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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar o funcionamento da comunicação 
interna como ferramenta estratégica nas organizações. Para isso, foi feito um estudo 
de caso na empresa MIP Edificações Ltda por meio de um questionário aplicado aos 
colaboradores. O resultado da pesquisa demonstra que a eficácia na comunicação 
interna é alcançada quando a comunicação entre os gestores para com os demais 
funcionários de fato acontece, o que favorece a cooperação dos funcionários, 
resultando em um maior comprometimento com a organização, uma vez que, os 
colaboradores estarão informados e alinhados com as estratégias desenvolvidas 
pela empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Interna, Comunicação Organizacional, 

Planejamento Estratégico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário globalizado e cada vez mais dinâmico, o conhecimento se 

multiplica em segundos e as empresas precisam acompanhar as mudanças para 

permanecerem no mercado. Informação e as formas de se comunicar 

produtivamente essa informação revelam-se como uma arma poderosa de gestão 

empresarial. Dentro desse contexto, muitas empresas não dão a devida importância 

para um recurso essencial, que é a comunicação. 
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Neste trabalho, entende-se a comunicação como a transferência de informação e 

compreensão de uma pessoa para a outra (DAVIS NEWSTROM, 1996, p.4).  O foco, 

aqui, não é a comunicação como um todo, mas, sim, a comunicação empresarial, 

mais especificamente a comunicação interna. Acredita-se que ela é fundamental 

para a empresa, uma vez que visa o envolvimento das pessoas, contribui para o 

compartilhamento de ideias, gerando, assim, vantagem competitiva. 

 

A pesquisa visa responder a seguinte pergunta: De que forma a comunicação 

interna funciona como ferramenta estratégica nas organizações? Para tanto, foi 

realizado um estudo de caso da empresa MIP Edificações Ltda, empresa de médio 

porte no ramo de construção civil, localizada no bairro Palmeiras, em Belo Horizonte. 

A escolha do objeto de pesquisa se deve ao fato de que a empresa passou, durante 

o período da pesquisa, por um processo de reorganização do setor de Recursos 

Humanos, implantado em outubro de 2015.  

 

Esse processo englobou a implantação da comunicação interna, que anteriormente 

não existia na empresa, ficando a cargo do citado setor. A possibilidade de 

acompanhar a implementação da comunicação em uma empresa despertou o 

interesse pela pesquisa. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é entender como a comunicação interna funciona 

como ferramenta estratégica dentro das empresas. Os objetivos específicos são 

compreender a importância e a vantagem da comunicação interna para o 

desenvolvimento das empresas, identificar as ferramentas de comunicação interna 

utilizadas pela empresa e verificar se há uma comunicação clara e objetiva dos 

gestores com seus subordinados. 

 

Os dados que embasaram esta pesquisa foram obtidos por meio de um questionário 

estruturado, enviado por email a todos os colaboradores da MIP Edificações. A 

resposta ao questionário era voluntária e foi assegurado o sigilo dos respondentes. 

Ademais dos dados provenientes do questionário, a pesquisa se estruturou com 
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base na revisão da literatura e em documentos fornecidos pelo RH da empresa que 

foi objeto de estudo. 

 

Este estudo se encontra estruturado em quatro seções. Na primeira foi desenvolvido 

o referencial teórico, que contém alguns importantes debates publicados sobre a 

temática, com o objetivo de embasar a pesquisa. A metodologia, que é a segunda 

seção, reúne os métodos e instrumentos utilizados para a elaboração da pesquisa. 

Na terceira seção encontra-se a análise de dados. Por último, as considerações 

finais, que realiza um fechamento de todas as ideias que foram discutidas durante a 

pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

A redemocratização do Brasil trouxe consigo uma nova forma de abordar a 

comunicação. Segundo Nassar (2009), a comunicação organizacional brasileira a 

partir de 1980, com a saída do regime militar, ganhou novos interlocutores. As 

empresas passaram a se comunicar com sindicatos, partidos políticos, imprensa, 

entre outros atores. Isso fez com que a comunicação organizacional se tornasse um 

processo necessário para o desenvolvimento de melhores estratégias para uma boa 

construção da imagem. Ademais, ela se tornou necessária à ampliação e integração 

das estruturas organizacionais, de modo a envolver todo o público interno no 

processo de comunicação – entendendo que o conjunto dos colaboradores 

comunica com a sociedade, com o mercado, ou seja, com os diversos públicos 

externos. Essa visão de uma comunicação organizacional integrada e 

multidisciplinar é apresentada por Pimenta (2010): 

 

[...] uma atividade multidisciplinar que envolve métodos e técnicas de 
relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, lobby, propaganda, 
promoções, pesquisa, endomarketing e marketing. O público, ao qual se 
destina, pode ser dividido em externo e interno. (PIMENTA, 2010, p.07).  
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A comunicação organizacional engloba, portanto, todas as áreas da empresa, e não 

apenas a interna, uma vez que se relaciona tanto com o público interno quanto com 

o externo. (KUNSCH, 2003). A comunicação organizacional, segundo Kunsch (2003, 

p. 150) é uma filosofia que “direciona a convergência das diversas áreas, permitindo 

uma atuação sinérgica.” Para a autora, existem várias formas das organizações se 

manifestarem por meio de sua comunicação, mas as principais modalidades de 

comunicação são: Comunicação Administrativa, Comunicação Institucional, 

Comunicação Interna e Comunicação Mercadológica, conforme a FIGURA 1. 

