


Um caso à parte 
Antes de começar com qualquer conceito, nós fomos até 
uma empresa de Curitiba para ver como estava o processo 
de comunicação, o papel do RH, as confidências do pro
fissional de comunicação interna e o que os funcionários 
acham de tudo isso. Preferimos preservar a identidade da 
companhia, mas, para você ter uma ideia da sua realidade, 
ela tem mais de 80 funcionários, divididos em 11 departa
mentos, e aproximadamente 15 anos de mercado. 

Nos primeiros anos, a comunicação entre diretoria, 
gerência e colaboradores era bem complicada, pois não 
existia nenhum meio de comunicação oficial. Todos eram 
avisados "boca a boca". Alguém sabia o que estava aconte
cendo e contava para o colega e, é claro, gerava inúmeros 
problemas. Aliás, como era de se esperar. 

Com o passar do tempo, a empresa foi aprendendo a 
melhorar os pontos fracos de sua própria comunicação. 
Hoje, os funcionários estão bem mais informados e esse 
não é mais o ponto fraco da companhia. Todos os meses, 
há um encontro com todos os colaboradores e diretores 
para contar como foi o mês, as novidades, quem saiu da 
empresa, quem entrou. Esse momento é conhecido como 
Bolo do Mês. 

Além disso, existem e-mails personalizados para infor
mações rápidas que todos os funcionários precisam saber. 
Há um departamento destinado somente à comunicação 
que elabora o jornal interno, o informativo via e-mail e 
todas as novidades que possam interessar aos colaboradores, 
como lançamentos de produtos, campanhas internas, etc. 
O RH também tem a sua função, que é a de apoiar o setor 
de comunicação. 

Entretanto, mesmo com toda essa preocupação, ainda 
existem problemas de comunicação interna e externa 
(com os clientes). Certa vez, a empresa emitiu um infor
mativo via e-mail para comunicar que a cozinha do local 

passaria por uma reforma e, sendo assim, os funcionários 
não poderiam utilizá-la por alguns dias. Além do e-mail, 
os responsáveis pelo RH e pela comunicação passaram de 
sala em sala relembrando o aviso. Mesmo assim, alguns 
colaboradores criaram um boato de que, já que não podiam 
usar a cozinha, então a garagem do local seria o espaço 
ideal para fazer o almoço. 

É até engraçado contar essa história, mas foi o que 
aconteceu. E, se você parar para pensar, quantas vezes a 
sua empresa viu um colaborador aumentando as histórias, 
falando coisa que não devia ou, até mesmo, criando situ
ações que nunca vão existir só pelo fato de não entender 
corretamente o que foi dito?! 

Para isso, há o dito: "Quem não se comunica se tram
bica" - mesmo. É fundamental que as empresas estejam 
preocupadas com a sua comunicação, em informar correta
mente seus funcionários e até mesmo em fazer um trabalho 
de melhorar a cultura das pessoas para se comunicarem 
bem, evitando que boatos 
surjam do nada. Como 
elas podem fazer isso? 
Acompanhe a seguir! 

O alerta de quem 
entende do assunto 
Para ajudar as empresas 
que passam por essa 
deficiência, Analisa de 
Medeiros Brum resol
veu ajudar. Com vasta 
exper iência , a lém de 
escrever l ivros sobre 
endomarketing, ela, que 
já tinha trabalhado em 
agência de publicidade, 



resolveu unir as duas coisas e criar uma agência específica 
para publicidade interna, a Happy House. 

Presente no mercado desde 2000, ela conta que não é 
necessário que uma empresa tenha um setor de comunica
ção interna. "É um processo importante, mas não decisivo. 
Existem organizações que não possuem uma comunicação 
interna e um endomarketing profissionais, mas possuem 
uma liderança muito positiva e isso substitui qualquer 
outro processo", complementa Analisa. 

Para ela, a maioria das companhias que realmente 
necessita de um departamento como esse são as grandes 
organizações, pois têm vários colaboradores em unidades 
diferentes e aí precisam de uma ligação maior, de ações 
coordenadas internamente para que todos possam falar a 
mesma "língua". 

Contudo, lembra Anal isa , quando uma empresa 
não tem uma liderança positiva e uma comunicação 
eficiente, é muito provável que os prejuízos sejam 
grandes. "Eles estão relacionados com a falta de infor
mação, que pode provocar baixos índices de qualidade 
e produtividade", afirma. 

