostra original e calcula-se a 
média destas amostras para verificar a estabilidade da estimativa original); M é a média c) 
STDEV=DESV é o desvio padrão da estimativa; d) ERRO=STERR erro é o erro estimado da 
estimativa; e) O T= é a estatística t de Student , "valor t" é a razão entre o peso não padronizado pelo 
seu erro padrão. E SIG é a significância da relação se menor que 0,05 indicamos que existe uma 
relação significativa entre as variáveis. 

 
 
Hulland (1999) também sugere que as cargas (loadings) sejam superiores ao ponto 

de corte de 0,40. Excluindo os indicadores que não atingirem o critério da 

significância das cargas fatoriais chegou-se a um modelo reduzido de validade 

aceitável. Mostra-se que todos os indicadores remanescentes apresentam validade 

convergente aceitável. 

Em seqüência foi avaliada a validade discriminante, que representa a segunda 

componente a validade de construto. Tal forma de validade é obtida quando escalas 

concebidas, que deveriam medir construtos diferentes, conseguem medir construtos 

latentes distintos (NUNNALY e BERNSTEIN, 1994). Assim, trata-se de verificar se 

as escalas concebidas para medir conceitos distintos são hábeis neste sentido. Caso 
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duas escalas não tenham validade discriminante seria possível haver algum grau de 

redundância nas escalas, demonstrando que não ocorreu distinção nas 

mensurações ou que os respondentes compreendem as questões como sendo um 

conjunto uniforme de perguntas (NETEMEYER et al., 2003). Para avaliar este 

pressuposto empregou-se o método sugerido por Fornell e Larcker (1981), que 

consiste em comparar a variância média extraída dos indicadores dos construtos 

com a variância compartilhada entre os construtos teóricos (R2 obtido por meio da 

correlação dos escores estimados no LVPLS). Quando suas escalas apresentam 

mais variância compartilhada entre si do que com seus próprios indicadores, poder-

se dizer que houve uma violação da validade discriminante. Ademais, buscando 

representar a qualidade geral da mensuração dos construtos, decidiu-se por calcular 

as medidas de confiabilidade composta (Composite Reliability – CC), tal como 

sugerem por Fornell e Larcker (1981). Os resultados apontados na TAB. 3 

correspondem aos obtidos para as medidas purificadas dos construtos. 

TABELA 3 – Avaliação da validade discriminante dos construtos 

CONSTRUTOS 1 2 3 4 5 6 

Comunicação da Sede 0,53      

Comunicação da filial 0,38 0,83     

Comunicação geral 0,03 0,04 0,28    

Conhecimento 0,24 0,00 0,18 0,35   

Efetividade Social 0,00 0,02 0,01 0,23 0,38  

Percep. da Estratégia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 

CC 0,91 0,91 0,74 0,65 0,80 0,91 

Fonte: Pesquisa, 2008. 

Nota: Os valores na diagonal principal correspondem a variância média extraída 
dos construtos. Os valores abaixo da diagonal correspondem ao quadrado do 
coeficiente de correlação entre os valores fatoriais da amostra, estimados no PLS. 
CC é a confiabilidade composta. 

 
 
As medidas de adequação da medição ficaram, de forma geral, acima dos 

patamares aceitos de 0,60 para CC e 0,40 para AVE. A exceção ficou para o AVE 

Comunicação geral e conhecimento. Ainda comparando o quadrado do coeficiente 

de correlação com as medidas de variância média extraída dos construtos nota-se 

que os construtos obtiveram validade discriminante.  
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Finalmente aplica-se a última componente da validade de construto (validade 

nomológica) buscando avaliar o quanto os relacionamentos entre as variáveis 

latentes do modelo são suportadas (NETEMEYER et al., 2003). Com o objetivo de 

verificar se existe suporte para as hipóteses propostas identificou-se que as 

variáveis de comunicação foram capazes de explicar 26% da variação da variável 

efetividade social, mas somente 2.5% da percepção da estratégia. Isto demonstra 

que os meios atualmente empregados para fazer a comunicação nas três 

instituições não são capazes de aumentar a percepção de estratégia de maneira 

significativa, mas conseguem explicar o conhecimento que os fiéis têm dos projetos 

sociais da instituição. Finalmente, somente a percepção de estratégia se mostrou 

capaz de explicar 26% do conhecimento, relevando a necessidade de se enfatizar 

mais explicitamente o papel e as estratégias da igreja em termos de sua atuação 

social nas comunidades (TAB. 4). 

TABELA 4 – Resultado das hipóteses do modelo proposto pela dissertação 

Independente Dependente Amostra POP Desv Erro Valor T 

Comunicação da Sede Efetividade social 0,36 0,36 0,10 0,10 3,62 

Comunicação da Sede Percep. da estratégia 0,05 0,08 0,05 0,05 0,91 

Comunicação da filial Efetividade social 0,04 0,05 0,04 0,04 0,94 

Comunicação da filial Percep. da estratégia 0,13 0,14 0,07 0,07 2,02 

Comunicação geral Efetividade social 0,20 0,22 0,09 0,09 2,34 

Comunicação geral Percep. da estratégia -0,10 -0,12 0,08 0,08 1,23 

Efetividade Social Conhecimento 0,17 0,17 0,09 0,09 1,92 

Percep. Da Estratégia  Conhecimento 0,51 0,51 0,07 0,07 7,16 

Fonte: Pesquisa, 2008. 

Observações: a) AMOSTRA é o peso padronizado obtido para amostra completa; b) POP é o peso médio 
obtido na população; c) DESV é o desvio padrão da estimativa; d) O erro é o erro estimado da estimativa; 
e) O valor t é a razão entre o peso não padronizado pelo seu erro padrão.  