 

Figura 1: Comunicação Organizacional Integrada 

 

Fonte: adaptado por Kunsch (2003, p. 67) 

 

A comunicação organizacional abrange diversas modalidades comunicacionais que 

ocorrem em sua atividade, é a união de todas as formas de comunicação que a 

empresa utiliza, dessa forma, é imprescindível que seja pensada e feita de forma 

conjugada o que resulta em uma comunicação integrada, que faz com que todas as 

áreas compreendam a empresa como um todo. Kunsch (2003) reforça que a 

comunicação integrada “Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da 

comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 
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administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação organizacional”. 

(KUNSCH 1997, p.150) 

 

As estratégias e ações da empresa devem ser pensadas de forma que os objetivos 

gerais da empresa fiquem claros para todas as áreas e subáreas da organização. 

Isso pode ser feito, segundo a autora, por meio de uma política global que 

harmonize cada área envolvida tendo como objetivo principal a eficácia2. 

 

A comunicação interna como parte da comunicação integrada, tem a função de 

envolver toda a equipe por meio da troca de informações, que pode ser entre o 

mesmo nível hierárquico, da direção para os subordinados ou vice-versa. Essa troca 

de informações é importante para o bom funcionamento da empresa e, para isso, é 

necessário o uso de ferramentas adequadas que garantam que comunicação 

aconteça da melhor forma possível, ou seja, para que a mensagem seja 

compreendida pelo receptor sem ruídos. 

 

[...] Apenas através da transferência de significados de uma pessoa para 
outra é que as informações e as ideias conseguem ser transmitidas. A 
comunicação, contudo, é mais do que simplesmente transmitir um 
significado. Ela precisa ser compreendida [...], portanto a comunicação 
precisa incluir a transferência e a compreensão da mensagem.   (ROBBINS, 
2007, p. 184)  

 

Para que a comunicação interna aconteça, é importante pensar que as ferramentas 

de comunicação interna irão ser utilizadas por diferentes públicos que possuem 

culturas organizacionais diferentes, por isso é preciso selecionar as ferramentas de 

forma que estejam pautadas nos objetivos estratégicos da empresa. Para facilitar a 

avaliação para a seleção dessas ferramentas, a ABRACOM (2008), em seu terceiro 

Caderno de Comunicação Organizacional, conceitua e apresenta alguns dos 

principais veículos e ferramentas de comunicação interna institucional. 

 

A Comunicação Interna Institucional é feita por meio de materiais e campanhas que 

tem por objetivo apresentar os conceitos de missão, visão, valores, políticas e 

                                                           
2
  Para Chiavenato (1994, p.310), “eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados”. 
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processos da empresa. São exemplos de ferramentas da comunicação interna 

institucional: 

 

 KIT de boas- vindas: É um KIT oferecido ao novo colaborador que tem o 

objetivo de facilitar sua integração à cultura da empresa. Para tanto, é preciso 

pensar em ações que contribuam para a integração, tais como deixar claro 

para o novo funcionário informações referentes a cargos, salários, benefícios, 

valores, e outras que a empresa julgar relevantes. Tal esclarecimento pode 

ser feito por meio de impressos e palestras, o que facilita o entendimento. 

(ABRACON, 2008. p.31). 

 

 Manual de políticas e procedimentos: Assim como o KIT de boas-vindas, o 

objetivo dessa ferramenta é promover a integração do novo colaborador na 

cultura da organização, porém esta ferramenta possui informações de normas 

e conduta, por isso é importante que seja entregue ao colaborador logo na 

primeira semana de trabalho. Essas publicações orientam o funcionário sobre 

a missão, a visão, os valores, as políticas, os benefícios de recursos humanos 

e fornece orientações específicas em caso de acidentes de trabalho, 

procedimento em relação ao fluxo e sigilo de informação, relacionamento com 

fornecedores etc. (ABRACON, 2008. p.32). 

 

Os veículos de comunicação interna são constituídos por canais de comunicação 

estabelecidos de forma permanente, com periodicidade, formato definidos e 

possibilidade de interação entre emissor e receptor (comunicação de mão dupla). 

São exemplos de veículos de comunicação interna: 

 

 Publicações eletrônicas e digitais: Essa ferramenta é utilizada quando a 

informação precisa ser disseminada rapidamente. São publicações que 

podem ser acessadas a qualquer hora e lugar, além disso, podem ser 

atualizadas com frequência. Como exemplo é possível citar a intranet, que 

mantém o público interno informado e disponibiliza ferramentas colaborativas 

de comunicação, canais de sugestões e boletins eletrônicos (que podem ser 
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enviados para endereços eletrônicos internos e externos). (ABRACON, 2008. 

p.36). 

 

 Quadro de avisos: É uma ferramenta cujo conteúdo deve conter informações que 

precisam ser lembradas, mensagens que precisam ser reforçadas, como 

questões de sindicatos, mudanças recentes, entre outras. É importante que o 

quadro de avisos seja sempre atualizado e colocado em locais dentro da 

empresa de grande circulação de pessoas, vale ressaltar que o quadro de avisos 

será acessado por várias pessoas, portanto, informações consideradas sigilosas 

ou destinadas a um setor específico devem ficar fora deste quadro.(ABRACON, 

2008. p.44). 

 

 Ouvidoria Interna: Instrumento usado pelas empresas para estabelecer um canal 

de comunicação direta com os colaboradores, permitindo a emissão de opiniões, 

reclamações, denúncias e sugestões, inclusive com a garantia de anonimato. 

