
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor: Jucelino Muniz de Oliveira  

Título: Comunicação Organizacional, Comprometimento e 
Desempenho: um Estudo Empírico no Setor de Serviços.

Linha de Pesquisa:  Estratégia e Tecnologia em Marketing  

Orientador: Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho  

Resumo:  
Este estudo empírico investiga o impacto da qualidade da comunicação organizacional 

no comprometimento, no desempenho e na satisfação do funcionário com a 

comunicação organizacional em uma empresa americana do setor de serviços. Foram 

convidados a participar da pesquisa 322 funcionários de todos os setores e níveis 

hierárquicos. Como retorno, obteve-se 170 questionários válidos, o que corresponde a 

52,8% do total de questionários enviados.  

 Ao encontro do que propõem as principais correntes teóricas, este estudo parte 

da suposição de que a qualidade da comunicação organizacional tem um impacto 

positivo no comprometimento, no desempenho e na satisfação do funcionário na 

utilização dos meios de comunicação e que a satisfação do funcionário com a 

comunicação tem impacto positivo no comprometimento do funcionário.  

 O modelo hipotético de pesquisa adotado neste trabalho foi criado tendo como 

referência o modelo ACSI proposto por Fornell et al (1996). Considerando que o 

modelo ACSI original trata diretamente de clientes e mercados externos, para este 

trabalho foi adotado o modelo ACSI com uma visão mais interna, onde se buscou 

verificar o impacto da qualidade da comunicação organizacional no desempenho e nas 

atitudes dos funcionários, observando-se a revisão de autores pertinentes, com o 

objetivo de verificar empiricamente as relações do modelo hipoteticamente exposto, 

elaborado a partir da proposta de FORNELL et al (1996). 

 No geral, os resultados das hipóteses do modelo testadas apontam para 

confirmação. Demonstram existir um impacto bastante positivo da qualidade da 

comunicação no comprometimento, na satisfação com a comunicação e no desempenho 

do funcionário. No tocante ao impacto da satisfação com a comunicação no 

comprometimento, também foi positivo, muito embora bastante baixo. Pode-se inferir 
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destes resultados que a existência de uma comunicação bem estruturada e eficiente pode 

resultar em satisfação dos funcionários em utilizá-la, podendo também resultar em 

comprometimento e ter influência no desempenho, mas esta satisfação poderá não 

redundar em alto comprometimento do funcionário para com a organização.  

 

 


