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Resumo:
Este estudo descreve como o processo de comunicação organizacional se estabelece para a promoção
de ambientes de inovação em serviços de saúde, especificamente em um Laborátorio de Análises
Clínicas localizado na cidade de Pato Branco – PR. A pesquisa ocorreu através de uma abordagem
qualitativa, com caráter descritivo, pela qual foi possível descrever e compreender aspectos subjetivos
referentes a fatos e situações ocorridas no quotidiano da organização. Para a coleta de dados foi utilizada
a técnica de entrevista semi-estruturada, aplicada ao fundador da organização, a uma gestora e
colaboradora. Após a transcrição, os dados foram analisados como forma de análise de conteúdo, tendo
como categorias: as dinâmicas da comunicação no ambiente organizacional e os elementos da
comunicação presentes no ambiente organizacional. No entanto, o resultado obtido pela pesquisa é
pertinente pelo fato da busca contínua de aperfeiçoamentos e procedimentos que acompanham as
mudanças frequentes no segmento da saúde. Isso é perceptível através dos cursos nacionais e
internacionais constantes que os profissionais realizam, treinamentos permanentes, atendimento
humanizado, equipamentos de ponta, pela obtenção da certificação da ISO 9001 e o Programa Nacional
de Controle de Qualidade, o que confere ao laboratório qualidade, credibilidade, tecnologia e rapidez na
entrega de exames, assim para os pacientes esses procedimentos demonstram confiança, conforto e
atenção no resultado final do serviço prestado. O estudo ressaltou os conceitos metodológicos sobre
inovação e comunicação, bem como a criação de ambientes favoráveis a inovação.
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The Communication on Innovation Environments Creating context in Health Services

Abstract
This study describes how the organizational communication process is established for the promotion of
innovation environments in healthcare, specifically in a Laboratory of Clinical Analysis located in the
city of Pato Branco - PR. The research was carried out through a qualitative approach with descriptive,
for which it was possible to describe and understand subjective aspects related to facts and situations
that occurred in the organization daily. For data collection was used a semi-structured interview
technique, applied to the founder of the organization, a management and collaborator. After

transcription, data were analyzed as a means of content analysis, categories of: the communication
dynamics in the organizational environment and the communication elements present in the
organizational environment. However, the results obtained by the research is relevant because of the
continuous search for improvements and procedures that accompany frequent changes in the health
segment. This is noticeable through national and international courses constants that professionals
perform, permanent training, humane care, cutting-edge equipment, for obtaining the certification ISO
9001 and the National Quality Control Program, which gives the laboratory quality, credibility,
technology and delivery speed tests, so for patients these procedures demonstrate confidence, comfort
and attention to the bottom line of service. The study pointed out the methodological concepts of
innovation and communication as well as the creation of favorable innovation environments.
Key-words: Communication, Innovation, Health.

