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RESUMO

Este artigo trata sobre a necessidade de desenvolvimento de uma empresa a partir de fatores
como planejamento e estratégia para implementação de uma comunicação interna eficaz, que
atua potencializando as relações de trabalho, visando reduzir as barreiras à comunicação,
permitindo que a informação seja disseminada de forma clara entre os colaboradores.
Mesmo com os avanços dos estudos acerca da comunicação interna, muitas empresas ainda
cometem vários equívocos. Na maioria das vezes não disseminam a informação corretamente,
acham que é sigilosa ou quando a repassam para os funcionários, fazem de uma maneira
autoritária. Esta atitude gera desmotivação, contribuindo para um clima organizacional
desfavorável.
Tornar os funcionários engajados através de um bom planejamento de comunicação deve ser a
meta de toda empresa que deseja obter sucesso em um mercado competitivo. Portanto, o
objetivo deste artigo é demonstrar como desconstruir barreiras de comunicação, disseminando
a informação de forma coerente para que todos corram atrás do mesmo objetivo, e o mais
importante, de uma maneira que faça todos se sentirem parte da organização. Isto ocorrerá
somente com a conscientização dos gestores de que a empresa só alcançará um alto índice de
aceitação no mercado através do engajamento de seus funcionários e não através do abuso de
autoridade.
Palavras-chave: Comunicação interna. Informação. Engajamento. Desenvolvimento da
organização

ABSTRACT

This article deals with the need to develop a company based on factors such as planning and
strategy for the implementation of effective internal communication, which acts to strengthen
working relationships, aiming at reducing barriers to communication, allowing information to
be disseminated in a way Between employees.
Even with the advances in internal communication studies, many companies still make a
number of misconceptions. Most of the time they do not disseminate information correctly,
think it is confidential or when they pass it on to employees, they do it in an authoritarian
way. This attitude generates demotivation, contributing to an unfavorable organizational
climate.
Making employees engaged through good communication planning should be the goal of
every business that wants to succeed in a competitive market. The purpose of this article is to
demonstrate how to deconstruct communication barriers by disseminating information in a
coherent way so that everyone goes after the same goal and most importantly in a way that
makes everyone feel part of the organization. This will only happen with the managers'
awareness that the company will only achieve a high degree of market acceptance through the
engagement of its employees and not through abuse of authority.
Keywords: Internal communication. Information. Engagement. Organization development
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1 INTRODUÇÃO

A Aon Plc (2016), empresa multinacional que fornece gerenciamento de riscos,
corretagem de seguros e resseguros, soluções de recursos humanos e terceirização de serviços,
definiu através de seu estudo de Tendências Globais de Engajamento de Funcionários 2016
que muitas pessoas ainda não sabem o conceito de engajamento, sendo que seu entendimento
é de extrema importância para que se crie uma cultura dentro da organização.
Engajamento de funcionários é muitas vezes confundido com satisfação ou
contentamento, porém a verdadeira definição é mais profunda. Trata-se do “nível de
investimento emocional e intelectual dos funcionários na organização”. Pesquisas
demonstram que apenas cerca de 50% dos colaboradores declaram saber o que é
engajamento no trabalho. No entanto, fazer com que todos os profissionais
entendam o que é engajamento e qual a responsabilidade de cada um em reconhecer
o seu é o primeiro passo crucial para que uma organização crie uma cultura de
engajamento. (AON BRASIL, 2016, p. 2)

A melhor ferramenta para que os funcionários compreendam e se tornem engajados é
a comunicação interna, que tem como estratégia criar relacionamento com o público interno
através de uma comunicação eficiente, compartilhando os objetivos traçados.
O mercado está altamente competitivo e cada vez mais exigente, por este motivo, para
permanecer nele, as empresas devem investir em uma comunicação interna eficaz,
proporcionando aos funcionários um alto senso de pertencimento e desejo de fazer parte dela.
Quanto maior o nível de engajamento dos funcionários maior será o sucesso da organização.
Alvarenga (2011) destaca que o investimento em engajamento traz bons resultados
para as organizações.
Para se ter uma ideia desta importância, empresas com alto nível de engajamento
tiveram rentabilidade 19% superior a outras empresas, enquanto aquelas em situação
oposta apresentaram performance 44% inferior à média. Numa visão tradicional,
quando engajar era uma iniciativa restrita a RH, investia-se principalmente em
salário, benefícios, reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento de carreira,
ambiente e recursos de trabalho. Verificados por pesquisas de clima, que, em sua
maioria, oferecem um “retrato” do momento em que são realizadas, dentro de um
cenário que se transforma todos os dias; esses elementos, por si só, não são mais
capazes de motivar os colaboradores. (ALVARENGA, 2011, p.1)