 
 
A TAB. 4 mostra as hipóteses do modelo testadas, com seus respectivos pesos 

obtidos no modelo estrutural LVPLS com destaque para as relações significativas 

(em negrito). Os valores (padronizados) podem ser usados para interpretar quais 

construtos independentes têm maior relação com os construtos dependentes, 

bastando avaliar o tamanho absoluto dos valores padronizados. Uma interpretação 
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possível dos valores padronizados é considerá-los como o grau de variação no 

construto dependente com a variação de uma unidade no construto independente. 

Na FIG. 11 o modelo estrutural testado, via LVPLS.  

 

FIGURA 11 – Modelo estrutural testado via LVPLS 
Fonte: Pesquisa, 2008. 

 
 
No modelo de pesquisa (FIG. 11) demonstra-se que a percepção dos resultados 

sociais (efetividade social) é afetada principalmente pela comunicação da Sede ou 

Arquidiocese (peso=0,36), mas o efeito da comunicação geral também foi 

significativo (peso=0,20). Já a comunicação realizada pela filial ou paróquia não se 

mostrou capaz de prever efetivamente a efetividade social. Isto sugere que a 

comunicação realizada pelas filias não tem sido efetiva na ênfase da atuação social 

da instituição estudada. Finalmente, salienta-se que os meios de comunicação 

estudados foram capazes de prever somente 26% da variância total deste construto. 

No que se refere às condições financeiras, existe diferença nos resultados quando 

se trata de nível sócio-econômico e social. Ficou evidente que a Paróquia Nossa 

Senhora do Morro é de renda baixíssima, pois é um bairro formado apenas por 
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favelas e pode-se notar nas respostas dos questionários a diferença entre as demais 

Paróquias, que tem uma comunidade de classe média para alta. 

Existem questões em que se nota as diferenças de uma Paróquia para outra, como 

por exemplo, quanto ao conhecimento de alguns meios de comunicação que 

participaram do questionário, como o site, TV Horizonte, Cultura, Jornal de Opinião, 

Conselho Paroquial e outros que tiveram média abaixo de conhecimento quando 

comparada com o conhecimento das Paróquias Menino de Jesus e São Bento. 

Porém, quando se trata da Rádio América e das obras sociais, a Paróquia Nossa 

Senhora do Morro alcança índices altos de conhecimento. Ao relacionar questões 

sobre o conhecimento e relacionamento das paróquias com as suas comunidades, 

as três paróquias aproximam-se no peso da variância conhecimento. Dessa forma, 

pode-se avaliar possibilidades futuras de outras pesquisas como a relação renda, 

que é um tema a ser explorado com maior ênfase, é a oportunidade de comparar 

resultados por grupos e rendas em futuros estudos.  

Por outro lado, quando se considera as estratégias da instituição verifica-se que 

somente a comunicação da filial fora efetiva para prever o construto e que este fora 

responsável por prever 2,5% da sua variância. Por fim, mostrasse que somente a 

estratégia fora capaz de prever de maneira significativa o construto conhecimento. 

Mostrasse por conseqüência que existe uma falha considerável na comunicação 

realizada pela instituição que se mostra mais evidente quando se conjuga os baixos 

níveis de conhecimento que os fiéis detêm a respeito da comunicação da instituição. 

Isto significa que outros fatores podem ser muito relevantes para a divulgação de 

projetos sociais dentro da instituição. Sugere-se que estudos futuros busquem 

adicionar variáveis como o envolvimento com a igreja, grau de comunicação 

interpessoal, a mídia espontânea na região e a co-participação nos projetos sociais 

como fatores que possam ser relevantes para explicar a comunicação dos projetos 

sociais, da estratégia e conhecimento acerca da instituição estudada. 
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5.10  Análise da relação da pesquisa 

5.10.1  Relação e opinião entre as Paróquias e a Rede Catedral 

Nas Paróquias deve-se levar em consideração a região, costumes, crenças, valores 

econômicos e a modernidade. Esses fatores mudam o resultado de qualquer análise 

de estudo.  

Sobre as Paróquias do estudo, pode-se dizer:  

− Para Pe Matozinhos, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Morro, os 

comunicadores da Rede Catedral, ao visitarem as Paróquias, o representante do 

meio comunicacional poderia ir antes ao local da própria entrevista para 

recolherem material para alguma outra matéria e que possibilitaria se 

ambientarem a respeito da Paróquia e da sua comunidade. Mesmo que o local 

tenha algum tipo de violência em maior escala, não atrapalharia a matéria pelo 

contrário, poderia enriquecer e ajudar a comunidade com a transmissão da 

informação. O jornalista ou responsável por colher o material deve ser bem 

orientado e não tirar conclusões precipitadas antes de ir ao local de uma possível 

matéria. Pe Matozinhos acha importante a visita dos meios de comunicação da 

Rede Catedral no local, que busquem a comunicação pessoal para se inteirarem 

sobre a Paróquia e a Comunidade, com certeza iriam despertar o interesse por 

várias matérias e até mesmo as próprias Paróquias poderiam passar suas 

questões, reclamações, melhorias e sugestões. Além disso, a maioria das 

Paróquias não tem jornalzinho e muito menos site. Neste sentido, a Rede 

Catedral poderia orientar as Paróquias a buscar melhor alternativa, por isto a 

importância da visita pessoal nas Paróquias.  

− De acordo com Pe Sérgio Ladeira, vigário da Paróquia Menino de Jesus, é um 

desafio para Rede Catedral conseguir alcançar o caminho da busca, mas o que 

sentiu-se é que, esta difícil meta, aos poucos vai ganhando espaço com a 

população de Belo Horizonte e região metropolitana. Estes meios de 

comunicação buscam ganhar a expressão do povo que quer falar e quer ser 

ouvido, isto na evangelização, o objetivo não é falar qualquer coisa para ganhar 

audiência, por isto estes veículos de comunicação têm a constante e trabalhosa 
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tarefa que é a conquista do rebanho com palavras de paz, transmitindo cultura e 

evangelização. Pe Sérgio sente que estes veículos comunicacionais precisam ser 

trabalhados mais nas Paróquias e nas suas comunidades, não necessariamente 

matérias que foquem a Paróquia ou região e sim que foquem a notícia 

despertando o interesse sobre o assunto na sociedade. As arquidioceses têm 

muita coisa boa que ainda não são divulgadas.  