1 Introdução
As atuais dinâmicas do mercado e a intensificação das tecnologias, as organizações precisam
estar constantemente atentas às tendências e às demandas dos mercados de modo à alavancar
suas vantagens competitivas e obter resultados mais significativos tanto em lucratividade como
capitalização de sua imagem. Assim, o conhecimento e as pessoas assumem papéis
preponderantes no processo de aprendizagem e desenvolvimento organizacional com vista à
criação de ambientes inovativos.
A pesquisa e desenvolvimento nas organizações estão progredindo, nesta perspectiva a
inovação ganha destaque como elemento fundamental para o mercado contemporâneo. Inovar
é mais do que simplesmente criar um produto ou serviço novo ou mais elaborado, mas sim,
fazer com que este seja aceito pelo público e pela sociedade, fazendo realmente a diferença para
os consumidores.
No campo da Administração, a inovação tem sido importante aliada nas transformações
organizacionais, no sentido de orientar e instrumentalizar para práticas arrojadas de produção,
estruturas e comunicação. Assim, Administração e inovação estão diretamente ligadas não
apenas no âmbito tecnológico, mas na busca por indicadores efetivos de produtividade,
alterando demandas sociais, promovendo modalidades de trabalho e o diálogo de saberes.
Neste sentido, a mediação entre os interesses organizacionais e individuais depende de
ferramentas efetivas de comunicação que despertem o interesse e a cooperação entre indivíduo
e a empresa. A comunicação se efetiva como uma ferramenta de intercâmbio de informações e
experiências vitais ao estímulo à inovação, a partir do qual as pessoas interagem e constroem
suas percepções. Neste caso, a comunicação configura-se também como importante elemento
de mediação que se articula a partir da diversidade, de modo a subsidiar as organizações na
apropriação dos conhecimentos.
O segmento de serviços, tem crescido significativamente nas últimas décadas estando atrelado
às novas práticas de administração e à perspectiva de gestão da inovação em seus processos.
Assim, no transcurso de sua trajetória intensificou-se os serviços na área de saúde,
principalmente em reflexo da inserção de tecnologia qualificada, da maior proximidade dos
seus clientes ao processo de avaliação e em virtude das novas dinâmicas assumidas por este
mercado.
Sob esta dinâmica, o estudo se orientou a partir da seguinte problemática de pesquisa: como o
processo de comunicação organizacional se estabelece para a promoção de ambientes de
inovação em serviços de saúde
Diante do exposto, a Inovação em serviços de saúde, é primordial. A seqüência de pesquisas e
estudos é indispensável que possua o intuito da melhoria na prestação de serviços e tecnologia,

haja vista que a demanda por novas tecnologias é constante correlacionando ao desejo
fundamental da sociedade, ou seja, ela está na interseção entre o sistema de inovação e bemestar.
Quanto a organização sistemática do presente artigo, estabelece o conceito de inovação, por
conseguinte o conhecimento alinhado ao processo de comunicação, posteriormente é realizado
breve explanação sobre a relevância da comunicação no desenvolvimento da inovação, ainda a
metodologia que descreve a forma de construção da pesquisa, após é realizado as devidas
análises sobre os dados obtidos, e por fim as considerações finais do estudo.
2 Conceito de Inovação
A Inovação tem o propósito de melhorias nos produtos e serviços, repensando as práticas,
decisões, e discursos realizados pelas organizações que estão em concordância com a filosofia
da Inovação. O termo Inovação tem sido pauta de vários debates de ordem social, política e
econômica. Entretanto, sua definição é polissêmica, de acordo com as elaborações específicas
das áreas de conhecimento. Para Tidd, Bessant, Pavitt (2008, p.23) “a Inovação não consiste
somente na abertura de novos mercados, pode também significar novas formas de servir a
mercados já estabelecidos e maduros”.
A inovação necessita de um processo gradual e amplo de conhecimento, sendo necessário
também um ambiente organizacional favorável a esse processo. “Incentivar e propiciar
condições favoráveis à criação de inovações, bem como o compartilhamento de informações e
a sua utilização, são aspectos acobertados pela gestão do conhecimento”. (CHOO, 2010).
O Manual de Oslo faz referência a Inovação publicado através da OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico):
A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas (OCDE, 2006, p.55).

Contudo, a Inovação tem o propósito de melhorias nos produtos e serviços, repensando as
práticas, decisões, e discursos realizados pelas organizações que estão em concordância com a
filosofia da Inovação. As empresas dispõem de vastos benefícios com as políticas de inovação
se inserindo com bases sólidas para o mercado competitivo num processo de demandas
mutantes, instáveis e diferenciadas, aliados ao conhecimento e o contínuo desenvolvimento das
organizações.
Portanto, a inovação necessita de um processo gradual e amplo de conhecimento, sendo
necessário também um ambiente organizacional favorável a esse processo. Incentivar e
propiciar condições favoráveis à criação de inovações, bem como o compartilhamento de
informações e a sua utilização, são aspectos acobertados pela gestão do conhecimento Choo
(2010).
O processo inovativo deve integrar empresas, governo e instituições de ensino, numa relação
de complementaridade para o desenvolvimento. Neste sentido vincula-se à inserção de
tecnologias aliadas à ciência para propiciar qualidade de vida à população.
Assim, a capacidade brasileira em promover o avanço do conhecimento tecnológico e
científico, precisa desenvolver estratégias para ampliar seu contingente de pessoal qualificado,
estimulando os devidos esforços da ciência e tecnologia para as respostas aos anseios
pretendidos. Entretanto, a base científica brasileira ainda é periférica de modo a responder aos
indicadores internacionais de produção tecnológica.