A partir desses pressupostos sobre a relação da comunicação empresarial e o advento
do engajamento das pessoas em seus respectivos trabalhos, este artigo tem como objetivo

9

geral demonstrar a importância de investir em uma boa comunicação interna para aumentar o
índice de engajamento nas organizações, gerando uma cultura interna de credibilidade e
confiança, bem como levando os funcionários ao comprometimento e mobilização para
cumprimento dos objetivos.
Para fins didáticos, o presente artigo trata-se de um estudo teórico do tipo qualitativo e
está dividido em seções, cada um com sua conceituação, todos corroborados com
entendimento e interpretação doutrinária.

2 DEFINIÇÃO DE COMUNICAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA
ORGANIZAÇÃO

Schermerhorn (1999, p. 240), no início de um estudo sobre comunicação, afirma que
esta "é uma palavra que todos acham que entendem até pedirmos uma definição formal".
Podemos entender a comunicação como uma forma de facilitar a compreensão e a
interação entre as pessoas, compartilhando e tornando comum uma informação. ROBBINS
(2002), afirma que comunicação é a transferência e a compreensão de mensagens e reforça
que ela é um dos elementos fundamentais para garantir a eficácia organizacional, integrando
sistemas, processos produtivos e pessoas. Ferreira (1986, p. 443) descreve comunicação como
“ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e/ou processos
convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer por outros sinais, signos ou
símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro e/ou visual".
Para Castells (2009), comunicar é partilhar significados pela troca de informações. E
podemos entender os significados somente no contexto das relações sociais em que se
processam as informações e a comunicação. Partilhar significados contribui para “que muitos
empregados se sintam partícipes do processo decisório. Quanto maior a participação
ascendente tanto maior será o engajamento” (TORQUATO, 1991, p.65).
A falta de comunicação nas organizações leva a desmotivação dos funcionários, pois
quanto menos informações relacionadas aos processos da empresa as pessoas tiverem,
maiores serão as chances de ficarem abaladas emocionalmente por acharem que não são
importantes para a organização. Segundo Lisboa Filho e Godoy (2006), a falta de
comunicação pode ser apontada como um dos fatores para a falta de comprometimento e
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quanto maior for a ineficiência desta maior será o grau de incompreensão no ambiente
organizacional.
Para destacar a importância da comunicação, Del Prete (1999) afirma que as pessoas
se procuram não só por "instinto gregário" mas por motivos diversos como ajuda, consenso,
admiração, amor e poder. Diz ainda que: "entender o outro, o que ele diz, e se fazer entender,
dependem da comunicação. Comunicação envolve, pois, compartilhar modo de vida ,
pensamento, atitude e comportamento" (DEL PRETE, 1999, p.58).
Podemos perceber, através dos conceitos apresentados, que sem a comunicação não
existe a transmissão da informação, elemento indispensável para que a empresa dissemine sua
cultura, alinhando os colaboradores na busca do mesmo objetivo, contribuindo para melhorar
o clima organizacional e para o sucesso da organização frente ao mercado.

