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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma leitura dos processos de comunicação no âmbito da gestão organizacional mais precisamente no que tange a gestão do

conhecimento. Para isso proponho um paralelo entre os processos de comunicação com uma gestão estratégica eficiente. Elevando a comunicação para uma posição de alicerce

para o exercício de uma e gestão cada vez mais estratégica nos ambientes organizacionais.

Vivemos em uma era onde a comunicação circula livremente pelos mais diversos canais de informação e tem um poder decisivo na vida das pessoas e em suas tomadas de

decisões, neste sentido as organizações buscam cada vez mais adotarem políticas e posturas transparentes porque esta atitude de clareza perante o seu público interno e

externo as permite uma posição vantajosa no mercado que tem uma concorrência cada vez mais acirrada. 

É provado que ambientes saudáveis aonde a comunicação circula de forma clara e objetiva e em todos os níveis e direções as pessoas trabalham melhor e mais felizes, mas

apenas isso não é o bastante na construção de uma organização que os seus gestores exerçam suas lideranças de forma mais estratégica.

Uma gestão estratégica, percorrer um caminho que conduz a empresa para novos desafios e para isso os gestores traçam objetivos e metas claras, flexíveis e obviamente que

codizam com a realidade organizacional. Não basta apenas saber aonde quer chegar, é necessário também saber como fazer para chegar ao objetivo proposto. E para isso os

gestores precisam ter a capacidade de  envolver todas as pessoas consideradas chaves importantes e mais ainda é necessário que elas tenham interesse e disponibilidade de

ouvir todas as pessoas envolvidas neste processo. Promover portanto um ambiente saudável apenas não é o suficiente é preciso exercer uma liderança que impulsione e

incentive as pessoas a trabalharem cada vez com mais qualidade; trabalhar com qualidade é chave da gestão do conhecimento.

Portanto uma gestão para que se torne uma estratégia do conhecimento consiste primeiramente, em gestores que busquem construir um ambiente organizacional com pessoas

que sejam colaboradoras na construção de um ambiente cada vez mais criativo, inovador e interativo. Neste sentido, portanto, entender, discutir e falar de comunicação

empresarial  tem cada dia se tornado mais essencial e fundamental para as empresas independente do seu segmento. 

Porque se tornou uma questão estratégica quando o assunto é ter pessoas dedicadas, colaborativas, pró ativas e sobretudo mais criativas  e inovadoras. 

Neste sentido a comunicação funciona como um importante pilar na busca pelo exercício da gestão do conhecimento nos ambientes organizacionais, uma vez que por meio de

seus processos e dos mais diversos canais de informação ela age no sentido de mobilizar e incentivar as pessoas a serem mais colaborativas, a buscar realizar os seus trabalhos

com mais parceria, maior engajamento e sobretudo, pessoas que desenvolvam os seus trabalhos com mais qualidade.
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