Conforme consta no Livro Branco (2002, p. 26) a “Inovação é um fenômeno complexo,
multidimensional, que pressupõe a presença e articulação de agentes e instituições de natureza
diversa, com lógicas e procedimentos distintos”. Outra contribuição que o Livro Branco (2002,
p. 27) traz relaciona-se as melhorias realizadas através da inovação “além de fenômeno
econômico, a inovação integra processos sociais, ligado à história, à cultura, à educação, às
organizações institucionais e políticas, e à base econômica da sociedade”.
As organizações como agentes de inovação, demandam conhecimentos, habilidades,
envolvendo pesquisa para concepção de novas tecnologias, a importação ou absorção de
ferramentas eficazes, bem como, pessoal qualificado e comprometido com inovação, além da
disponibilidade de infraestrutura científica e tecnológica.
Baseado nos estudos extensos de Tidd, Bessant e Pavitt (2001), salienta-se que:
Os dois ingredientes básicos para o bom desempenho da atividade inovadoras são os
recursos técnicos (pessoas, infraestrutura, conhecimento e capital), e a competência
da organização em gerenciá-los. Este cenário mostra a necessidade das empresas
desenvolverem uma nova competência: a habilidade de gerenciar o processo de
inovação (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2001, p. 54).

A partir desta análise é necessário difundir o conhecimento e transformá-lo em fonte efetiva de
desenvolvimento, tendo na intervenção da inovação o avanço do conhecimento socializado, e
materializado em bens e serviços. Mas não pode ser atribuído como elemento residual, ou
supostamente intrínseco ao impulso da capacitação nas áreas de ciência e tecnologia. Na
conjuntura frisada é notável que a inovação seja elemento precípuo para consolidar a
funcionalidade Ciência, Tecnologia e Inovação.
No cenário atual dos estudos sobre inovação, tecnologia e ciência, além das empresas que são
agentes atuantes em prol da criação de ambientes inovadores, alia-se às instituições de ensino
que nos últimos tempos vêm demonstrando interesse na contribuição do conhecimento. A
conjunção empresa-universidades pode ser uma parceria que resulta em produções qualificadas.
O processo inovativo está atrelado à construção de ambientes favoráveis e alinhados à cultura
organizacional constituída, que consiste em um sistema de valores compartilhados pelos seus
colaboradores, em todos os níveis hierárquicos, diferenciando uma organização das demais. Em
outras palavras, é um conjunto de características que a empresa valoriza, compartilha e utiliza
para atingir seus objetivos e metas estabelecidas.
As inovações são importantes porque permitem que as empresas conheçam novos mercados,
aumentem seus lucros, adquiram conhecimento e possam agregar valor à sua marca. Dietrich e
Rodrigues et al., (2006, p. 02) salienta, que “os benefícios da inovação não se limitam apenas
às empresas; a inovação proporciona um aumento considerável no nível de emprego e renda de
regiões e países, abrindo assim, as portas para o mundo globalizado”, ou seja, a inovação
contribui para mudanças expressivas nos ambientes que estão estabelecidas, e vai além das
instituições empresariais, buscando resultados concretos.
Na percepção de Fleury (1996) a cultura organizacional engloba várias concepções para questão
em estudo,
Cultura organizacional é concebida como um conjunto de valores e pressupostos
básicos expressos em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar,
atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto age como elemento
de comunicação e consenso, como resulta e instrumentaliza as relações de dominação
(FLEURY, 1996, p. 26).