3 PAPEL DA COMUNICAÇÃO INTERNA

Todos dentro de uma organização devem ser responsáveis pela comunicação interna.
Quando o funcionário busca certificar que a informação que chega até ele está correta, já está
fazendo comunicação interna e contribuindo para que seja eficaz. Para Clemem (2005, p.12),
“é assim que nós devemos perceber a comunicação interna. Uma forma de as pessoas – os
cidadãos corporativos- atuarem efetivamente nas organizações, colocando-se em exposição
sem medos e subterfúgio e permitindo um debate rico sobre como posso fazer melhor”.
A comunicação que ocorre dentro das organizações, ou melhor, a comunicação interna
deve ser capaz de atrair a atenção do colaborador, no intuito de assegurar o feedback. Para
Lisboa Filho e Godoy (2006) mesmo tratando-se de um processo de comunicação simples, o
emissor deverá saber qual seu público-alvo e, ainda, quais as respostas desejadas. Acrescem
ainda que, as mensagens precisam ser codificadas considerando o modo como serão
decodificadas e, em seguida, é necessário escolher por quais veículos as mensagens deverão
ser enviadas para chegar ao público alvo, assegurando, desta forma, o feedback.
As organizações devem considerar a comunicação com seus colaboradores tão
importante quanto à realizada com os consumidores, pois são eles que entram em contato com
o cliente. O colaborador deve saber sobre tudo que se passa dentro da empresa, independente
do cargo que ocupe. Para Lisboa Filho e Godoy (2006) a comunicação interna constitui-se por
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uma ferramenta que busca a excelência empresarial, e sua prática proporciona facilidade na
realização das trocas entre empresa e colaboradores. Ainda segundo esses autores, além de
construir relacionamentos estáveis e colaborar para a harmonia no ambiente organizacional,
ela visa cultivar e intensificar o compromisso dos colaboradores com a empresa, gerando um
clima de confiança e aumento de qualidade.
Dentro das organizações a comunicação se estabelece desempenhando dois papéis
fundamentais, o papel formal e o papel informal. O papel formal é aquele pelo qual os
indivíduos identificam os valores e a estrutura organizacional e também é aquele pelo qual
eles identificam seus respectivos papéis técnicos. E o papel informal, constitui-se como peça
fundamental para o maior comprometimento dos atores organizacionais (GIRARDI;
BENETTI; OLIVEIRA, 2007). Para Clemem (2005, p.12) o papel da comunicação interna é
transmitir aos seus colaboradores os objetivos da organização, tornando-os motivados, o que
proporciona maior produtividade e resultado, fazendo com que se sintam responsáveis por
parte do sucesso da organização.
A comunicação interna vem conquistando cada vez mais espaço nas organizações, se
tornando uma prioridade. Agora, além de transmitir informações, se concentra também em
mudar o comportamento dos funcionários para que realizem seu trabalho de maneira mais
eficiente e eficaz, impulsionando a organização em direção a suas metas (CORRADO, 1994).
Além destes benefícios, a comunicação interna contribui para uma série de fatores que
refletem diretamente nos resultados das Organizações. Seguindo essa linha de pensamento
CERQUEIRA (1999) relata que:
A comunicação interna contribui para um clima organizacional favorável, estabelece
uma base motivacional para o comprometimento entre as pessoas, e das pessoas com
o sistema organizacional, estabelecem a sinergia do comprometimento: para a
qualidade, para a maior produtividade, para a redução de custos e para a
racionalização dos sistemas. (CERQUEIRA, 1999, p. 52)

Assim sendo, entende-se que uma das formas de se conquistar o comprometimento
dos colaboradores é através de um bom sistema de comunicação interna. “Nove entre dez
motivos de insatisfação podiam ser eliminados com diálogo, com comunicação efetiva”
(BEKIN, 1995, p. 81).
Portanto, a comunicação interna pode ser usada como peça chave para aumentar o
comprometimento dos colaboradores de uma empresa, contribuindo para um clima
organizacional favorável.
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3.1 Implementando a comunicação interna

Para implementar a comunicação interna de forma adequada a organização deve fazer
um planejamento de Comunicação interna, com o objetivo de envolver todos os colaboradores
nas estratégias estabelecidas pela empresa frente ao mercado, contribuindo para o
fortalecimento da relação entre todos os níveis hierárquicos. Quanto a este tema, Brum (1994)
diz que:
Um programa de comunicação interna bem feito é capaz de encorajar ideias,
diálogos, parcerias e envolvimento emocional. Tudo isso traz a felicidade das
pessoas no ambiente em que trabalham, e essa deve ser a principal razão da
implementação de tal programa. ( BRUM, 1994, p.26)