− De acordo com Vânia Queiroz, do Jornal de Opinião, a Conferência Nacional dos 

Bispos (CNBB), na Assembléia Geral, reúne todos os anos os bispos brasileiros 

com o objetivo de tratar assuntos diversos ligados à igreja católica. Os bispos 

discutiram e resolveram criar equipes de assessoria em todas as Paróquias, 

necessidade esta, que é discutida até hoje. Algumas Paróquias têm assessoria de 

comunicações organizadas e outras não. Mas, algumas mesmo não tendo os Pe 

responsáveis por elas, enviam notícias interessantes. Algo difícil porque são 

poucos os funcionários da Arquidiocese e são muitas Paróquias. Seria excelente 

para a Rede Catedral se existisse assessorias de comunicação em todas as 

Paróquias, mas por enquanto os responsáveis por essa comunicação de 

relacionamento e troca de informações é a Arquidiocese de Belo Horizonte. Para 

ela o Jornal de Opinião é um trabalho que ainda não está no ideal em relação às 

Paróquias de Belo Horizonte. Muitos dos assinantes não pertencem às paróquias 

de BH e o grande questionamento é porque as Paróquias também não são 

assinantes? A resposta é, de acordo com Vânia, que não souberam divulgar de 

maneira adequada, falta funcionário disponível para este tipo de serviço. Algumas 

Paróquias já têm suas idéias formadas, pensam que a Arquidiocese tem a 

obrigação de doar o jornal a elas, e no caso de alguns fieis é questão de cultura 

pensar que deveria ser gratuita a distribuição. Determinados assuntos são 

avaliados quando o contexto é sobre a Paróquia, pois recebem cartas, e-mails, 

telefonemas tanto com elogios quanto com críticas, inclusive publicam algumas. 

Esse veículo de comunicação, o jornal, busca resultados que vem 

espontaneamente, não existe o trabalho de aperfeiçoar a comunicação do jornal 

entre a Paróquia, o que recebem são retornos de algumas Paróquias que gostam 

ou não das notícias e se baseiam nisto. O projeto traçado, ainda para este ano de 

2008, foi aumentar o número de assinantes e ampliar o quadro de funcionários no 
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intuito de divulgar o jornal, com maior frequência nas Paróquias, com o objetivo 

de fazer publicações que despertem o interesse nas Paróquias.  

 
5.10.2  Relação entre as paróquias e suas comunidades local 

De acordo com Pe Sérgio Ladeira a comunidade do bairro Santo Antônio tem sua 

menor parte muito carente, ou seja, a favela, e a maior parte com condições 

financeiras de classe média para cima. Para o padre o relacionamento deve ser 

conquistado. Antes da sua chegada as missas eram vazias e, para mudar este 

quadro, precisou traçar um projeto trabalhoso. Sempre programava e estudava as 

missas para atrair mais fiéis à igreja, já que o público que freqüentaria a Paróquia 

seria de nível melhor, precisou ficar mais instruído sobre assuntos em geral para 

tornar as missas encantadoras. Hoje conta com voluntários que ajudam nas ações 

sociais feitas pela Paróquia. Tanto nas missas quanto nas obras sociais existe o 

relacionamento duradouro e bonito entre o bairro e a Paróquia. 

Para Pe João Emílio a relação entre a comunidade do bairro e a Paróquia São Bento 

depende muito do relacionamento do padre com esta comunidade. Não existe 

relacionamento constante sem atenção e por isto a Paróquia conquista aos poucos 

os seus fiéis, por meio dos paroquianos já conquistados, pois as missas têm um 

número de ouvintes constantes e sabe que é um resultado que vem sendo 

trabalhado há anos por ele. O bairro São Bento é formado, em sua maioria, por 

pessoas de classe média, e com a ajuda delas consegue fazer benfeitorias na 

Paróquia e ajudar os mais necessitados, tem o retorno e a satisfação destes 

indivíduos que ajudam por caridade e pelo bom relacionamento que conquistou por 

meio da Paróquia. Atualmente os fiéis se sentem muito familiarizados com o Pe João 

Emílio. Telefonam-lhe diretamente solicitando benção pessoal a um ente querido 

que esteja doente, ou para orar pela alma de um falecido da família e assim por 

diante. 

Conforme Pe Matozinhos de Oliveira a comunidade da Paróquia Nossa Senhora do 

Morro é muito pobre e não pode ajudar a sustentar os custos da igreja, e sim, a 

Paróquia é que ajuda esta comunidade do bairro Santa Lúcia. Talvez por isso que o 

convívio entre a Paróquia e os paroquianos é tão próximo. Os moradores procuram 
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o padre até para resolver problemas pessoais de relacionamento e de atitudes 

indesejáveis dos filhos. O Pe Matozinhos é considerado como um pai, talvez até 

mais, por se tratar de um padre o respeito ainda é maior. A comunidade é carente de 

atenção e conselhos, gostam de ouvi-lo, e isto é importante, pois são pessoas 

carentes, de baixa formação e por isso influenciáveis. Esses indivíduos respeitam o 

padre e alguns, mesmo com salários baixíssimos, ajudam a paróquia e procuram 

socorrer uns aos outros nos momentos difíceis ou até mesmo nos “sonhos”, como 

ajudar a um filho a crescer profissionalmente ou mesmo passar no vestibular.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta dissertação foi descrever e identificar o grau de efetividade do 

processo de comunicação em uma instituição religiosa. 