Existem convergências sobre as definições de cultura organizacional no sentido de criar
ambientes receptivos que propiciem integração, valores que levem ao aprendizado e ao
desenvolvimento organizacional, otimizando os resultados almejados pela organização. Fleury

(1996) em sua definição contextualiza a cultura organizacional através de alguns conceitos que
podem ser elencados como os saberes, as crenças introduzidas na organização, às leis, a moral
e os costumes e todas as outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da
sociedade.
Comunicar-se é fator vital na sociedade. Através desta ferramenta é que se transfere e
compreende significados, que possibilitam a interação e o compartilhamento de experiências e
interesses comuns entre indivíduos. Para Kunsch (2003, p. 161) “comunicar é um ato de
comunhão de ideias e o estabelecimento de um diálogo. Não é simplesmente uma transmissão
de informação”. Em relação à inovação na comunicação Carvalho, Reis e Cavalcante,
comentam que:
Também um processo eficaz de comunicação externa é fundamental para que, de fato,
ocorra a inovação. De que adianta a empresa criar um novo produto/serviço, se os
clientes não souberem disso? Muitos casos de introdução de novos produtos ou
serviços foram malsucedidos em razão da fragilidade no processo de comunicação
externa (CARVALHO, REIS e CAVALCANTE, 2011, p. 92).

Os meios de comunicação são essenciais para a gestão de uma organização, através destes que
as empresas interagem com o público externo e interno, os diversos setores trocam informações
entre si e os gestores tomam decisões precisas. A comunicação é o principal elo de
relacionamento e ligação entre as pessoas, onde estas expressam suas emoções e são motivadas
a atingir um objetivo.
O processo de comunicação se assemelha, de certa forma, com o processo de inovação, pois
ambos trabalham alinhados para atingir os objetivos de uma empresa:
Assim, o processo de inovação nasce na geração de idéias (pesquisa), passando pela
implementação (desenvolvimento) e alcançando resultados esperados (de acordo com
as demandas da organização e dos stakeholders) do mesmo modo que o processo de
comunicação clássico ocorre quando o emissor (ou codificador) estimula o receptor
(ou decodificador) a assimilar uma determinada mensagem (ou sinal), através de um
canal (ou meio). A guisa de precisão, na função de co-produção das mensagens,
emissores e receptores ocupam posições dinâmicas e intercambiáveis (CAJAZEIRA
e CARDOSO 2009, p.2).

A comunicação tem papel fundamental para o desenvolvimento de inovações, visto que, é por
esse instrumento que ocorrem as trocas de experiências e a geração de conhecimento nas
organizações, contribuindo para que o clima e a cultura organizacional sejam favoráveis aos
ambientes inovadores.
3 Metodologia
Frente aos objetivos traçados a pesquisa desenvolveu sob a abordagem qualitativa. Tal
abordagem demonstra-se adequada por permitir a compreensão de percepções e aspectos
subjetivos referentes a fatos e situações ocorridas no quotidiano das organizações, como
salienta Minayo:
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja,
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, oque corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis
(MINAYO et al., 2000, p. 21-22).

A pesquisa em questão ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas, sob enfoque
predominantemente qualitativo, esta se caracteriza também como pesquisa descritiva, pois
busca descrever a realidade de determinada empresa ou dos acontecimentos vivenciados.