Para Clemen (2014, p.58) o planejamento de comunicação interna tem como objetivo:
 Ser um instrumento de gestão para dar uniformidade à comunicação
relacionada aos objetivos estratégicos da empresa.
 Observar e identificar os sentimentos, necessidades, comportamentos e
opiniões dos colaboradores, para que sirvam de base para o desenvolvimento
da comunicação, contribuindo para aproximação entre funcionários e gestores.
 Fazer da motivação uma aliada para que se tenha um melhor desempenho
individual e coletivo, a partir do alinhamento com os objetivos estratégicos da
Empresa.
 Fazer com que os funcionários compreendam a necessidade de se adequar ao
perfil empresarial, tornando cada vez mais transparente o modelo de gestão
adotado pela empresa.
 Criar e/ou fortalecer a aliança entre os líderes entre os líderes e os
colaboradores, ressaltando a importância de todos para organização, levandoos a sentir orgulho de fazer parte da equipe.
Podemos observar que através de um planejamento de comunicação interna bem
elaborado, é possível tornar o funcionário mais comprometido com a nova postura da
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empresa. Segundo Brum (1994, p.25) o sucesso da organização depende de seus
colaboradores, e para isso é necessário comunicar-se com eles de forma eficiente, através de
instrumentos e ações integradas, a fim de informá-los sobre os verdadeiros objetos da
mudança.
Segundo Costa (2014, p.81) um dos maiores desafios para os profissionais da área de
comunicação interna é serem percebidos como estratégicos dentro das empresas, pois na
maioria das vezes eles atuam de forma operacional. Para atingir o papel de estrategistas,
precisam agir estrategicamente. O autor destaca como exemplos:
 Elaborar projetos próprios da área para não atender apenas demandas de outras
áreas.
 Formar líderes em comunicação direta, sendo está tarefa uma das maiores
dificuldades das organizações;
 Fazer com que as informações cheguem antecipadamente aos líderes;
 Dar maior atenção ao conteúdo da comunicação interna;


Organizar-se para ouvir seus colaboradores.

Analisando os elementos apresentados, percebemos que para superar desafios e obter
os resultados esperados deve-se utilizar os canais de comunicação interna adequados,
eliminando conflitos e insatisfações, pois as relações interpessoais são a alma da empresa e
devem ser levadas em consideração.Estas ações contribuem para o engajamento dos
funcionários, proporcionando que a organização atinja um alto índice de satisfação perante a
seus consumidores.