Para o envio de respostas ou informações da corporação são usados canais 

diretos (quando há a identificação do usuário emissor da mensagem) ou algum 

instrumento de comunicação existente, como intranet ou mural. (ABRACON, 

2008. p.46). 

 

 Comunicadores Instantâneos: São softwares de compartilhamento de 

informações mais dinâmicos, que permitem que usuários da internet troquem 

informações online com extrema rapidez, dentro deste perfil tem-se como 

exemplo o chat (que em português significa “conversação”, ou “bate-papo”, é um 

neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real), 

geralmente usado dentro da empresa, possibilitando uma comunicação mais 

sigilosa. (ABRACON, 2008. p.41). 

 

 O WhatsApp é um outro comunicador instantâneo utilizado com frequência nas 

áreas de comunicação interna das empresas, pois é uma ferramenta prática, 

além de ser acessado em qualquer hora e lugar desde que conectado à internet 
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Por meio desta ferramenta é possível enviar comunicados, informações e 

demandas, criando listas de transmissão. O problema deste aplicativo é que 

geralmente não está instalado em um aparelho corporativo e, sim, no aparelho 

particular de quem o utiliza. É preciso que os funcionários que usam esta 

ferramenta sejam orientados quanto à importância do sigilo das informações 

compartilhadas ou que elas nem sejam compartilhadas por meio dessa 

ferramenta, mas sim, por outras restritas somente à empresa, como os e-mails 

oficiais. (MORAES, 2015. p.1). 

 

 E-mails: É usado de forma bem abrangente nas empresas. É uma ferramenta 

mais formal, uma vez que as informações contidas nele podem se tornar provas 

de solicitação de serviço e comprovação de atividades. É preciso usá-lo de forma 

adequada, deixando-o sempre organizado, para quando for necessário rever um 

e-mail enviado ou recebido, permitindo que ele seja encontrado facilmente. É 

importante sempre  mantê-lo atualizado, caso receba uma solicitação 

importante ela poderá ser cumprida rapidamente. Também é bom evitar usá-lo 

em excesso, mensagens mais curtas ou que precisam ser reforçadas, podem ser 

divulgadas no quadro de avisos ou pelo chat. (ALTERMANN, 2016. p.1) 

 

É essencial destacar que nem sempre o simples uso dessas ferramentas traz o 

resultado esperado de uma comunicação eficaz, que é aquela que é compreendida. 

Em outras palavras, o uso adequado das ferramentas poderá ou não favorecer essa 

comunicação, que depende, ainda, de outros fatores associados ao processo 

comunicacional. Kunsh (2003, p.73) afirma que as dificuldades que existem no 

processo comunicacional interno devem-se ao fato de que os colaboradores numa 

empresa “possuem crenças, valores e capacidade cognitiva que se diferem uns dos 

outros, além das barreiras presentes no processo comunicativo”, sendo algumas 

citadas abaixo: 

 

Uma barreira comum no processo comunicativo é a ausência de feedback, pois os 

colaboradores não recebem o retorno sobre o que precisa ser melhorado, se existe 

um padrão mais adequado e a forma que eles podem alcançar um resultado melhor. 
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Matos reforça que um dos “principais empecilhos para a melhoria da qualidade e 

produtividade dos projetos e processos de trabalho é a falta de feedback”. (MATOS 

2004, p.57) A ausência de feedback demonstra a falta de atenção dos gestores em 

relação ao processo comunicativo interno. 

 

A falta de multidisciplinaridade nas equipes se torna uma barreira no processo 

comunicacional a partir do momento em que as diversas áreas da empresa não 

conseguem trabalhar juntas para o alcance do objetivo comum; a falta de 

informações ou informações com pouco detalhamento, entregues fora do prazo 

adequado, acaba interferindo neste processo. 

 

A falta de cooperação entre os departamentos também pode ocorrer porque 
as equipes simplesmente não entendem o que fazem as outras e qual é a 
importância dos seus respectivos trabalhos para o projeto como um todo. 
Cada equipe está imersa em suas próprias atividades, sem ter 
conhecimento sobre o que fazem os outros. (REIS, 2015. p. 1) 

   

As equipes precisam conversar entre si, buscando os melhores métodos, para 

chegar a uma solução de possíveis problemas. Para que os objetivos finais sejam 

alcançados, todos os departamentos precisam cooperar e entender o que ocorre na 

empresa como um todo. O público interno de uma organização, em sua maioria, 

apresenta diferenças consideráveis, como social, intelectual, cultural, entre outras. É 

importante que os canais de comunicação sejam usados e adaptados de forma 

correta para cada público, fazendo com que a informação chegue a todos os níveis 

hierárquicos da empresa e seja compreendida por todos. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A globalização e a acirrada competição levam as organizações a repensarem, a todo 

instante, novas estratégias comunicacionais, uma vez que a imagem e a reputação 

da empresa estão expostas nas mídias. Nassar (2005) reforça que devido à 

competitividade e à globalização é imprescindível que a empresa se comunique de 

forma efetiva e alcance cada um de seus públicos estratégicos de forma 

transparente, ética e objetiva. Para Kunsch (2003), o pensamento estratégico requer 
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muito além de ideias inovadoras e criativas, é preciso conhecer bem a organização e 

sua estrutura, aspirações e a tecnologia disponível para realizar a implementação de 

um projeto pautado em um planejamento estratégico. 