Trivinos (1987, p.112), “a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações
[...]. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São
exemplos de pesquisa descritiva: estudo de caso, análise documental”.
Para que se possa descrever dado fenômeno, a pesquisa de campo contribuiu para os
investigadores terem a oportunidade de analisar os fatos in loco, tendo contato direto com o
ambiente e com as pessoas que nela trabalham. Severino (2010, p. 123) caracteriza a pesquisa
de campo como “objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é
feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente
observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador”.
Como amostra do universo e unidade de pesquisa, foi selecionada uma organização que presta
serviços no ramo de Análises Clínicas, situada no município de Pato Branco – PR. A amostra
foi escolhida devido à visibilidade e a publicidade dos processos utilizados pela empresa e
também pela acessibilidade.
A técnica de coleta e análise dos dados utilizada foi a entrevista semi-estruturada. A opção pela
entrevista semi-estruturada se deu diante da perspectiva de análise em profundidade das
percepções de gestores e colaboradores sobre a criação do ambiente de inovação. Para tanto,
optou-se por esta tipologia de entrevista por considerar um nível equilibrado de rigidez e
flexibilidade entre os sujeitos de pesquisa e os pesquisadores.
4 Análise e discussão dos resultados
Tomando como base os objetivos e a metodologia que norteiam o estudo, apresentam-se as
considerações e resultados obtidos através dos procedimentos de coleta de dados. Desta forma,
no dia 11 de junho de 2014, realizou-se a pesquisa de campo junto à organização investigada,
onde foram entrevistados dois gestores e o colaborador responsável pelo setor de atendimento.
Conforme estabelecido nos procedimentos metodológicos, a coleta de dados se deu através de
entrevista semi-estruturada, realizada junto ao Entrevistado A, fundador da organização. Por
sua vez, o Entrevistado B, que responde atualmente pelo processo de Gestão da Qualidade e
pela Gestão de Pessoas, e o Entrevistado C, que coordena a equipe de atendimento e recepção
aos clientes. Ressalta-se que no início das entrevistas os participantes foram informados dos
objetivos do estudo, bem como, assegurados sobre a confidencialidade das informações e sigilo
das identidades, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Observou-se um ambiente dinâmico em que à gestora do processo de Gestão da Qualidade é
reconhecida como mediadora pelos demais colaboradores, evidenciando elementos formais e
informais da comunicação. Assim, percebe-se que a comunicação no espaço organizacional
possui características de flexibilidade, em virtude da disposição do ambiente e dos processos
realizados.
O layout aberto facilita o processo de comunicação, propiciando atendimento efetivo ao
público. A empresa possui documentos que evidenciam todo o processo de comunicação
formal, dando suporte aos métodos estabelecidos, sendo disponibilizados a todo o colaborador
independente de sua posição hierárquica, reforçando valores culturais a serem assimilados.
Com relação às entrevistas, as falas gravadas em áudio foram posteriormente transcritas e
analisadas, permitindo a discussão das categorias de análises propostas.
É perceptível que a organização possui uma trajetória consolidada no ramo de serviços em
saúde e resultados satisfatórios no que tange às ações voltadas à qualidade, uma vez que mantém
vínculo com médicos disponibilizando suporte técnico necessário, sendo reconhecidos pelas

suas competências, em diversas regiões do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e também no Mato Grosso do Sul.
Na garantia da efetivação de processos que intencionam qualidade diferenciada, a comunicação
exerce papel primordial de troca de informações e ideias, tanto com o seu público interno quanto
externo. A comunicação organizacional integrada é observada na organização em estudo: há
comunicação administrativa utilizada entre os colaboradores e gestores, bem como
comunicação mercadológica, aplicada na divulgação do serviço prestado pela empresa.
Kunsch (2003, p.149) afirma que a comunicação organizacional “é a disciplina que estuda
como se processa o fenômeno comunicacional nas organizações no âmbito da sociedade global.
Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus
diversos públicos”.
Na organização em estudo, o trabalho em equipe é consolidado pelo acompanhamento contínuo,
acesso aos gestores. Segundo a opinião dos gestores, ações de estímulo à interação têm sido
consideradas fundamentais, tendo em vista a avaliação de competências, habilidades e
deficiências existentes na equipe.
As organizações precisam estar cientes da importância de um processo de
comunicação interna eficaz, pois, quanto melhor for o processo de comunicação entre
os dirigentes e seus colaboradores, menor será a resistência às mudanças. (...) Também
um processo eficaz de comunicação externa é fundamental para que, de fato, ocorra a
inovação. De que adianta a empresa criar um novo produto/serviço, se os clientes não
souberem disso? (CARVALHO e REIS et al, 2011, p. 92).

