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MÓDULO 27: GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
CAPÍTULO 5: ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
 
 

     1 DIRETRIZES GERAIS PARA A COMUNICAÇÃO RELATIVA À GESTÃO DO CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
1.1 O processo de comunicação dos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional é 
composto de quatro etapas: 
 

a) sensibilização para participação nas pesquisas; 
 
b) divulgação dos resultados das pesquisas; 
 
c) divulgação dos Planos de Ações de Melhoria do Clima Organizacional; 
 
d) divulgação das Ações de Melhoria realizadas em prol do clima organizacional. 

 
1.2 As ações de comunicação relativas à realização de Pesquisas de Clima Organizacional 
devem ser coordenadas em âmbito nacional pelo DEGET e providenciadas pelos  
coordenadores na AC e nas DRs.  
 

    1.3 Devem ser utilizados instrumentos diferenciados dirigidos a cada um dos vários grupos e 
públicos que compõem a estrutura organizacional e a força de trabalho da ECT: 
 

a) direção da ECT (AC/DR); 
 
b) gestores de unidades de atendimento, operacionais e administrativas; 
 
c) empregados em geral. 
 

     1.4 Todas as peças de comunicação deverão conter as logomarcas e os slogans padrão do 
Sistema de Gestão do Clima Organizacional da ECT. 
 
 

    2 SENSIBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS PESQUISAS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 

2.1 A etapa inicial de comunicação é voltada à sensibilização para participação do maior 
número possível de empregados nas pesquisas de clima organizacional, visando proporcionar 
a maior representatividade possível às pesquisas. 
 
2.2 Para os gestores deverão ser realizadas no mínimo as seguintes ações de comunicação: 
 

         a) reuniões com gestores dos diversos níveis hierárquicos para explanação dos objetivos, 
da metodologia da pesquisa e do cronograma das ações; 

 
b) envio de material explicativo detalhado a todos os gestores de unidades de atendimento, 

operacionais e administrativas. 

  IC 



 VIG: 22.12.2006 EMI: 22.12.2006 

MANUAL DE PESSOAL 
MÓD: 27 
CAP:    5 
 

                              2 

 

 

 
2.3 Para os empregados em geral deverão ser realizadas no mínimo as seguintes ações de 
comunicação: 
 

          a) envio de correspondência da Direção da ECT para a residência de todos os 
empregados, informando sobre a realização da pesquisa, bem como dos objetivos 
pretendidos; 

 
b) notas nos Boletins Internos, iniciando-se a sensibilização 15 dias antes do início da 

aplicação da pesquisa, mantendo-se reforços durante o período de aplicação;  
 

c) divulgação no “Primeira Hora” antes e durante o período de aplicação da pesquisa; 
 

         d) realização do Dia “C” do Clima, ação de comunicação realizada na forma de reunião, 
sem custos financeiros, pelos gestores nas unidades e voltada para a reflexão sobre a 
Gestão do Clima Organizacional nos Correios. 

 
 
3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS 
 
3.1 A etapa seguinte é a de comunicação dos resultados da Pesquisa de Clima 
Organizacional, e deve seguir diretrizes que assegurarão a abrangência, a transparência, a 
credibilidade e a uniformidade das informações. São elas:   
 

a) comunicação a mais ampla possível (abrangência);  
 
b) apresentação total dos resultados favoráveis, satisfatórios e desfavoráveis (ética e 

transparência);  
 

           c) destaque não só para resultados, mas também para metodologia científica adotada na 
pesquisa (credibilidade); 

 
d) apresentações dos resultados de acordo com as diretrizes e documentos corporativos 

do clima organizacional (uniformidade). 
 
3.2 A fim de evitar a busca de comparações de resultados entre gestores e unidades, mas 
sim incentivar que cada unidade se situe no contexto de sua área e da DR, a comunicação 
dos resultados também deverá ser seletiva de acordo com o conteúdo a ser disponibilizado a 
cada público. 
 
3.3 Para os gestores deverão ser realizadas no mínimo as seguintes ações de comunicação: 
 

 a) reuniões ou seminários com a Direção da Empresa e com gestores dos diversos níveis 
hierárquicos para apresentação dos resultados da pesquisa e do cronograma das ações 
seguintes; 

 
b) entrega dos Relatórios da Pesquisa de Clima Organizacional a todos os gestores de 

unidades de atendimento, operacionais e administrativas que tenham atendido ao critério de 
geração de relatório individual. 

3.4 Para os empregados em geral deverão ser realizadas no mínimo as seguintes ações de 
comunicação: 
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         a) envio de correspondência da Direção da ECT para a residência de todos os 

empregados, agradecendo pela participação na pesquisa, bem como informando sobre as 
etapas seguintes; 

 
 b) notas nos Boletins Internos, divulgando detalhadamente os resultados das Pesquisa de 

Clima Organizacional;  
 

 c) divulgação no “Primeira Hora” antes e durante o período de aplicação da pesquisa; 
 

    d) realização do Dia “C” do Clima, ação de comunicação realizada pelos gestores na 
forma de reunião, sem custos financeiros, para a divulgação dos resultados das respectivas 
unidades. 

 
 
4 DIVULGAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES DE MELHORIA DO CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 

     4.1 A terceira etapa envolve a divulgação dos Planos de Ações de Melhoria do Clima 
Organizacional, na qual deverão ser apresentados os planos corporativo (ECT), regional (DR) 
e local. 
 
4.2 Para os gestores deverão ser realizadas no mínimo reuniões ou seminários com a 
Direção da Empresa e com gestores dos diversos níveis hierárquicos para apresentação dos 
Planos de Ações de Melhoria do Clima Organizacional; 
 
4.3 Para os empregados em geral deverão ser realizadas no mínimo as seguintes ações de 
comunicação: 
 

           a) notas nos Boletins Internos, divulgando os Planos de Ações de Melhoria do Clima 
Organizacional; 
 

  b) divulgação no “Primeira Hora”; 
 
            c) ação de comunicação realizada pelos gestores na forma de reunião, sem custos 

financeiros, para a apresentação aos empregados Planos de Ações de Melhoria do Clima 
Organizacional. 

 
 
5 DIVULGAÇÃO DAS MELHORIAS REALIZADAS EM PROL DO CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
5.1 A etapa final do processo de comunicação do clima organizacional diz respeito à 
divulgação das melhorias realizadas em decorrência do diagnóstico dos resultados de cada 
pesquisa. Os estudos realizados sobre a gestão das relações de trabalho indicam que as 
mudanças processadas pela Empresa com vistas à melhoria do clima organizacional, nem 
sempre são percebidas pelos empregados. Assim, é importante dar visibilidade às ações 
implementadas a partir dos resultados da pesquisa, de modo que as mesmas possam chegar 
ao conhecimento de todo o corpo funcional da Empresa. 
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5.2 Todas as áreas responsáveis pela realização de ações de melhoria do clima 
organizacional devem constantemente divulgar as melhorias realizadas, utilizando para tanto 
todos os meios de comunicação da ECT. 

 
* * * * * 

 
 
 
 
 