Para tanto, foi necessário investigar os fatores condicionantes da efetividade na 

comunicação e assim como elementos constituintes desta questão relativas à 

efetividade na Instituição. Antes de qualquer conclusão, deve-se considerar que são 

incertas e variáveis as atitudes em uma instituição, considerando os costumes de 

cada comunidade, principalmente quando se trata de instituições de um país de 

terceiro mundo, que falta verba e informação para resgatar o passado e colocar em 

prática as inovações. A percepção e o critério são formulados pelo indivíduo, de 

acordo com seus interesses e conceitos consistentes. As informações são 

relacionadas com a imagem que se cria e quando trabalhada em comum acordo 

aumenta a credibilidade junto à comunidade de interesse. 

A análise descritiva buscou mostrar as diferenças entre os grupos, isto permitiu uma 

visão geral de avaliação do problema de pesquisa, na média total da escala de 1 à 

5, notou-se baixo nível de conhecimento dos respondentes na pesquisa realizada. 

Os processos mais eficazes, como o conhecimento da existência da TV Horizonte da 

Arquidiocese de Belo Horizonte (sede) e o Conselho Paroquial de cada Paróquia 

(filial) foram alguns que obtiveram valor maior na soma das respostas dos 

respondentes na Paróquia São Bento e na Paróquia Santo Antônio, e com 

porcentagem menor de conhecimento na Paróquia Nossa Senhora do Morro. Porém, 

no caso do conhecimento das ações e obras sociais realizadas por cada Paróquia, a 

porcentagem é maior na Paróquia Nossa Senhora do Morro com 74%, mesmo 

assim, a média foi razoável na Paróquia São Bento com 44% e Santo Antônio 45% 

de conhecimento sobre o assunto. Em comum acordo, quando se trata das três 

Paróquias, os paroquianos consideram que as mesmas respeitam suas opiniões. De 

forma geral as pessoas não acham o site uma boa fonte de informação, que torna 

outros meios desnecessários, mas referente a TV Horizonte e a Rádio América da 
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Arquidiocese e os eventos religiosos e os relacionamento das Paróquias obtiveram 

valor elevado em todas as médias sendo considerado os veículos mais aceitos.  

Os veículos mais aceitos, com resultado das hipóteses do modelo proposto a 

comunicação da sede, mesmo com peso baixo de conhecimento, foi mais efetivo do 

que o da comunicação da filial e a comunicação geral (Radio, Revista, TV, Blog, 

etc.), não alcançaram o peso razoável para a percepção de estratégia e a 

efetividade social, sendo um serviço de baixo conhecimento prestado as 

comunidades das paróquias. No caso da percepção da estratégia também tiveram 

pesos baixos de conhecimento da comunicação da filial (0,13; p<0,05) e mais baixos 

ainda foram os pesos da comunicação da sede (0,05; nao significativo; p>0,05) e da 

comunicação geral (-0,10; nao significativo; p>0,05). A efetividade social teve peso 

de 0,17 para o conhecimento (p<0,05), sendo afetada principalmente pelo resultado 

da comunicação da sede com peso de 0,36 (p<0,001) mais o efeito da comunicação 

geral com 0,20 (p<0,01). Já a comunicação realizada pela filial não se mostrou 

capaz de prever de forma efetiva a efetividade social com peso de 0,04 (nao 

significativo; p>0,05), isto sugere que a comunicação realizada pelas filiais não têm 

sido efetivas no sentido de enfatizar a atuação social da instituição estudada, ou 

seja, o processo de comunicação não teve efetividade. A comunicação da filial 

apresentou somente um pequeno peso para a percepção de estratégia 

(0,13;p<0,05). 

No modelo proposto, foi possível identificar que a efetividade social e a percepção 

da estratégia impactam na comunicação realizada pela Arquidiocese (peso 0,36 

efetividade social e peso 0,05 percepção da estratégia), pelas Paróquias (peso 0,04 

efetividade social e peso 0,13 percepção da estratégia) e pela comunicação geral 

(peso 0,20 efetividade social e peso -0,10 percepção da estratégia), ambas não se 

mostraram significativas. Foi provado que a efetividade social e a percepção da 

estratégia impactam sobre os resultados da comunicação e que, somente o 

conhecimento das comunicações da Arquidiocese, da Paróquia e dos Meios de 

Comunicação poderam melhorar este resultado.  
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No geral a pesquisa mostra que somente a estratégia, de forma significativa, foi apta 

para prever o construto do conhecimento. As comunidades (Paróquias) tem baixo 

conhecimento da sede, mesmo assim, a comunicação da filial fora efetiva para 

prever o construto sendo responsável por 2,5% da variância. O modelo estrutural 

testado demonstra que os meios atualmente empregados. para fazer a comunicação 

nas três filiais, não são capazes de aumentar a percepção de estratégia de forma 

significativa, mas conseguem explicar a percepção da efetividade que os fiéis tem 

dos projetos sociais das instituições (explica-se 26% desta variável), desta forma 

somente com a percepção da estratégia e a efetividade da comunicação consegue-

se levar maior conhecimento aos paroquianos. 