Verifica-se a ênfase nos processos comunicativos em duas dimensões: interna e externa. As
contribuições dos entrevistados convergem para a construção de estratégias mercadológicas no
sentido de que a comunicação institucional envolva tanto a credibilidade, visibilidade e
confiabilidade.
É interessante ressaltar a estrutura hierárquica perceptível, pode-se conceber que os níveis
estratégico, tático e operacional, são bem definidos na organização. Constatou-se que o nível
estratégico e tático atuam de forma participativa para a tomada de decisões, que podem indicar
espaços privilegiados para tal, congregando o alinhamento dos objetivos.
Utilizando os conceitos de Andrade (2010), que considera os meios eletrônicos de comunicação
uma ferramenta de amplo acesso e facilidade na divulgação dos produtos e serviços oferecidos,
como apresenta o trecho a seguir, é possível dizer que a empresa explora dessa ferramenta tanto
no intuito de divulgar e tornar conhecido o seu serviço quanto para favorecer o cliente que busca
cada vez mais praticidade, conforto e segurança, fator influenciador principalmente quando se
fala em saúde.
O site da organização, por exemplo, representa um instrumento poderoso para tornar
conhecida a filosofia, os produtos e serviços ofertados, o histórico da organização, a
estrutura organizacional, os principais dirigentes, bem como para divulgar seu
engajamento em campanhas sociais, ou seja, para aproximar a organização de todos
os seus públicos que se encontram geograficamente distantes. A internet é hoje um
excelente veículo de comunicação entre a organização e seu público externo
(ANDRADE, 2010, pág. 186).

Além da comunicação verbal e eletrônica, formal e informal evidenciados nas entrevistas, notase através de observações, a maneira diferenciada como articula procedimentos clínicos às
abordagens humanizadas de seus clientes, principalmente no atendimento ao público infantil.
Tais evidências amparam-se pelos espaços destinados à coleta de material para esse público,
com ênfase em estímulos visuais, conforto ambiental e interatividade.

As categorias de análises auxiliaram na efetivação dos resultados identificados, referente as
dinâmicas de comunicação no ambiente organizacional, a referida categoria de análise tem
como perspectiva a verificação das dinâmicas inerentes à comunicação no ambiente
organizacional no enfoque das contribuições possíveis para a criação de ambientes inovadores.
A organização busca fomentar estudos e pesquisas em inovação que atentem aos anseios de
seus clientes, para manter sua qualidade e imagem perante o público interno e externo, por meio
de práticas e tecnologias apropriadas. Para tanto, a empresa possui ferramentas eficazes de
acompanhamento ao atendimento, processos de produção e pesquisas de satisfação.
Denota-se também a preocupação em investimentos em equipamentos de referência no
mercado, que garantam a precisão do serviço prestado, além de políticas de formação
continuada a toda equipe. Os procedimentos acerca das diretrizes de qualidade estão dispostos
nos locais de trabalho dos colaboradores, permitindo a permanente consulta e orientação por
meio de manuais de procedimentos.
Os elementos da comunicação presentes no ambiente organizacional, tendo em vista, sua
especificidade no contexto da área de saúde e os processos atrelados ao controle de qualidade
e operações, apresenta um volume significativo de materiais de comunicação visual e impressa
que reforçam diretrizes, valores e processos.
Neste sentido, ressalta-se que as observações realizadas durante a visita para a coleta de dados
permitiram visualizar informes, murais, indicativos de fluxo, padrões de identificação e
etiquetamento de materiais e equipamentos dispostos em locais estratégicos, tanto para
colaboradores com para clientes.
Além disso, é necessário evidenciar os espaços destinados às reuniões realizadas na empresa.
Nestes termos, verificou-se que alguns assuntos tratados possuem registros específicos, os
recursos expressos são utilizados na empresa nas formas eletrônicas de comunicação, uma vez
que facilitam e agilizam o processo, favorecendo a execução das atividades e a tomada de
decisões. Todos os colaboradores possuem, em suas máquinas, um manual on-line de
qualidade, utilizado como guia e direcionamento do trabalho desempenhado por cada
colaborador.
O público externo, também usufrui da ferramenta comunicacional que a empresa dispõe,
confome relato de uma das entrevistadas através do acesso dos resultados dos exames na
internet, aviso por SMS de exame liberado, tem a página nas redes sociais que facilita a
comunicação direta com o laboratório e o site que tamém contém informações pertinentes aos
exames realizados.
Considerando a realidade do setor no qual a empresa está inserida, bem como as observações
das ferramentas utilizadas, como o site, as redes sociais, a identidade visual, o ambiente interno,
a receptividade, entre outras variáveis que se comunicam, pode-se enfatizar que a empresa preza
pela visibilidade positiva de suas ações articuladas às necessidades e expectativas de sua
clientela que recaem sobre processos de articulação para a criação de ambiente propício à
inovação, que no momento presente pauta-se por ações de melhorias no que tangem a precisão
e qualidade aliada ao atendimento humanizado, acessibilidade e confidencialidade.
5 Considerações Finais
O crescente investimento em pesquisa e tecnologia tem feito com que muitas organizações
voltem o olhar para novos processos e novas formas de gerir seus empreendimentos. A inovação
chega trazendo consigo uma maneira diferenciada de satisfazer e surpreender os consumidores.