3.2 Barreiras para a comunicação interna eficaz

Apesar de a comunicação estar sempre presente e ter crescido em importância ao
longo da história, ainda se encontram muitas empresas que a relegam a segundo plano, pois
não reconhecem que a maioria das dificuldades enfrentadas se deve aos problemas causados
pela falta ou pela má comunicação existente na empresa.
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Na concepção de Cenerini (2009, p. 34), através de uma comunicação interna eficaz, a
empresa desenvolve um clima favorável e dinâmico, gerando valor e credibilidade frente a
seus funcionários, que passaram a se sentir valorizados, dando mais importância ao
pensamento em conjunto e não mais ao individual. Já para Schermerhorn (1999) a
comunicação eficaz é uma utopia, pois raramente é alcançada. Porém, se nos dedicarmos a
compreender os fatores que dificultam à comunicação, poderemos evitar os chamados dos
ruídos ou barreiras à comunicação: "qualquer distúrbio dentro do processo de comunicação
que o interrompe ou interfere na transmissão de mensagens pode ser entendido como ruído ou
barreira à comunicação" (SCHERMERHORN, 1999, p.240).
O processo de comunicação geralmente sofre interferências que aparecem entre os
emissores e os receptores. Chiavenato (2004, p.315), denomina estes problemas como
barreiras à comunicação, que servem como obstáculos ou resistências à comunicação entre as
pessoas. Quando isso ocorre, a comunicação não chega de forma clara ao receptor, pois a
mensagem original sofre alterações. Para o autor, existem três tipos de barreiras à
comunicação humana:
 Barreiras pessoais: as interferências que surgem das limitações, emoções e valores
de cada indivíduo. Nas organizações as mais comuns são a deficiência para ouvir, as
percepções, as emoções e os sentimentos pessoais.
 Barreiras físicas: as interferências que estão presentes no ambiente onde acontece o
processo de comunicação, como ruídos de portas, etc.
 Barreiras semânticas: as limitações surgem dos símbolos, por meio dos quais a
comunicação é realizada. Estas barreiras podem ser verificadas não só por palavras, mas
também por gestos, sinais etc., podendo ter sentidos diferentes para as pessoas que estão
envolvidas no processo.
Alguns pontos importantes para assegurar a eficácia na fala, na escuta e no
entendimento, são destacados por Cohen e Fink (2003, p. 227):
a) Escolha suas palavras - Deve-se utilizar palavras que sejam claras para a outra
pessoa. Procure fazer com que sua mensagem não seja ambígua, antecipando as diversas
interpretações que a mensagem pode transmitir, pois muitas vezes o que queremos dizer não
significa a mesma coisa para o receptor. Espontaneidade e franqueza é melhor do que agir
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emocionalmente, pois a manifestação de ideias e sentimentos, deixa o receptor mais à vontade
quando recebe a mensagem, portanto pense em falar o que está sentindo;
b) Escute as mensagens não verbais – Deve-se prestar atenção a aspectos como tom de
voz, expressões faciais e postura corporal, para apreender o que elas estão transmitindo, pois
na maioria das vezes passam algo além da mensagem verbal. Certifique-se de que seu tom de
voz, seu ritmo etc. estão de acordo com as palavras que utiliza e se são reflexo de seus
sentimentos. Se perceber algo que esteja perturbando a outra pessoa e que não se refira ao que
está sendo dito, considere a possibilidade falar isto a ela;
c) Oportunidade e situação – Deve-se procurar não abordar questões consideradas
“pesadas” quando a outra pessoa não possui tempo disponível para tratar do assunto de forma
adequada ou esteja preocupada. É importante também que se avalie se o ambiente é adequado
para se tratar de um assunto, pois pode ser por exemplo, demasiado público, podendo
provocar mal-entendidos. Deve-se procurar focar no tema principal, desconsiderando as
minúcias de que você não concorda. Além disso, deve-se evitar rodeios ou argumentos sobre
pequenos erros. É necessário que se tente cuidar dos problemas enquanto são pequenos, isto é,
buscar lidar com as tensões e contestações em seus primeiros estágios;
d) Teste a compreensão – É sempre oportuno convidar o outro a expor o que foi
transmitido, pois isso dá a oportunidade de se certificar de que a mensagem ficou clara. Da
mesma forma procure repetir, em suas palavras, o que lhe foi passado, confirmando assim que
você entendeu a mensagem completamente;
e) Preserve a relação – É necessário que haja oportunidade de a outra pessoa ser
ouvida, portanto não se deve monopolizar o tempo. Deve-se procurar não interromper quando
o outro fala, tentando não se concentrar tanto na resposta a ser dada, pois isso faz com que
não se preste atenção ao que está sendo dito. É importante que se reconheça o que vale a pena
reter da mensagem transmitida, mesmo que se discorde da mensagem básica e finalmente, se
a pessoa faz uma observação significativa, deixe que ela saiba que você reconheceu isto, dêlhe retorno.
As barreiras de comunicação são criadas pelo ser humano e podem ser desfeitas
através de estratégias de comunicação. Torquato (1986), através de minuciosa leitura do meio
ambiente, destaca quinze estratégias de comunicação empresarial: planejar a comunicação de
maneira sinérgica e integrada; abrir e tornar mais equilibrados os fluxos da comunicação;
tornar simétricos o marketing institucional e o marketing comercial; valorizar e enfatizar
canais participativos de comunicação; estabelecer uma identidade (transparente e forte) para
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projeção externa; criar uma linguagem sistêmica e uniforme; valorizar o pensamento criativo;
acreditar na comunicação como um poder organizacional; reciclar periodicamente o corpo de
profissionais; investir maciçamente em informações; ajustar os programas de marketing social
ao contexto sociopolítico; valorizar os programas de comunicação informal; assessorar, não
apenas executar programa de comunicação; focar a comunicação para prioridades e ter
coragem para assumir riscos e gerar inovações.
O principal motivo para as barreiras de comunicação existirem é a maneira errônea de
pensar dos gestores, que definem toda informação recebida como sigilosa. Na maioria das
vezes não as repassando para os colaboradores, atrapalhando na unicidade, ou seja, que todos
caminhem na direção de um único objetivo.

