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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. 
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