Consequentemente, organizações que não acompanham essa evolução, tornam-se menos
competitivas sob risco da perda do mercado.
Observando esse cenário, este estudo pretendeu estabelecer a relação entre a comunicação e a
criação de ambientes de inovação, no setor de saúde, especificamente. Para tanto, percebendose os esforços e concepções acerca de inovação atrelada à qualidade, selecionou-se para a
realização do estudo, um laboratório de análises clinicas, situado no município de Pato Branco,
Estado do Paraná. Com intuito de obter percepções dos gestores e colaboradores com relação
ao tema deste estudo, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas ao fundador da
organização, à gestora da Qualidade e de Gestão Pessoas, bem como, com a colaboradora
responsável pela equipe de atendimento.
Tomando como base os dados coletados pela entrevista, é possível dizer que o lócus de pesquisa
possui singularidades características de empresas que trabalham nesse setor, uma vez que, o
ramo de saúde envolve peculiaridades. Como se trabalha com vidas, a empresa apresenta
maneiras diferenciadas de atendimento e de serviços.
Dessa forma, a participação dos colaboradores é essencial nesse processo, uma vez que são os
principais elos entre o cliente e o serviço prestado, é por meio dos atendentes que o paciente
tem o primeiro contato com a organização. Para tanto, a comunicação torna-se primordial nesse
processo afim de garantir ao cliente, confiabilidade e segurança no serviço pelo qual este busca.
Por outro lado, numa visão interna da organização, indica-se que a comunicação está presente
em todos os processos e relações. A organização em estudo é madura e possui valores e
princípios reconhecidos, tendo grande esforço movido em torno da qualidade do serviço. Para
tanto, as decisões partem do fundador da organização em conjunto com a gestora, os quais se
mostram acessíveis à novas ideias e opiniões advindas da equipe/clientes/parceiros, mas, em
contrapartida, estes ainda são contidos em apresentar seu ponto de vista, o que pode ser reflexo
de seu próprio perfil cultural.
Diante do exposto, a comunicação apresenta aplicações formais e informais, sendo o principal
elemento de articulação de informações e interação organizacional, proporcionando o
compartilhamento de conhecimentos tácitos e explícitos entre todos os membros da
organização.
Desse modo, a experiência, dados e informações obtidas através da aplicação dessa pesquisa
foram de grande valia para agregar conhecimento com relação ao tema, possibilitando a
percepção da teoria nas práticas organizacionais disseminadas na organização, sendo que
também permitem pesquisas e discussões futuras sobre o assunto, podendo abranger novas
categorias de análise e por consequência, resultados sobre novas perspectivas. Cabe ainda
ressaltar, a interação e a troca de experiências resultantes do trabalho em conjunto realizado
neste estudo.
A influência da comunicação é evidenciada no laboratório através do papel exercido,
consolidando a cultura organizacional e suas mudanças. A integralização da cultura
organizacional pelos colaboradores é perceptível, desde o momento que integra o quadro de
talentos da organização. A junção da cultura organizacional e comunicação na empresa esta
intrínseco no aprendizado e na transmissão dos valores adotados pelo grupo para solucionar
dificuldades, os símbolos, procedimentos e comportamento formalizados são algumas das
expressões da cultura que refletem na comunicação tanto verbal, escrita e corporal, outro tópico
enfatizado é que a comunicação é um fator chave de transmissão da cultura entre os elementos
do grupo.
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