4 ENGAJAMENTO E SEUS BENEFÍCIOS PARA ORGANIZAÇÃO

Ulrich (2000) diz que o engajamento organizacional é de extrema importância para as
organizações atuais, que buscam inovações e soluções duradouras.
Será difícil para as empresas do século XXI sobreviverem à medida que
prosperarem, a menos que consigam de seus funcionários um trabalho de melhor
qualidade. Isso não significa necessariamente mais trabalho ou trabalho mais difícil.
Na realidade, significa que os funcionários devem aprender a assumir
responsabilidade pelo seu comportamento para desenvolver e compartilhar
informações sobre seus empregos e fazer bom uso do verdadeiro empowerment a
fim de moldar soluções duradouras para problemas fundamentais. (ULRICH, 2000,
p.235)

Para a empresa obter sucesso no mercado em que atua, deve investir nos colaborados,
iniciando um processo de inovação de dentro para fora, tornando-os engajados. Quando o
funcionário se sente parte da organização, torna-se mais participativo e focado no alcance dos
objetivos. E o mais importante é que isto ocorre de maneira espontânea.
De acordo com Cooperrider e Whitney (2006) as organizações se preocupam demais
com indicadores, como as taxas de rotatividade pessoal, e esquecem de avaliar os fatores que
influenciam o processo de engajamento e os resultados organizacionais disto.
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Os gerentes documentam e analisam as taxas de rodízio, um relatório atrás do outro,
ao invés de solicitar análises sobre a retenção ou sobre ambientes de trabalho
magnéticos, isto é, os momentos em que as pessoas se sentem tão envolvidas por seu
trabalho, seus colegas e sua organização que os vínculos não podem ser quebrados.
(COOPERRIDER E WHITNEY, 2006, p.4 e 5)

Nas organizações, a área de recursos humanos se preocupa demais com a motivação
dos funcionários, focando em benefícios diferenciados, como melhor remuneração, só que
isto não é necessário para tornar um funcionário engajado. Muitos gestores ainda não sabem
distinguir motivação de engajamento. Para Costa (2005, p.31), “motivação é o impulso para
começar algo. Engajamento é a força para terminar bem feito aquilo que começou. A
motivação está vinculada ao passado; o engajamento está voltado para o futuro”. Ele destaca
ainda que:


Promover engajamento é abrir caminho para que o colaborador seja

mais produtivo;


O combate a falta de engajamento deve ser prioridade gerencial, pois é

o principal ofensor dos indicadores;.


Para gestão de pessoas passar a ser estratégica, deve desenvolver um

plano para o engajamento, contribuindo para a redução dos impactos diretos que a
falta dele pode causar à empresa.


Engajamento é desempenho somado a atitude. E muitos colaboradores

se empenhariam mais caso sentissem que seus esforços são reconhecidos.
O profissional engajado contribui diretamente para a qualidade do serviço prestado ou
produto da empresa, contribuindo para que tenha um ganho significativo de receita. Já a falta
de engajamento interfere no crescimento da receita, qualidade do produto ou serviço,
atendimento ao cliente, rentabilidade da organização e custos relacionados a atividade
(COSTA, 2014, p.25).
De acordo com o que foi abordado, podemos observar a importância do engajamento
para as organizações e também a necessidade de políticas de desenvolvimento do capital
humano e de comunicação interna para a retenção dos colaboradores e para que estes estejam
comprometidos com as causas da empresa.
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4.1 Engajamento e a comunicação interna

Contrariando o que muitas pessoas acreditam, a melhor forma de criar uma
diferenciação na organização não é investindo em publicidade, mas sim apostando em pessoas
alinhadas e engajadas na busca pelos objetivos organizacionais. A imagem de uma
organização se forma originalmente com o público interno. Portanto, é necessário que o
público interno tenha uma boa visão da organização em que atua.
A comunicação interna pode ser usada como estratégia para gerar valor aos
relacionamentos, pois ela gera vínculos de confiança, responsabilidade, credibilidade e
fidelidade, demonstrados pelo nível de engajamento das pessoas na organização.
Alvarenga (2011) cita a importância da comunicação interna, reforçando vínculos,
através de relacionamentos sustentáveis nas organizações entre líderes e liderados,
demonstrados pelo seu nível de engajamento, contribuindo positivamente para os resultados
das organizações.
Líderes engajados promovem o engajamento de seu time, que, por sua vez, tem
performance acima da média e maior satisfação com o que fazem. Nessa hora, a
habilidade de se comunicar tem a sua relevância elevada à máxima potência, pois os
colaboradores levam em conta a qualidade do relacionamento com seu líder direto
para decidirem a quem, como e por quanto tempo emprestarão sua força de trabalho.
(ALVARENGA, 2011, p.1)