Considerando o estudo realizado, foi possível observar que a instituição somente 

não influenciará seu público se não tiver uma percepção da comunicação de forma 

efetiva por meio do conhecimento. A construção de um relacionamento e de uma 

comunicação satisfatória irá manter a imagem da instituição sólida. Diferentes fases 

e abordagens ocorrem no dia-a-dia de qualquer organização, portanto, a 

sustentação de fiéis na instituição depende apenas de se colocar em prática o que 

estes fiéis querem ouvir, tornando comum o assunto e os interesses tratados. Deve-

se ainda existir incentivo à troca de idéias pelas Paróquias. É importante estimular 

os responsáveis das Paróquias a tomarem atitudes, como procurar os veículos de 

comunicação da Arquidiocese com intuito de aproximação e conquistas de novos 

fiéis, na tentativa de obter resultados melhores e maiores para as Paróquias, uma 

vez que essas ações contribuirão para o aumento da satisfação da comunidade. As 

trocas de experiências para inclusão de novos projetos sociais, que são de agrado 

em outras comunidades, têm grandes chances de darem certo em outras Paróquias, 

fazendo-se, quando necessário, alguns reajustes no planejamento e projeto final de 

acordo com a cultura geral de cada Paróquia. Buscar a habilidade de comunicar 

para conquistar credibilidade. Uma boa comunicação carece de transparência, 

clareza e participação e, para que isso ocorra, é indispensável o comprometimento e 

o orgulho no que faz para conseguir a efetividade da comunicação, criando valor. 

A literatura estudada alerta que a comunicação não irá garantir a solução dos 

problemas de uma organização, pois ainda está longe de se sistematizar, além de 
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existirem muitas barreiras para que consiga também se formalizar. Muitos problemas 

foram resolvidos com o uso da comunicação, mas a instituição sozinha não é capaz 

de arcar com os seus custos. No caso da Arquidiocese, que é uma instituição 

filantrópica, é preciso voluntários para mantê-la viva, assim como para manter seus 

projetos sociais em dia, e para que funcionem da mesma forma para todas as 

Paróquias. Elas também terão custos com a comunicação, como qualquer outra 

empresa de fins lucrativos, principalmente com a contratação de profissionais 

especializados, e é preciso que haja planejamento das metas. É fundamental, para o 

diálogo e o questionamento, promover e desenvolver mecanismos de interpretação 

do indivíduo que motivem os outros. Para isto, é preciso acreditar e conhecer o 

objeto tratado para que construa todo um processo na busca de seus objetivos.  

Referente às condições financeiras, pode-se constatar que existe diferença nos 

resultados quando trata-se de nível sócio-econômico e social. Pode-se notar 

diferenças nas respostas dos questionários entre as demais Paróquias que tem uma 

comunidade de classe média para alta. Existem questões, quanto ao conhecimento 

de alguns meios de comunicação, que participaram do questionário, como o Site, TV 

Horizonte, Cultura, Jornal de Opinião, conselho Paroquial e outros que tiveram 

média mais baixa de conhecimento quando comparada com o conhecimento das 

Paróquias Menino de Jesus e São Bento. Porém, quando se trata da Rádio América 

e das obras sociais, a Paróquia Nossa Senhora do Morro alcança índices mais altos 

de conhecimento. Ao comparar questões sobre o conhecimento e relacionamento 

das paróquias, com as suas comunidades, as três paróquias aproximam-se no peso 

da variância conhecimento.  Pode-se constatar que é preciso adequar os meios de 

comunicação a serem usados de acordo com cada Paróquia, já que deve ser 

avaliada a cultura, o nível de conhecimento, de cada região onde esta está cituada. 

A relação renda é um tema a ser explorado com maior profundidade em pesquisas 

futuras, pois pode-se comparar resultados por grupos de rendas em futuros estudos, 

principalmente porque se trata de uma instituição com mais de 2 mil anos e tem 

igrejas espalhadas pelo mundo com uma população católica de 78,2% (IBGE 2000).  

Futuros temas de pesquisas aumentariam as chances da comunicação ser ainda 

mais efetiva. Pesquisa ligada a estratégias diretas de melhoria da imagem dos meios 
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de comunicação com as Paróquias, ligação direta com opinião e divulgação semanal 

dos acontecimentos ocorridos nas Paróquias. Realizar estudos sobre o site da 

Arquidiocese, inserir projetos sociais existentes em todas as Paróquias incentivando 

que os fiéis das comunidades busquem informação e acessem o site. É necessário 

que a Rede Catedral estude mais sobre as Paróquias, para uma melhor divulgação 

das necessidades e práticas existente nas comunidades de cada uma. O público da 

Paróquia Nossa Senhora do Morro é mais jovem, muitos trabalhos podem ser 

realizados usando os meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, 

como danças e programas de incentivo com jovens contra drogas para divulgação 

nas rádios e TV. 

Acredita-se que este estudo, sobre a efetividade da comunicação, apesar das 

limitações metodológicas e investigatórias, será de grande valia para as empresas, 

pois mostra as lacunas da comunicação entre a sede de uma instituição e suas 

filiais, além de ressaltar a importância de se preencher estas lacunas, mostrando 

novos caminhos para a verdadeira efetividade da comunicação, além de propiciar a 

abertura para novas pesquisas. 
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Definição da amostra 

Foram entrevistadas 300 pessoas que freqüentam as Paróquias Menino de Jesus, 

Nossa Senhora do Morro ou São Bento. Sendo que a Paróquia Nossa Senhora do 

Morro tem toda a sua população carente, e as Paróquias Menino de Jesus e São 

Bento predominantemente de classe média a classe média alta. Assim, 100 das 

pessoas que responderam o questionário são de classe baixa e localizadas no bairro 

Santa Lúcia ou conhecida por Morro do Papagaio e as outras 200 de classes 

favorecidas economicamente, localizadas no bairro Santo Antônio e São Bento. 

Ainda foram divididos por gênero, sendo que 50% dos entrevistados foram do 

gênero masculino e os outros 50% feminino, dividido por cotas de idades, sendo que 

definiu-se que a divisão entre 18 a 25 anos, de 26 a 40, de 41 a 60 e maiores de 60 

anos. 

Os dados estatísticos indicadores demográficos nas TAB. 5 a TAB. 10 referem-se a 

parte do resultado de pesquisa feita pelo IBGE (2000), apenas para termos 

referência da população e melhor trabalho nos bairros Santa Lúcia, Santo Antônio e 

São Bento. 

