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Muitas empresas investem pesadamente em canais para melhorar a comunicação interna. No 
entanto, os resultados não aparecem e surge a pergunta: onde está o erro? A resposta pode estar 
na ausência de um bom relacionamento entre líderes e equipes ou mesmo na falta de um 
ambiente propício para troca de idéias. "Para micro e pequenas empresas, o simples 
conhecimento do processo humano de comunicação já ajudará em muito a melhoria da 
produtividade no trabalho. Nesse caso, simples iniciativas, como a organização de um mural de 
informações e a consolidação de um ambiente de abertura para o diálogo, valerão como 
verdadeiros programas de comunicação empresarial". Essa afirmação é feita por Gustavo Gomes 
de Matos - jornalista e consultor em comunicação social. Autor do livro "Comunicação Sem 
Complicação - Como simplificar a prática da comunicação nas empresas", Editora Campus, ele 
concedeu entrevista ao RH.com.br para falar sobre os canais que as empresas podem usar na 
condução de uma política interna de comunicação e o papel que as lideranças desempenham 
nesse processo. Confira! 
 
RH.com.br - A história tem demonstrado que a falha na comunicação é responsável por vários 
problemas organizacionais que resultam em erros operacionais, desacertos de gestão e conflitos 
interpessoais no trabalho. Qual o maior problema da comunicação corporativa? 
Gustavo Gomes de Matos - A falta da cultura do diálogo, de abertura à conversação e a troca de 
idéias, opiniões, impressões e sentimentos, é, sem dúvida alguma, o grande problema que 
prejudica o funcionamento de organizações e países. A comunicação corporativa é um processo 
diretamente ligado à cultura da empresa, ou seja, aos valores e ao comportamento das suas 
lideranças e às crenças dos seus colaboradores. 
 
RH - Onde está a raiz desse problema? 
Gustavo Gomes de Matos - De um modo geral, não vivenciamos um processo de educação nas 
escolas, mas de instrução técnica, onde, em geral, somos treinados a não pensar, mas apenas a 
memorizar, simplesmente arquivar informações. Não fomos incentivados a refletir sobre a relação 
de causa e efeito das coisas que acontecem com a gente, com o nosso bairro, com a nossa 
cidade, com o nosso país, com o nosso planeta. Chega a ser raro encontrarmos um ambiente de 
verdadeiro diálogo nas famílias, nos colégios e nas universidades. Ou seja, a dificuldade de 
solução para os problemas ligados à comunicação está exatamente na falta de educação voltada à 
cultura do diálogo, para o ato de refletir em grupo e pensar com espírito de equipe e união. 
 
RH - As pequenas, as médias e as grandes empresas podem trabalhar numa mesma linha de 
comunicação interna ou existem peculiaridades que devem ser consideradas? 
Gustavo Gomes de Matos - Existem diferenças, porém, em essência, uma boa política de 
comunicação interna é fruto de uma cultura participativa. Para uma micro empresa de três, 15 ou 
40 funcionários um bom quadro de avisos e um proprietário ou gerente que saiba conversar e 
dialogar valem como um verdadeiro programa de endomarketing. Já uma empresa média ou 
grande necessita de canais de comunicação e instrumentos mais diversificados e sofisticados, mas 
é fundamental que os gerentes saibam conversar. 
 
RH - Quais as dificuldades mais comuns, que as empresas enfrentam, para ter uma linha de 
comunicação eficiente com o cliente interno? 
Gustavo Gomes de Matos - A eficiência na comunicação interna está diretamente relacionada ao 
comprometimento das lideranças da empresa com a efetiva abertura à negociação e à troca de 
idéias. A cultura do diálogo é eficaz para solucionar praticamente todos os problemas 
organizacionais que, na grande maioria das vezes, estão relacionados a questões ligadas à falta 
de comunicação e diálogo. O maior problema no mundo empresarial é a falta do exercício da 
comunicação e da convivência das diferenças. Pessoas com opiniões diferentes podem trabalhar 
juntas e integradas por objetivos comuns. Isso depende apenas de uma estratégia de empresa 
interativa. 



 
RH - Atualmente, quais os canais de comunicação interna mais utilizados pelas empresas? 
Gustavo Gomes de Matos - As médias e as grandes empresas que descobriram a função 
estratégica da comunicação interna procuram desenvolver programas de reflexão e debates, onde 
a conversação e a troca de idéias são incentivadas através de dinâmicas de grupo. Os jornais 
virtuais e bloggers na Intranet, bem como as redes internas de rádio e TV também são utilizados. 
Esses canais de comunicação favorecem a criação de programações criativas e bem peculiares. No 
entanto, as publicações mais tradicionais, como revistas e jornais de funcionários, ainda são muito 
utilizados, pois a prática constata a eficácia deles. 
 
RH - Há empresas que deixam de investir na comunicação interna porque acham que o processo 
envolve investimentos altos. Investir na área custa caro? 
Gustavo Gomes de Matos - Não são necessários muitos recursos financeiros para se ter uma 
comunicação eficiente. Basta o caminho do diálogo aberto e franco, sem demagogias ou 
intolerâncias. Depois, como conseqüência dessa filosofia, nascerá uma política de comunicação 
corporativa adequada à realidade. 
 
RH - Observamos que muitas empresas investem em vários canais de comunicação e esquecem o 
fator humano. Resultado: os relacionamentos interpessoais são colocados num segundo plano e o 
clima organizacional sofre conseqüências sérias. O que o Sr. pensa sobre isso? 
Gustavo Gomes de Matos - De nada adianta possuir jornal dos funcionários, rádio ou TV 
corporativa, programas de debates e reflexão, se as lideranças da empresa não se entendem e 
não se respeitam. Consolidando a cultura do diálogo e de abertura para a troca de idéias e 
opiniões conseguimos simplificar e solucionar praticamente todos os problemas organizacionais, 
que na maioria das vezes estão ligados à desvalorização do relacionamento humano. A 
improdutividade, a perda de clientes, o defeito de máquinas e equipamentos, os acidentes de 
trabalho e o não cumprimento de prazos e metas são algumas das conseqüências geradas pela 
falta de diálogo e relacionamento humano nas empresas. 
 
RH - O relacionamento face a face entre liderança-equipe é indispensável ou pode ser substituído 
por canais como a Intranet e correio eletrônico? 
Gustavo Gomes de Matos - A Tecnologia da Informação, com ênfase nos meios, não conseguiu 
aproximar as pessoas e realizar o ideal de uma "aldeia global" mais humana e fraterna. Diversas 
pesquisas comprovam que a disseminação da comunicação e da realidade virtual, o e-mail, o 
blogger e o MSN não diminuíram os elevados índices de depressão, registrados na Europa, 
Estados Unidos e Canadá, provocados pela solidão e pela falta de contato humano. Sem dúvida 
alguma, o contato real é bem melhor e mais afetuoso do que a realidade virtual. 
 
RH - E quanto à área de Recursos Humanos, qual a importância dessa para que o processo de 
comunicação interna flua positivamente? 
Gustavo Gomes de Matos - Os profissionais de RH são verdadeiros agentes promotores da cultura 
da comunicação e do diálogo. Dificilmente uma empresa com mais de 50 funcionários conseguirá 
desenvolver e consolidar um ambiente de comunicação e entendimento sem a atuação motivadora 
e entusiasta de profissionais ligados à área de RH ou da comunicação corporativa. 
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