Cappellano (2014, p.1) destaca que “não há engajamento possível sem uma gestão
coerente (dos negócios e das pessoas) e, muito menos, sem comunicação interna”. Para ela, a
comunicação interna deve ser entendida como um processo estratégico da narrativa da
organização, que somente se dá por meio de pessoas ou canais.
Uma boa comunicação interna é um fator determinante para gerar engajamento, pois “
pelo tipo de solidão que o colaborador tem, muitas vezes, no ambiente de trabalho, a
comunicação que o gestor não faz para sua equipe compromete (e muito) o engajômetro”(
COSTA, 2014, p.72). O papel do líder é muito importante neste processo, ele deve estar
sempre atento as sugestões e até mesmo ao desenvolvimento de algo novo por parte do
colaborador. Quando o reconhecimento não surge, certamente atrapalhará no engajamento do
funcionário.
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Portanto é importante que o gestor esteja sempre sabendo de tudo que ocorre na
organização, é preciso dedicar um tempo para que a equipe sinta a presença dele e se torne
engajada. “Ao mesmo tempo, é necessário estar atento e passar o feedback aos colaboradores.
Quando ele falta, o desengajamento surge” (COSTA, 2014, p.72).
Para gerar engajamento, a empresa precisa distribuir as informações através de canais
de distribuição eficazes. Segundo Brum (1994, p.49) a direção da organização tem um papel
importante na distribuição da informação para a mudança de comportamento e de mentalidade
do público interno, pois é ela que determina quais informações serão disseminadas e que
aprova os instrumentos que serão utilizados para isso.
Neste processo, também podemos destacar “a importância da informação trabalhada,
capaz de gerar crença e mudar comportamentos individuais e grupais” ( BRUM, 1994, p.49).

5 O LÍDER NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

As empresas precisam estar sempre atentas ao comportamento de seus colaboradores.
Um fator preocupante é a desmotivação, pois quando recorrente, a situação pode fugir do
controle da organização. Nestas situações é muito importante o papel do líder, que deve
identificar os sinais de desmotivação, que incluem falta ao trabalho, adiamento de tarefas e
dificuldades no relacionamento com colegas.
Segundo Brum (1994), a desmotivação pode ser provocada por diversas causas e
podem estar ligadas a:
Salário inadequado; falta de informação sobre as empresa e seus processos;
desconhecimento quanto à própria performance no trabalho; desapontamento pela
perda de uma promoção; inexistência de condições necessárias para a execução de
determinada tarefa; acúmulo de tarefas e aumento do número de tarefas. (BRUM,
1994, p. 20)

Neste cenário, os líderes têm papel fundamental no auxílio à disseminação dos valores
da cultura organizacional, e na geração de propósito e significado no trabalho. Só que na
maioria das empresas eles esquecem que devem iniciar o processo de mudança, dando origem
às crises organizacionais. Segundo Costa (2014, p.84) “os gestores esqueceram que trabalham
para suas equipes, e não para seus chefes. A cadeia de comando precisa voltar ao fluxo
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correto”. Ao gerar uma dedicação desproporcional para atender as demandas do chefe, o líder
acaba deixando outras necessidades em segundo plano e, por consequência, passando menos
tempo com sua própria equipe.
Clemen (2005) também destaca a importância da forma que o líder deve lidar com os
demais colaboradores:
Os líderes das empresas, que também são cidadãos corporativos devem estar
preparados para exercer a sua liderança. Além do profundo conhecimento técnico e
das características que devem identificá-los como bom gestões e negociadores, é
considerada relevante a forma como eles se relacionam com os demais cidadãos
corporativos e como praticam a comunicação.
(CLEMEN, 2005, p. 21)