TABELA 5 – Área total, população e densidade 
demográfica Brasil, MG, RMBH, BH 

Local População Área (km²) Densidade 

BH 2.412.937 330,9 7.292,00 

RMBH 4.899.970 9.459,10 518 

MG 19.273.506 586.552,40 32,9 

BR 183.987.291 8.514.215,30 21,6 

Fonte: IBGE, 2007. 
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TABELA 6 – População residente em Belo Horizonte por região 

administrativa 1991/2000 

População 

2000 1991 Região 
Administrativa 

Total Part. Total Part. 

Taxa de 
crescimento 

anual 

Barreiro 262.194 11,71 221.072 10,94 1,91 

Centro Sul 260.524 11,64 251.481 12,45 0,39 

Leste 254.573 11,37 250.032 12,38 0,2 

Nordeste 274.060 12,24 249.693 12,36 1,04 

Noroeste 338.100 15,1 340.530 16,86 -0,08 

Norte 193.764 8,66 154.028 7,62 2,58 

Oeste 268.124 11,98 249.350 12,34 0,81 

Pampulha 141.853 6,34 105.181 5,21 3,38 

Venda Nova 245.334 10,96 198.794 9,84 2,36 

Belo Horizonte 2.238.526 100 2.020.161 100 1,16 

Fonte: IBGE – Censo demográfico, 2000. 
 
 
 

TABELA 7 – População residente, segundo idade e sexo por Unidade de Planejamento 
(Região Administrativa Centro-Sul – 2000) 

25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos Cód. 
UP Nome UP 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Centro Sul 7.249 6.955 7.434 7.289 8.864 9.070 11.863 12.996 12.781 15.144
1910 São Bento/ 

Santa Lúcia 480 565 327 433 368 532 411 611 466 617 

Fonte: IBGE – Censo demográfico, 2000. 
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GRÁFICO 3 – Pirâmide etária da população da Regional Centro-Sul 
Fonte: IBGE – Contagem da população, 1996. 

 
 
De acordo com dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2000 o resultado demográfico, contando apenas com a população 

economicamente ativa, a maioria da população é branca, ou seja, 53,8%, além de 

predominantemente católica com 73,8%. Resultado da amostra da população 

brasileira residente, por religião, segundo as grandes regiões e as unidades da 

Federação no caso de Minas Gerais foram 14.091.479 que pertence a religião 

Católica Apostólica Romana, sendo que o total da população deste estado é de 

17.905.134. 

O Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, apresentou os resultados 

relacionados à religião (TAB. 8).  
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TABELA 8 – Distribuição percentual 
da população residente, por religião 

Religião % 

Católica Apostólica Romana 73,6 

Evangélicos 15,4 

Espíritas 1,3 

Umbanda e Candomblé 0,3 

Outras religiosidades 1,8 

Sem religião 7,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
 
 
Conforme a TAB. 9, a maioria dos brasileiros professa a fé católica. 

TABELA 9 – Distribuição percentual da 
população residente, por religião – 

1991/2000 

1991 2000 
Religiões 

% 

Católica apostólica romana 83 73,6 

Evangélicas 9 15,4 

Espíritas 1,1 1,3 

Umbanda e Candomblé 0,4 0,3 

Outras religiosidades 1,4 1,8 

Sem religião 4,7 7,4 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991/2000. 
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TABELA 10 – População residente por religião, segundo as grandes regiões e unidades da 

Federação 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico, 2000. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas direcionado a rede Catedral 
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A Arquidiocese tem alguma ligação ou influencia na tomada de decisão dentro de 

cada veículo de comunicação? 

1. Existe um acordo formal de colaboração no nível estratégico entre a 

Arquidiocese e a Rede Catedral? A decisão quanto às funções, atribuições no 

nível gerencial e operacional, formato e as interações são da Arquidiocese? 

2. Quando há necessidade de mudança nas definições iniciais como são feitas? 

Por quem? Exigem autorização da Arquidiocese? 

3. Como funciona a assessoria de comunicação? Os jornais, revistas, boletins, 

rádios e emissoras de TV? Existe alguma influencia de um departamento com o 

outro? Como é feita a comunicação entre os departamentos e a Arquidiocese?  

4. Como funciona o trabalho e a programação de comunicação deste meio? 

5. Qual a importância deste meio de comunicação para a Arquidiocese? 

6. Este meio tem contato constante com a Arquidiocese de Belo Horizonte? E com 

as Paróquias de Belo Horizonte? 

7. Conhece a Assessoria de Comunicação as Paróquias (ACOMP)? 

8. Conhece a Pastoral da Comunicação (PASCOM)? 

9. Conhece os serviços disponíveis da Rede Catedral as Paróquias? Usa esses 

serviços (veículos de comunicação)? 

10. A comunicação feita entre as mídias da Rede Catedral e as Paróquias são 

eficientes, ou seja, compreendidas? Você tem algum retorno destas mídias? É 

compreendido o tipo de serviço que estas mídias fornecem as Paróquias (os 

serviços que vocês podem usar)? 

11. A Arquidiocese BH informa os veículos de comunicação disponíveis às 

Paróquias? 

12. Porque não utilizam esses meios de comunicação? Se utilizar, existe satisfação? 
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13. Algo importante a falar sobre a Rede Catedral que seja pertinente a este 

assunto? 

14. Considera a comunicação feita entre os departamentos eficiente? E entre os 

departamentos e a Arquidiocese? E com as paróquias? Caso esta comunicação 

não seja suficiente, buscam modificar a forma atual por outros meios e formas 

mais eficiente? 

15. Algo importante a falar sobre a Rede Catedral que seja pertinente a este 

assunto? 