 

A definição de um processo de gestão estratégica deve seguir as 
características próprias de cada organização. Sua natureza, porte, estilo de 
gestão, cultura e clima, certamente irão influenciar a maneira como esse 
tipo de atividade será desenvolvida.  As etapas necessárias ao cumprimento 
deste processo seguem com pequenas variações. (TAVARES, 2000, 
p.156). 

 

O objetivo do planejamento estratégico é orientar e reorientar os negócios e 

produtos da empresa de modo que gere lucros e resultados satisfatórios. Na 

comunicação, o planejamento estratégico tem a função de “estabelecer grandes 

diretrizes, orientações e estratégias para a prática da comunicação integrada nas 

organizações” (KUNSCH, 2003, p. 247). 

 

Portanto, pode-se apurar que as ações estratégicas em prol da comunicação 

organizacional têm a função de fortalecer a imagem de uma organização perante 

seu público, fazendo com que ele se sinta envolvido na empresa e, com isso, além 

de reforçar sua imagem possa gerar credibilidade em relação aos produtos ou 

serviços oferecidos pela empresa, proporcionando vantagem competitiva. 

 

A estratégia continua sendo uma arma decisiva, pois é por meio do planejamento 

estratégico que a empresa consegue buscar novos métodos para se diferenciar de 

seus concorrentes e os colaboradores têm feito parte desse processo na nova fase 

da estratégia comunicacional. 

 

[...] o processo de elaboração estratégico já contempla mesmo que em 
parte, o princípio da participatividade ao menos o de direito. [...] inserir o 
empregado como protagonista no processo de planejamento e comunicação 
é estabelecer uma ação gerencial dialógica onde o entendimento, o 
comprometimento e os consequentes resultados podem ser surpreendentes 

(NASSAR, 2005, p. 121). 
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2.3 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FERRAMENTA 

ESTRATÉGICA  

 

A comunicação interna estratégica exige que os colaboradores estejam informados e 

alinhados com o que é divulgado sobre o local em que trabalham, pois, a imagem de 

uma empresa diante do público interno tem se tornado um diferencial competitivo 

quando integrado aos objetivos e metas da empresa. 

 

A comunicação interna e sua correta utilização é uma das bases do processo 

produtivo de uma empresa. “Ela que promove o fluxo de informações; cria nas 

pessoas, o sentimento de “pertencer”; ajuda a construir o futuro da organização”. 

(NASSAR, 2005, p. 48). Todos os gestores da empresa devem incentivar e valorizar 

a cultura organizacional, motivando a participação dos colaboradores no processo 

da comunicação interna, pois, ao ter espaço para manifestar-se, geralmente, o 

colaborador se sente prestigiado e reconhecido. O resultado é o maior 

comprometimento com a organização. 

 

Os gerentes precisam reconhecer que, se fornecerem as informações aos 
funcionários e se souberem ouvi-los, eles se envolverão com o trabalho, 
estarão conectados com a visão da empresa e serão capazes de levar 
adiante as metas da organização. (ARGENTI, 2006, p. 171).  

 

A comunicação deve ser um processo de duas vias, uma vez que os funcionários 

exigem cada vez mais a participação nos processos que estão impulsionando a 

mudança organizacional. Argenti (2006) afirma que os funcionários hoje esperam 

que, quando suas opiniões são solicitadas e quando se empenham em dar o 

retorno, a gerência os escute e atue para dar o retorno. A comunicação interna é 

uma ferramenta indispensável para entender a dinâmica da organização que, por 

sua vez, cria a cultura organizacional que pode ser entendida como a construção de 

significados.  

 

[...] cultura organizacional é o reflexo da essência de uma organização, ou 
seja, sua personalidade. Ela é essencialmente experimentada por seus 
membros de maneira conjunta, o que, sem sombra de dúvidas afeta a 
realidade organizacional e a forma com que os grupos se comportam e 
validam as relações internas (MARCHIORI, 2006, p.82). 
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A cultura organizacional e a comunicação estão mutuamente relacionadas, pois, é 

por meio de ambas que os colaboradores dão sentido e criam significados para as 

experiências organizacionais. Os funcionários precisam ter a mesma visão da 

empresa e é a cultura organizacional que irá servir como alicerce para as ações de 

comunicação interna, alinhando essa visão de forma que impulsione os objetivos 

que devam ser mantidos e elimine o que não convém à empresa.  

 

Segundo Kunsch (2003), a eficácia da comunicação interna está associada a um 

planejamento estratégico consistente, pois dependerá de um trabalho de equipe 

entre as áreas de comunicação e de recursos humanos, a diretoria e todos os 

empregados envolvidos. 

 

Em meio a mudanças constantes, as organizações necessitam de novos 

instrumentos e modelos de gestão que consigam alinhar os colaboradores com as 

estratégias empresariais e, para isso, precisam pensar em novas formas de motivá-

los, realizando campanhas de conscientização e incentivo, que devem estar sempre 

reforçando os valores e princípios da empresa, essa conscientização pode ser feita 

por meio de cartilhas ou publicações eletrônicas e digitais.    

 

[...] nesse novo cenário de valorização do papel humano, o empregado não 
só tem a necessidades de um bom salário, o qual permanece como uma 
condição de base, mas também do reconhecimento de sua participação no 
sucesso da empresa na qual está inserido (SIMÕES, 2001, p. 80). 

