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 Resumo Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma pesquisa para obter dados sobre o 
quanto a cultura organizacional contribui para os processos de comunicação nas organizações. 
A cultura organizacional tem se mostrado como um sistema de compartilhamento de valores, 
ideias e crenças percebidas pelos membros de uma determinada organização, exercendo 
influencia sobre o comportamento dos funcionários, dos quais podem contribuir ou não para o 
bom desempenho da empresa. Por outro lado a cultura como um conjunto de valores e 
pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos que em sua capacidade de ordenar, 
atribuir significações, construir identidade organizacional, age como elemento de comunicação 
e consenso, como também oculta e instrumentaliza as relações de dominação. Cabe destacar 
que os estudos sobre as questões culturais não são novos, mas foi a partir na década de 1990 
que o tema cultura organizacional ganhou grande destaque e espaço nos debates de gestão e 
nas esferas acadêmicas. As empresas em geral dependem das interações sociais para formar 
a estrutura de seus processos, para tanto, a comunicação é fator relevante. A comunicação é 
fortemente influenciada pela cultura, isso pode ser mal interpretado e acabar por prejudicar o 
desenvolvimento da organização. Sendo assim, a comunicação organizacional deve gerar um 
relacionamento de produção de significados e interação social para que todos entendam o 
ideal empresarial e possam estabelecer um meio de progredir juntamente com os demais e, 
principalmente, com a empresa. Através das ferramentas corretas, no campo de pesquisa será 
possível encontrar tudo o que é necessário para que o trabalho seja bem elaborado pelos 
integrantes. Pretende-se também percorrer os principais aspectos que são estudados pelos 
principais autores voltados para essa área. Na cultura que se costuma valorizar muitas 
palavras, gestos, figuras ou objetos que tem um significado para aqueles que partilham da 
mesma cultura. Para realização deste trabalho utilizou-se uma pesquisa bibliográfica e uma 
pesquisa de campo, em uma determinada empresa com 8 funcionários. A realização da 
pesquisa teve análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté e recebeu 
o número CAAE: 32128314.5.0000.5501. Como ferramenta de obtenção de dados utilizou-se 
um questionário com 34 perguntas, sendo 9 para caracterizar o perfil do participante e 25 que 
exigiam respostas baseadas na escala de Likert. Alguns dados obtidos na pesquisa são os 
seguintes: o salário mais alto entre os respondentes equivale a R$10.000,00 e o mais baixo a 
R$1.500,00. A idade dos participantes da pesquisa varia de 24 a 43 anos, com 60% de homens 
e 40% mulheres. Como citado anteriormente, além destas questões, a pesquisa buscou 
respostas para: se o funcionário está na empresa por interesse no ramo de vendas ou por ser 
um intermédio até alcançar novos empregos; se a organização é flexível quanto às adaptações 
e mudanças; se os funcionários assumem riscos junto com a empresa, havendo clima dinâmico 
e empreendedor; questões que indiquem os ideais da empresa se são realmente 
compreendidos e seguidos pelos funcionários, assim como as formas de comunicação se 
ocorrem de modo eficaz e rápido a contento dos clientes e sobre a divulgação da empresa, se 
está ocorrendo de maneira adequada e que permita uma boa imagem. Questões que os 
funcionários foram respondendo através de uma escala baseada em Likert e assim cerca de 
70% responderam favorecendo a empresa pela facilidade da comunicação e expressão das 
necessidades dos funcionários. Portanto com conclusão preliminar, percebe-se que a variável 
Cultura Organizacional influencia diretamente nos processos de comunicação das 
organizações e que deve ser uma variável de grande preocupação de gestores e empresários. 
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