Atualmente, podemos observar nas organizações que mesmo com o avanço dos
estudos sobre comunicação interna ainda existe uma dificuldade generalizada em
comunicabilidade. Para costa (2014) “a competência de comunicabilidade formada por seis
vetores e habilidades que a pessoa deve desenvolver. São eles: escuta, orientação, formação,
estímulo, feedback e confiabilidade”. Quanto aos pontos fracos dos gestores, o autor destaca
que:
O ponto mais fraco dos gestores brasileiros no que se refere à comunicação direta á a
sua incapacidade de avaliar o desempenho de suas equipes e transmitira elas as suas
impressões. A dificuldade de feedback é disparado o pior indicador dos líderes na
visão dos colaboradores. (COSTA, 2014, p.66)

A liderança nunca atinge os objetivos através de suas próprias ações e sim, através das
pessoas. Isto exige do líder uma alta capacidade de relacionar-se com seus liderados através
de suas habilidades comunicativas. Um fator que atrapalha a liderança é a atitude do líder
frente a seus subordinados. Falta de atenção, de contato visual ou fazer expressões faciais que
indicam desaprovação passam uma mensagem ruim aos funcionários. Para Costa (2014, p.73)
“ Comunicação é uma atitude. E é uma atitude que produz resultado”. Para ele, o líder deve se
preocupar com atitudes comunicantes. Se a comunicação é uma atitude, a atitude também é
uma comunicação”. O líder deve ser coerente e tratar todos da equipe da mesma forma, com
atenção e interesse.
Portanto, o grande desafio das lideranças é gerir organizações através da comunicação
humana para facilitar o relacionamento interno, considerando as personalidades distintas, com
base em estratégias globais comuns, promovendo o engajamento das pessoas na organização.
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6 CONCLUSÃO

A partir do objetivo geral, que tem como propósito demonstrar a importância de
investir em uma boa comunicação interna para aumentar o índice de engajamento nas
organizações, o artigo demonstrou que, realmente, através de uma comunicação interna
eficaz, as empresas são capazes de conquistar melhores resultados.
As empresas, que buscam obter sucesso diante do mercado, precisam aperfeiçoar a
comunicação interna, ou seja, manter a unicidade da informação em todos os níveis
hierárquicos, comunicando de maneira eficiente seus objetivos e aspirações. Desta forma,
seus colaboradores caminham lado a lado, na mesma direção, em busca do sucesso
organizacional.
O processo de comunicação interna é muito importante, pois quando realizado de
maneira eficiente, contribui para o engajamento dos colaboradores. Ganhando em qualidade e
aumento da rentabilidade. O que permite este aumento é o nível de satisfação do consumidor
com a organização, sendo um reflexo do empenho dos colaboradores. Quando recebem a
informação adequadamente e ganham o direito de opinar sobre projetos e melhorias dentro da
empresa, sentem-se parte dela, aumentando a produtividade.
Diante do que foi exposto, tem-se que a comunicação interna é uma ferramenta eficaz
que contribui para o sucesso da organização e de seus colaboradores, impulsionando-os em
direção às metas estipuladas.
Um fator importante para que a comunicação interna obtenha sucesso é a participação
dos líderes, responsável por transmitir a informação de forma que faça o subordinado sentir-se
engajado. Para isso, é necessário definir estratégias que facilitem o relacionamento interno,
desenvolver habilidades de negociação e nunca esquecer que são seus subordinados que
colocam em prática o planejamento desenvolvido pela organização, que entregam o produto
final para o cliente. Portanto, merecem uma atenção especial, aquela que incentiva, que
engaja, e não a autoritária, que faz o funcionário sentir-se apenas um instrumento.
De acordo com o que foi abordado, podemos concluir que, a informação é
indispensável para a organização. Nem tudo dentro dela deve ser considerado sigiloso, e a
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falta dela, pode gerar desmotivação. Ao não ser envolvido em seus objetivos, o funcionário
sente-se inseguro para desenvolver as suas atividades, pois não sabe qual será seu futuro
dentro dela.
As empresas devem, primeiro, empenhar-se em agradar seu público interno para
depois o externo. Devem lembrar sempre que, a satisfação de seus colaboradores será
transmitida a seus consumidores. Portanto, criar um planejamento com a finalidade de gerar
uma comunicação interna eficaz deve ser considerado um elemento indispensável para
sobreviver em um mercado tão competitivo.
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