 

Obs.: Quando a pergunta questionou sobre “este meio” ou “este veículo” a intenção 

era saber sobre o meio entrevistado, seja jornal, rádio, televisão ou outros veículos 

de comunicação que na hora da entrevista foi detalhado. 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista (direcionado as Paróquias em estudo) 
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1. Conhece a Assessoria de Comunicação as Paróquias (ACOMP)? 

2. Conhece a Pastoral da Comunicação (PASCOM)? 

3. Conhece os serviços disponíveis da Rede Catedral as Paróquias? Usa esses 

serviços (meios de comunicação)? 

4. A comunicação feita entre as mídias da Rede Catedral  e as Paróquias são 

eficientes, ou seja, compreendidas? Você tem algum retorno destas mídias? É 

compreendido o tipo de serviço que estas mídias fornecem as Paróquias (os 

serviços que vocês podem usar)? 

5. A Arquidiocese BH informa os veículos de comunicação disponíveis às 

Paróquias? 

6. Porque não utilizam esses meios de comunicação? 

7. Algo importante a falar sobre a Rede Catedral que seja pertinente a este 

assunto? 

8. Como foi e/ou é o relacionamento dos grupos pastorais das Paróquias com a 

Arquidiocese e a Rede Catedral? Existe algum comprometimento ou existe 

contato apenas quando necessários? Como funciona a comunicação da 

Arquidiocese e dos departamentos ligados a ela quando se trata das Paróquias? 

9. Conhece a Assessoria de Comunicação as Paróquias (ACOMP)? 

10. Conhece a Pastoral da Comunicação (PASCOM)? 

11. Conhece os serviços disponíveis da Rede Catedral as Paróquias? Usa esses 

serviços (meios de comunicação)? 

12. A comunicação feita entre as mídias da Rede Catedral  e as Paróquias são 

eficientes, ou seja, compreendidas? Você tem algum retorno destas mídias? É 

compreendido o tipo de serviço que estas mídias fornecem as Paróquias (os 

serviços que vocês podem usar)? 

13. A Arquidiocese BH informa os veículos de comunicação disponíveis às 

Paróquias? 



131 
 

14. Porque não utilizam esses meios de comunicação? 

15. Algo importante a falar sobre a Rede Catedral que seja pertinente a este 

assunto? 

16. Como foi e/ou é o relacionamento dos grupos pastorais das Paróquias com a 

Arquidiocese e a Rede Catedral? Existe algum comprometimento ou existe 

contato apenas quando necessários? Como funciona a comunicação da 

Arquidiocese e dos departamentos ligados a ela quando se trata das Paróquias? 
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APÊNDICE D – Roteiro da entrevista (direcionado ao Vicariato responsável 
pela comunicação e cultura da Arquidiocese) 



133 
 

1. Em 10 minutos, como resume a comunicação, o seu cargo e atribuições para a 

Arquidiocese? E para as Paróquias? Existe comunicação da Arquidiocese com 

as Paróquias? 

2. Sobre a ACOMP, PASCOM, e a Comunicação com as Paróquias o que o senhor 

tem a dizer? Foi um projeto que não foi para frente, por quê? Tem outros planos 

e projetos já em andamento na Arquidiocese? 

3. Considera a comunicação da Arquidiocese efetiva, eficiente? O que falta? 

4. Na opinião geral dos responsáveis por cada veículo de comunicação da Rede 

Catedral afirmam que existem poucos funcionários, falta verba, o que pensa 

sobre este assunto? Existe algo a ser feito? Já existe algum planejamento? 

 
Obs.: As perguntas direcionadas, e respondidas, aos meios de comunicação 

serviram como base para formular os questionamentos ao responsável pela 

comunicação da Rede Catedral. 
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APÊNDICE E – Questionário direcionado às comunidades das Paróquias 
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Freqüento a Paróquia: 

Menino de Jesus/Santo Antônio (   ) São Bento (   ) Nossa Sra. do Morro/Santa Lúcia (   ) 

Sexo: 

Feminino   (   )                               Masculino   (   ) 

Idade 

18 a 25 anos   (   ) 26 a 40 anos   (   ) 41 a 60 anos   (   ) Maior de 60 anos   (   )

 

1 
Conheço alguma coisa do 
Jornal Opinião da Arquidiocese 
de Belo Horizonte.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

 Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o Jornal Opinião da 
Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

2 
Conheço alguma coisa da 
Pastoral da comunicação - 
PASCOM da Arquidiocese de 
Belo Horizonte.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Pastoral da 
comunicação da Arquidiocese é 
uma boa fonte de informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

3 
Conheço alguma coisa do Site 
da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. 

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o Site da Arquidiocese 
é uma boa fonte de informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

4 
Conheço alguma coisa da 
Assessoria de Comunicação 
as Paróquias - ACOMP da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Assessoria de 
Comunicação as Paróquias 
assessora bem as Paróquias. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
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5 
Conheço alguma coisa do 
Arquivo Arquidiocesano da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

 



136 
 

 

1 Conheço alguma coisa do 
Jornalzinho da Paróquia.  Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o Jornalzinho da 
Paróquia é uma boa fonte de 
informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

2 
Conheço alguma coisa das 
festas e eventos religiosos da 
Paróquia.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que as festas e eventos 
religiosos da Paróquia são bem 
feitos e divulgados. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
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3 
Acho que o dia do Santo da 
Paróquia é comemorado de 
forma alegre com a comunidade. 

Sim   (     ) Não   (     ) 
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1 Conheço alguma coisa d a 
Rádio América.  Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Rádio América da 
Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

2 Conheço alguma coisa da Rádio 
Cultura. Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Rádio Cultura da 
Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

3 
Conheço alguma coisa do blog 
da Arquidiocese de Belo 
Horizonte 

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o blog da 
Arquidiocese seja bom para 
interação dos padres e as 
comunidades. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

4 
Conheço alguma coisa da 
Revista Turma para criança da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Revista de 
Catequese a Turma para 
crianças da Arquidiocese é uma 
boa fonte de informação. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

5 Conheço alguma coisa da TV 
Horizonte. Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 

C
om

un
ic

aç
ão

 

 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a TV Horizonte da 
Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
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1 
Conheço alguma coisa do 
projeto de ação social "Mutirão 
contra a Fome" da Arquidiocese 
de Belo Horizonte. 