 

Uma comunicação efetiva impacta os resultados dos funcionários, uma vez que eles 

tendem a apresentar uma maior produtividade quando alinhados aos objetivos da 

empresa comprometidos com o trabalhado desempenhado. “A informação dá à 

pessoa a possibilidade de melhorar seu desempenho no trabalho, diminuir níveis de 

insegurança e, principalmente, estreitar sua relação com os programas e projetos da 

empresa” (BRUM, 2012, p.52). 

 

A nova abordagem da gestão de pessoas trata os funcionários da organização como 

parceiros, mas o pilar que sustenta essa relação entre colaboradores e lideranças é 

a ação, pois a partir do momento em que a postura dos líderes não for condizente 
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com os discursos apresentados, esse relacionamento, bem como a troca de 

experiências que produzem resultados efetivos para a empresa, tende ao fracasso.  

 

As ações de comunicação interna estimulam o relacionamento com os funcionários, 

deixando-os informados sobre os negócios da empresa, criando um sentimento de 

orgulho de fazer parte da empresa, além de promover a integração entre as 

diferentes áreas. O resultado gerado pelo conjunto dessas ações pode ser 

reconhecido quando, de fato, os funcionários se engajam na missão da empresa.  

 

Assim sendo, a comunicação interna não é somente deixar os funcionários 

informados de tudo o que acontece na empresa por meio da diversidade das 

ferramentas e canais de comunicação oferecidos por ela. Trata-se, também, de 

gerar valor e significado às suas ações. A comunicação empresarial interna é uma 

ferramenta capaz de melhorar o clima e criar e manter uma cultura organizacional. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho é do tipo quantitativo. A pesquisa quantitativa, seguindo 

ensinamentos de Richardson (1989), caracteriza-se pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas por 

meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. 

Significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las.  

 

O presente trabalho consiste um estudo de caso que, de acordo com Gil “é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de 

maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados” 

(1999, p. 73). Por meio deste estudo de caso, foram levantados informações e 

dados necessários para compreender melhor os objetivos e a investigação do 

trabalho. 
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Como forma de coleta dos dados, foi aplicado um questionário com dez perguntas 

fechadas. O questionário foi enviado a todos os colaboradores via email. Ainda por 

email, os pesquisadores trataram de esclarecer o respondente sobre o objetivo da 

aplicação e ressaltar a importância da colaboração do informante. Após o 

preenchimento, o questionário foi devolvido também via e-mail. 

 

Antes da aplicação dos questionários, foi feita uma revisão bibliográfica, que 

possibilitou um estudo sistematizado sobre a temática com base em material 

publicado em livros, revistas, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral. 

 

4. DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A MIP Edificações, fundada em 1992, atua no segmento de incorporação de 

empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais de luxo. A Incorporadora faz 

parte do grupo da MIP Engenharia S/A, que foi fundada em 1961 e é uma das 

maiores empresas do país no segmento de montagens eletromecânicas. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, encaminhado via email, 

para a totalidade dos colaboradores da MIP Edificações, visando apurar a 

percepção, assim como as ações que envolvem a comunicação interna e suas 

ferramentas na organização. Dos 20 funcionários que integram a sede da empresa, 

somente 40% responderam à pesquisa, sendo 75% dos pesquisados do gênero 

feminino e 25% do gênero masculino, o restante optou por não responder o 

questionário. 

 

A maioria dos respondentes apresenta a faixa etária entre 26 e 35 anos, 

representada por 50% da amostra coletada. Em seguida, encontram-se aqueles na 
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faixa etária de 18 a 25 anos, compondo 25% dos entrevistados, e as faixas de 36 a 

45 anos e 46 a 55 anos, representam 12,5% dos entrevistados.   

 

Com relação à idade dos colaboradores, verifica-se que a maioria é jovens, o que 

favorece o domínio da concepção de comunicação que emergiu no início dos anos 

1990, como é conceituado por Nassar e Figueiredo (1995, p.19): 

 

É nesse ambiente, nos anos 1990, que a comunicação organizacional, 
como formadora de imagem e de posicionamento estratégico, perante a 
sociedade local e global, teve, cada vez mais, que se adequar, também, aos 
novos enfoques administrativos que destacavam a importância do 
comportamento organizacional como elemento relacional e de 
comunicação, o ambiente de trabalho com ênfase na consulta e na 
participação dos empregados e de inúmeras partes interessadas, a cultura 
organizacional como matriz de comunicação e de relação organizacional, os 
processos de trabalho e projetos realizados em equipes ou de forma 
matricial, e processos decisórios alimentados por informação e negociação. 
É nesse período histórico que a comunicação organizacional trabalha com 
temas como a Qualidade Total, a Reengenharia, o Benchmarking, o 
Downsizing e o fim do emprego, dentre outros.  

 
 

Gráfico 1: Principais ferramentas de comunicação interna 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o objetivo de identificar as ferramentas de comunicação interna utilizadas na 

empresa, obteve-se com base nos dados coletados, que 100% utilizam Messenger 

interno e o email como principal ferramenta, seguido de 37,5% do whatsapp e 25% o 

quadro de aviso, conforme o Gráfico 1. Isso demonstra que a organização possui 
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diversas ferramentas para a comunicação interna a disposição dos seus 

colaboradores, o que, em princípio, pode facilitar o fluxo de informações. 

É importante ter ciência que a existência de várias ferramentas de comunicação à 

disposição dos colaboradores não garante que há uma comunicação interna eficaz. 

Essa variedade de veículos apenas facilita o fluxo de informações dentro da 

organização. 

