
A comunicação interna é essencial 
para o desenvolvimento dos trabalhos, 
atividades e serviços oferecidos den
tro das organizações. No ambiente de 
trabalho, os colaboradores, indepen
dente da função, devem estar cientes 
dos processos e novidades que a em
presa proporciona aos seus clientes. 
Qualquer informação divulgada de 
maneira errada pode prejudicar uma 
ação e, por consequência, gerar um 
resultado negativo para a empresa. 

Imaginemos, por exemplo, os pro
fissionais responsáveis pela instalação 
dos produtos de uma determinada 
empresa. Essa equipe por ser exter
na, nunca é convidada a participar 
de treinamentos, programas de pre-
miação, não recebe os informativos, 
pois estes estão fixados na empresa 
e apenas quem têm acesso são os co
laboradores que realizam atividades 
internamente. O que esse colaborador 
conhece dos valores da empresa? O 
que ele sabe apenas é o nome desta 
e a atividade que deve desempenhar. 
Mas ele está vestindo o uniforme da 
empresa. Será que aquele "ponto de 
contato" com o cliente não é funda
mental para fortalecer o relaciona
mento com o cliente ou, simplesmen
te, não estragar esse relacionamento? 
O colaborador em qualquer nível tem 
a missão de representar a organização 
e como tal, deve estar bem informado 
com relação às ações da empresa. 

Além de colaboradores informados 
que poderão ser a cada novo conta
to "porta-voz da marca", a comu
nicação interna tem a incumbência 
de criar a atmosfera e a percepção 
que os colaboradores têm sobre a 
corporação. Bons relacionamentos, 
ambiente agradável, comunicação 
clara e transparente entre equipes, 
favorecem o entendimento do tra
balho a ser feito e o papel de cada 
um dentro das organizações, elevan
do a confiança entre os profissionais 
envolvidos e gerando o tão sonhado 
comprometimento que os gestores e 
empresas almejam. 

Recente pesquisa realizada 
pela sexta edição do Estudo de 
Benchmarking em Gestão de 
Projetos, desenvolvida pelo Project 
Management Institute Brasil(PMI), re
vela que em 76% das empresas parti
cipantes do estudo, o problema com a 
comunicação é o principal motivo pelo 
fracasso dos projetos. Além disso, em 
46% destes projetos o investimento 
variou entre R$ 1 e R$ 10 milhões. Ou 
seja, a falta de comunicação entre 
equipes pode se tornar - e muito -
custosa aos cofres das empresas. 

É desta forma que a comunicação 
interna exerce um papel fundamen
tal. Sua função é fazer circular as 
informações, o conhecimento entre 
funcionários e colaboradores de uma 
empresa ou instituição. É necessária 

uma análise por meio de comunicó-
logos, psicólogos para que os canais 
oficiais de comunicação sejam os 
mais adequados e consigam o envol
vimento dos colaboradores estejam 
estes dentro da empresa ou atuando 
em diferentes cidades ou estados. 

É possível terceirizar programas de 
integração e a comunicação interna? 

O ambiente interno parece algo 
muito "íntimo" da empresa para ser 
revelado a uma outra empresa ou 
mesmo para ser entendido por quem 
está de fora. São receios e dúvidas 
do passado. Hoje, ninguém mais quer 
perder tempo com ações que não são 
de sua competência, por isso muitas 
companhias optaram por terceirizar 
a comunicação. A distância é reduzi
da por meio de metodologia e equi
pes multidisciplinares de agências 
de comunicação, que realizam uma 
leitura adequada dos colaboradores 
e dos seus formatos de comunicação. 
A análise é fundamental para estru
turar as ações, mas o que garantirá o 
sucesso e o envolvimento dos cola
boradores é o contínuo acompanha
mento que possibilitará ajustes e a 
conquista da empatia de todos. 

A comunicação fortalece marcas 
pelo fato de agregar pessoas com 
mais comprometimento em torno 
de uma mesma ideia. Qual ideia sua 
empresa está compartilhando com os 
colaboradores? 
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