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 2 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o "Mutirão contra a 
Fome" da Arquidiocese é uma 
boa proposta. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

3 
Conheço alguma coisa da 
campanha Faço Parte da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o Faço Parte será boa 
alternativa para o crescimento 
da Rede Catedral. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

4 
Conheço alguma coisa do 
Conselho Paroquial da 
Paróquia  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5  

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que o Conselho Paroquial 
assessora bem a Paróquia. (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Ef
et

iv
id

ad
e 

5 
Conheço alguma coisa da 
campanha do agasalho da 
Paróquia  

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 1 Acho que a Paróquia respeita a 
opinião da sua comunidade. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 2 
Acho que a Paróquia conhece 
bem as necessidades da sua 
comunidade. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 

Es
tr

at
ég

ia
 

3 Acho que a Paróquia relaciona 
bem com a sua comunidade. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
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Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 1 Acho que o Padre da Paróquia 
ouve a sua comunidade. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 2 Acho que o Bispo está muito 
presente na nossa comunidade. 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

3 
Conheço alguma coisa da 
Fundação Hospitalar Nossa 
Senhora de Lourdes da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Sim   (     ) Não   (     ) 

Discordo Totalmente Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Responda apenas se tiver 
marcado sim. 
Acho que a Fundação Hospitalar 
Nossa Senhora de Lourdes por 
ser filantrópica é muito bem 
atuante na área de prestação de 
serviços médico-hospitalares 

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

C
on

he
ci

m
en

to
 

4 
Conheço alguma coisa das 
ações e obras sociais realizadas 
pela Paróquia.  

Sim   (     ) Não   (     ) 
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Códigos utilizados pela análise estatística 
Num Código Pergunta 

Q1.1_1 cs1 Conheço alguma coisa do Jornal Opinião da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
Q1.2_1 cs2 Acho que o Jornal Opinião da Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 

Q2.1_1 cs3 Conheço alguma coisa da Pastoral da comunicação - PASCOM da Arquidiocese 
de Belo Horizonte. 

Q2.2_1 cs4 Acho que a Pastoral da comunicação da Arquidiocese é uma boa fonte de 
informação. 

Q3.1_1 cs5 Conheço alguma coisa do Site da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
Q3.2_1 cs6 Acho que o Site da Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 

Q4.1_1 cs7 Conheço alguma coisa da Assessoria de Comunicação as Paróquias - ACOMP da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Q4.2_1 cs8 Acho que a Assessoria de Comunicação as Paróquias assessora bem as 
Paróquias. 

Q5.1_1 cs9 Conheço alguma coisa do Arquivo Arquidiocesano da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. 

Q2.1_2 cf1 Conheço alguma coisa das festas e eventos religiosos da Paróquia. 
Q2.2_2 cf2 Acho que as festas e eventos religiosos da Paróquia são bem feitos e divulgados. 

Q3.1_2 cf3 Acho que o dia do Santo da Paróquia é comemorado de forma alegre com a 
comunidade. 

Q1.1_3 cg1 Conheço alguma coisa d a Rádio América. 
Q1.2_3 cg2 Acho que a Rádio América da Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 
Q2.1_3 cg3 Conheço alguma coisa da Rádio Cultura. 
Q2.2_3 cg4 Acho que a Rádio Cultura da Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 
Q3.1_3 cg5 Conheço alguma coisa do blog da Arquidiocese de Belo Horizonte 

Q3.2_2 cg6 Acho que o blog da Arquidiocese seja bom para interação dos padres e as 
comunidades. 

Q4.1_2 cg7 Conheço alguma coisa da Revista Turma para criança da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. 

Q4.2_2 cg8 Acho que a Revista de Catequese a Turma para crianças da Arquidiocese é uma 
boa fonte de informação. 

Q5.1_2 cg9 Conheço alguma coisa da TV Horizonte. 
Q5.2_1 cg10 Acho que a TV Horizonte da Arquidiocese é uma boa fonte de informação. 

Q1.1_4 ef1 Conheço alguma coisa do projeto de ação social "Mutirão contra a Fome" da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Q1.2_4 ef2 Acho que o "Mutirão contra a Fome" da Arquidiocese é uma boa proposta. 

Q2.1_4 ef3 Conheço alguma coisa da campanha Faço Parte da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. 

Q2.2_4 ef4 Acho que o Faço Parte será boa alternativa para o crescimento da Rede Catedral. 
Q3.1_4 ef5 Conheço alguma coisa do Conselho Paroquial da Paróquia 
Q3.2_3 ef6 Acho que o Conselho Paroquial assessora bem a Paróquia. 
Q4.1_3 ef7 Conheço alguma coisa da campanha do agasalho da Paróquia 
Q1_1 es1 Acho que a Paróquia respeita a opinião da sua comunidade. 
Q2_1 es2 Acho que a Paróquia conhece bem as necessidades da sua comunidade. 
Q3_1 es3 Acho que a Paróquia relaciona bem com a sua comunidade. 
Q1_2 con1 Acho que o Padre da Paróquia deveria ouvir mais a sua comunidade. 
Q2_2 con2 Acho que o Bispo está muito presente na nossa comunidade. 

Q3.1_5 con3 Conheço alguma coisa da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Q3.2_4 con4 Acho que a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes por ser filantrópica é 
muito bem atuante na área de prestação de serviços médico-hospitalares 

Q4_1 con5 Conheço alguma coisa das ações e obras sociais realizadas pela Paróquia. 
 