 

Foi questionada qual a frequência com que os colaboradores utilizam as ferramentas 

de comunicação interna. Dos dados coletados, 100% afirmam que utilizam 

diariamente os meios de comunicação na empresa. A utilização diária dessas 

ferramentas permite que os colaboradores consigam comunicar entre si, o que 

permite rapidez no fluxo de informações.  

 

É importante que os gestores e subordinados estejam cientes de sua obrigação e 

conhecimento do assunto divulgado, assumindo responsabilidade pela mensagem 

que é transmitida. Uma mensagem mal interpretada pode gerar ruídos, ocasionando 

um clima de desconforto entre as partes e conflitos de interesse nas relações. 

Comunicação errada atrapalha a moral dos colaboradores, desestimula a 

produtividade e pode tornar o ambiente de trabalho insuportável.  

 

Gráfico 2: Avaliação das ferramentas de comunicação interna 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Por meio do questionário, foi possível identificar e avaliar o grau de satisfação dos 

pesquisados em relação às ferramentas de comunicação interna utilizadas pela 

empresa. Observou-se que a maioria, compondo 62,5%, avalia como “bom” as 

ferramentas de comunicação, seguindo de 25% dos colaboradores que avaliam 

como “ótimo”. O restante, que compõem 12,5%, avalia de forma mediana. 

 

A ausência de instrução para utilização das ferramentas de comunicação faz com 

que, alguns colaboradores, tenham dificuldades na utilização das mesmas, o que 

gera certa insatisfação do colaborador. 

 

Gráfico 3: Informações compartilhadas pela chefia imediata 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outra questão analisada, conforme o Gráfico 3, se refere como a chefia imediata 

compartilha informações e ações tratadas nas reuniões gerenciais. Os dados 

apurados mostram que 50% responderam que a chefia “às vezes” compartilha as 

informações” e 50% que recebem informações sobre os assuntos tratados nas 

reuniões gerenciais. Uma hipótese resultante das respostas obtidas seria a de que 

os gestores sentem-se inseguros ao passar informações para seus subordinados, 

pois, fazendo isso, estariam dando poder a eles. 

 

O problema com tal visão é que, na concepção de comunicação integrada, o líder 

tomou o lugar do chefe e não há mais um isolamento pautado na ideia de que cada 
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funcionário ficaria responsável apenas por determinadas tarefas. Hoje, as empresas 

trabalham com todos os seus departamentos interagindo entre si, trocando 

informações o tempo todo, ou seja, um sistema integrado. 

 

A comunicação organizacional pode ser considerada como uma atividade 
sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da 
empresa e que tem por objetivos: criar (onde ainda não exista ou for 
neutra), manter (onde já existir), ou, ainda, mudar para favorável (onde for 
negativa) a imagem da empresa junto a seus públicos prioritários (CAHEN, 
1990, p.30). 
 

É importante a organização repensar e tratar seus colaboradores como parceiros. 

Ao repassar informação aos seus colaboradores, os líderes estão ganhando aliados 

e não inimigos.  

 

Gráfico 4: Informações compartilhadas pela organização 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao questionar os colaborados se a organização comunica, claramente, novas 

decisões, mudanças, benefícios, direitos e deveres e regras, percebe-se que há uma 

falha nessa questão. Dos dados apurados, conforme Gráfico 4, a maioria dos 

colaborados, compondo 75%, respondeu que “às vezes” é comunicado de forma 

clara, seguido de 12,5% que responderam “sim” e 12,5% que “não”.  

 

Percebe-se a necessidade de uma mudança na cultura organizacional da empresa, 

pois não há o costume de transmitir claramente as informações dentro da 
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organização. O colaborador é o primeiro cliente da organização e, portanto, é 

preciso incluí-lo nesses processos, fazer com que se sinta parte da organização, 

motivando-o, cada vez mais, e gerando um clima organizacional positivo. 

 

Gráfico 5: Apresentação de metas e objetivos pela diretoria 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o intuito de verificar se o diretor apresenta aos colaboradores metas e objetivos 

para o próximo ano, verificou-se que 50% dos colaboradores responderam que “não 

são apresentadas as metas e os objetivos pela diretoria”, 25% informaram que “sim” 

e 25% que “às vezes”, conforme Gráfico 5.  

 

É de suma importância que os colaboradores estejam alinhados com os objetivos e 

as metas da empresa, pois eles se tornam mais comprometidos com os resultados, 

além de fortalecer e difundir a cultura organizacional. Se isso não ocorrer, o 

colaborador sente-se excluído e inseguro, o que gera insatisfação e queda na 

produtividade. 
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Gráfico 6: Feedback sobre metas e objetivos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Referente ao retorno sobre as metas atingidas, percebe-se que há uma falha da 

diretoria, que não fornece o feedback para os colaboradores. Dos dados obtidos no 

questionário, 62,5% afirmam que não têm acesso a essa informação, seguido de 

25% que responderam que “sim” e 12,5% dos colaboradores afirmam que “às vezes 

a diretoria retorna sobre as metas" de acordo com o Gráfico 6. 

 

Hoje as organizações "devem estar em constante renovação. Devem sujeitar-se a 

um interminável feedback e estar preparadas para se remodelar repetidamente, do 

modo que se fizer necessário" (GERZEMA, 2009, p. 241). Sendo assim, o feedback 

é necessário para completar o circuito da comunicação na organização. O diretor 

deve informar se foram ou não atingidas as metas estabelecidas, até mesmo para 

que seus colaboradores identifiquem falhas e definam melhorias. 

 

Quando questionados se a organização permite que os colaboradores façam 

sugestões de melhorias, 75% afirmaram que nem sempre há essa abertura por parte 

da organização. O restante, que compõem os 25%, informaram que é permitido que 

façam sugestões de melhorias. Essa participação dos colaboradores é 

imprescindível, pois para que possa ocorrer uma integração entre eles, torna-se 

necessário que eles deixem de ser simples receptores e se tornem também 

emissores. Só assim se poderá afirmar que existe uma comunicação válida e eficaz. 
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Como resposta a questão de que forma a organização permite que façam sugestões 

de melhorias, 62,5% dos colaboradores informaram que sugerem verbalmente 

novas melhorias e 37,5% fazem sugestões de melhorias através do email. As 

sugestões dos colaboradores, às vezes, são acatas pela empresa, quando as ideias 

de melhorias se mostram benéficas tanto para a empresa quanto para o 

colaborador. Como exemplo, foi sugerido por uma colaboradora e acatado pela 

empresa a criação de uma comissão de funcionários para a discussão de benefícios 

e melhorias. 

 

O relacionamento positivo entre organização e colaborador se torna uma vantagem 

para organização frente outras empresas, pois permite que a mesma visualize a 

percepção que os colaboradores têm em relação à organização, além de fazer o 

colaborador se sentir parte do crescimento da mesma. 

 

Gráfico 7: Avaliação da comunicação interna do setor 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando o gráfico 7, nota-se que a comunicação interna de cada setor na 

percepção dos respondentes é bastante satisfatória. Os colaboradores entendem  

que a comunicação é essencial para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe.  
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Gráfico 8: Avaliação da comunicação entre os setores

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Porém, conforme o gráfico 8, a comunicação entre os setores ainda se mostra 

deficiente. Os dados sugerem que a comunicação entre os setores é falha, as 

informações não circulam facilmente e são mal transmitidas, o que impacta 

negativamente na organização, além de desmotivar seus colaboradores.  

 

A análise de dados coletados demonstra que há a presença da comunicação 

interna, porém ela deve ser trabalhada, aperfeiçoada. De acordo com as respostas 

dos colaboradores extraídas do questionário, observa-se que os colaboradores 

possuem conhecimento acerca dos canais de comunicação, porém muitos não 

utilizam de maneira eficaz, o que ocasiona uma desmotivação da equipe e barreiras 

nos processos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este estudo se propôs, como objetivo geral, entender como a comunicação interna 

funciona como ferramenta estratégica dentro das empresas. Mediante o 

desenvolvimento da pesquisa teórica, bem como as respostas obtidas por meio do 

questionário aplicado, os objetivos específicos foram alcançados, de forma que 

possibilitou identificar as ferramentas de comunicação interna utilizadas pela 
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empresa e verificar se há alguma comunicação clara e objetiva dos gestores com 

seus subordinados. Este estudo permitiu compreender a importância e a vantagem 

da comunicação interna para o desenvolvimento das empresas.  

 

Demonstrou-se, com o estudo de caso, a necessidade da empresa ter uma 

comunicação interna eficaz. A comunicação entre os gestores e os demais 

funcionários precisa ser clara e objetiva. Ademais, sem ela, os empregados não 

conseguem ter a visão clara sobre as metas, resultados e decisões tomadas pela 

gerência, por isso, não conseguem seguir o planejamento estratégico desenvolvido 

de forma correta.  

 

O feedback dos gestores se mostra essencial neste processo, para que possa haver 

uma avaliação continua dos resultados de forma a manter os empregados 

informados sobre as metas e novas ações estratégicas. Apesar da maioria dos 

funcionários se mostrarem satisfeitos com as diversas ferramentas oferecidas pela 

empresa, há barreiras no processo comunicacional, entre a diretoria bem como a 

chefia imediata em relação aos seus subordinados, sendo que parte dos 

funcionários entrevistados afirmou que não é sempre que recebem informações 

sobre os assuntos tratados nas reuniões gerenciais.  

 

Ao analisar a empresa, percebeu-se que nem sempre ocorre o feedback, pois, há 

colaboradores que percebem e acreditam que a empresa não os escuta, por isso, 

ela não acata suas sugestões, também não são informados de assuntos relevantes 

sobre a empresa, como novas decisões, mudanças, benefícios, direitos, deveres e 

regras. Nota-se que há uma ausência da comunicação descendente, dessa forma, 

as informações podem chegar por meio de uma rádio-peão, que aponta para falhas 

no processo de comunicação resultando possivelmente na falta de cooperação do 

funcionário uma vez que ele não se sente parte da empresa, pois as informações 

não chegam até ele por um meio formal. 

 

Recomenda-se que se identifique cada público da empresa, e que os veículos de 

comunicação interna sejam revistos e adequados de forma a atender as 
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necessidades de cada um desses públicos especificamente. Para isso é preciso 

identificar e corrigir possíveis erros quanto a sua utilização, de forma que as 

barreiras identificadas no decorrer deste estudo sejam eliminadas gradualmente, e 

haja um alinhamento de estratégias. 

 

Entendendo que a comunicação interna deve ser pensada de forma que os objetivos 

gerais da empresa fiquem claros para todas as áreas e subáreas da organização, é 

importante que este processo se inicie desde a chegada de um novo colaborador. 

Portanto sugere-se que novas práticas passem a ser adotadas pela empresa, como 

a adoção de um kit de boas-vindas e um manual de normas e procedimentos, que 

permitirá a difusão da visão, da missão e dos valores da empresa, bem como 

informações importantes que o ajudarão na integração à cultura da empresa. 

 

O quadro de avisos pode ser citado como uma ferramenta utilizada pela empresa 

que pode ter seu uso aperfeiçoado, uma vez que se mostrou o instrumento menos 

utilizado na pesquisa. O quadro de avisos, quando bem idealizado, pode ser tornar 

um ótimo instrumento para manter as informações atualizadas. Seria interessante 

que a empresa colocasse um nome, bem como um visual atrativo, de forma que o 

colaborador fosse estimulado a utilizá-lo, deixando um espaço reservado para que 

os funcionários coloquem convites ou mensagens pessoais. Essa mudança pode 

contribuir para que o funcionário se sinta parte da empresa. Ademais, a 

comunicação interna como estratégia, busca o envolvimento de toda a empresa. 

Para conseguir este alinhamento, sugere-se que sejam realizadas reuniões 

periódicas com a direção e os responsáveis pela comunicação, para que a 

comunicação seja feita de forma transparente e objetiva, de modo que todos os 

públicos sejam alcançados. 

 

A falta de compreensão das empresas quanto à relevância da comunicação interna 

como estratégia é, no mínimo, preocupante. Isso porque, ela é a base da 

comunicação integrada. Afinal, é preciso coordenar, primeiramente, a comunicação 

interna, para, depois, desenvolver um planejamento comunicacional com os demais 

públicos externos. A comunicação interna possibilita o alinhamento das estratégias, 
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do discurso organizacional e produz o diferencial competitivo. Enfim, os gestores 

precisam passar confiança, priorizando e desenvolvendo novos métodos  para que 

todos os públicos sejam alcançados e a comunicação interna seja um instrumento 

eficiente e estratégico na geração de resultados. Ademais, os funcionários são 

fontes confiáveis de informações sobre a empresa e contribuem para a manutenção 

e construção da reputação empresarial. A comunicação interna vai além dos meios e 

dos veículos, ela permite a troca de experiências entre gestores e liderados, faz com 

que o colaborador se sinta parte integrante da empresa, motivando-o para que se 

envolva na estratégia do negócio disseminando a marca corporativa. 
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APÊNDICE 

COMUNICAÇÃO INTERNA – MIP EDIFICAÇÕES 

Prezados colaboradores, esse questionário faz parte de uma pesquisa do curso de 

Administração do Centro Universitário UNIBH cujo objetivo a analisar os meios e os 

processos de comunicação interna da empresa, visando a melhoria e a qualidade dos 

processos. Para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental a sua participação nesta 

pesquisa, respondendo todas as perguntas com veracidade.   

Sexo: masculino (  ) Feminino (  ) 

Faixa etária (idade): 18-25(  )  26-35(  )  36-45(  )  46-55(  ) 

Tempo de serviço (anos): 0-1(  )  1-3(  )  4-6(  )  6-8( )  8-10(  ) +10(  ) 

Área/departamento: __________________________________________________ 

1. Quais dos veículos abaixo, você utiliza como comunicação interna na sua empresa?  
 

(    ) Spark 

(    ) Email 

(    ) Quadro de avisos 

(    ) Whats app 

(    ) Nenhum 

 

2. Qual a frequência que você utiliza estes meios de comunicação? 
 

(    ) Spark                            (   )Diária   (    )Semanal    (    )Quinzenal    (    )Mensal 

(    ) Email                  (   )Diária   (    )Semanal    (    )Quinzenal    (    )Mensal 

(    ) Quadro de avisos (   )Diária   (    )Semanal    (    )Quinzenal    (    )Mensal 

(    ) Whatsapp            (   )Diária   (    )Semanal    (    )Quinzenal    (    )Mensal 

(    ) Nenhum  

 

3. Qual nota você avalia estes meios? 
 
(    ) Spark                          (    ) 1 – 3   (    ) 4 – 6    (    ) 7 – 9    (    ) 10 

(    ) Email                         (    ) 1 – 3   (    ) 4 – 6    (    ) 7 – 9    (    ) 10 

(    ) Quadro de avisos  (    ) 1 – 3   (    ) 4 – 6    (    ) 7 – 9    (    ) 10 

(    ) Whatsapp                  (    ) 1 – 3   (    ) 4 – 6    (    ) 7 – 9    (    ) 10  

(    ) Nenhum  

 

4. Sua chefia imediata compartilha informações e ações tratadas nas reuniões 
gerenciais? 
 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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(    ) Às vezes 

 

5. A organização comunica, claramente, novas decisões, mudanças, benefícios, 
direitos e deveres, regras? 
 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Às vezes 

 

6. O responsável ou diretor apresenta aos colaboradores metas e objetivos para o 
próximo ano? 
 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7. E o retorno sobre as metas atingidas? 
 
(    ) Sim 

(    ) Não 

 

8. A organização permite que os colaboradores façam sugestões de melhorias? 
 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Às vezes  

Se sim, de que forma ela é realizada: (    )Verbalmente  (   )Caixa de sugestões  (    )Email 

 

9. Que nota você daria para a comunicação interna do seu setor? 
 

(    ) 1 - 3 

(    ) 4 – 6 

(    ) 7 - 9 

(    ) 10 

 

10. E a nota da comunicação entre os outros setores na organização? 
 

(    ) 1 - 3 

(    ) 4 – 6 

(    ) 7 - 9 

(    ) 10 

 

Agradecemos a sua participação! Você é um elemento essencial na organização! 