Segundo ela, quando uma instituição precisa de ajuda 
para melhorar a comunicação, geralmente ela passa pelo 
seguinte processo: 

• Diagnosticar o problema. 
• Mapear a empresa. 
• Entender qual momento ela vive. 
• Planejar canais, instrumentos e ações. 

É importante manter esse processo funcionando e medir 
a sua eficácia a cada um ou dois anos. 

Endomarketing 
No livro A hora da virada, de Raúl Candeloro, é levado em 
consideração outro ponto importante para a comunicação: 
o endomarketing, que é a ação de "vender para dentro", de 
fidelizar os funcionários quanto à missão, visão e valores 
da empresa. 

Entretanto, antes de falar sobre o assunto, vamos ver 
se essa preocupação com o endomarketing já fez parte dos 
planos de sua empresa? Responda, com sinceridade, as 
perguntas a seguir: 

Se você respondeu "sim" para cinco ou mais 
perguntas, é provável que já desenvolva ações de 
endomarketing - mesmo que intuitivamente - em 
sua empresa. De qualquer forma, elas precisam ser 
aprimoradas. Agora, se você respondeu "não" para 
cinco ou mais perguntas, preste muita atenção, 
pois pode ser que você esteja precisando melhorar 
a sua comunicação - e por que não até criar um 
comitê exclusivo de endomarketing? 

Quando é preciso melhorar 
a c o m u n i c a ç ã o 
No ano passado, a TV Cultura também pre
cisou mexer e revirar a empresa. Sob nova 
direção, ela instalou a operação Cadê 
Você? O objetivo era justamente fazer 
uma convocação geral de todos os 
funcionários. Eles tiveram de apre
sentar seus crachás, assinar um papel 
e mostrar que realmente existiam e 
eram necessários na empresa. 

Foi um dia para essa ação, e a 
empresa pôde começar a se aproxi
mar e conhecer ainda mais os seus 
colaboradores. Afinal de contas, com 
2 mil funcionários e várias funções, 
não é fácil controlar, mas é preciso. 
Situações parecidas como essa da TV 
Cultura são comuns para Haroldo Eiji 
Matsumoto, diretor da Seven2Grow, 
empresa de marketing. "Somos con
tratados por algumas companhias 
para melhorar a comunicação interna 
e também o relacionamento com os 
clientes", explica o diretor. 

Matsumoto diz que já aplicou dinâ
micas em várias empresas para ajudá-
las no seu processo de comunicação. 
Um dos exemplos citados por ele foi 
a utilizada por e-mail. "No caso dessa 



companhia, aplicamos a 
dinâmica da comunicação 
por escrito, que funciona 
assim: o grupo é dividido 
em duas equipes. Cada 
uma se organiza em três 
departamentos, sendo de 
projeto, desenvolvimento e 
teste. O desafio é produzir 
um avião de papel que voe 
o mais distante possível, 
porém os departamentos 
são separados e a única 
forma de comunicação 
é por escrito. Os par
ticipantes percebem a 
grande dificuldade da 
troca de informações e 

orientação de algo tão simples como a produção de um 
avião de papel", conta. 

Para Matsumoto, toda forma de comunicação depende 
do emissor, da forma como é enviada a mensagem e como o 
receptor a recebe e entende. Em cada passagem, pode haver 
ruídos na comunicação e prejuízos à mensagem. "Para isso, 
é necessário exercícios e dinâmicas para conscientizar os 
colaboradores da importância da prática de comunicação 
interna na empresa e as consequências negativas da falta 
de comunicação para a companhia e para o grupo. Deve 
haver regras claras e iguais para todos quando um processo 
de comunicação não é cumprido", conta. 

O f u n c i o n á r i o t a m b é m deve fazer a sua parte 
Não adianta ter um setor de comunicação, um comitê 
de endomarketing e um RH totalmente voltados para 
ações de comunicação se os próprios funcionários não 
colaboram para que eles funcionem corretamente. Muitas 
empresas já têm ferramentas de interação, como e-mail, 
quadro de informações, reuniões mensais, entre outros, 
mas ainda assim precisam alinhar os colaboradores. 

Matsumoto descreve algumas dicas úteis para esses casos. 
Veja quais são elas: 

• Faça exercícios e dinâmicas para conscientizar os co
laboradores da necessidade da prática de comunicação 
interna, explicando as consequências negativas quando 
ela não funciona na empresa ou no grupo. 

• Estabeleça regras claras e iguais para todos, principalmente 
quando um processo não é cumprido corretamente. 

• Faça campanhas de incentivo para melhoria da co
municação, recompensando os acertos do grupo com 
premiações. É importante também verificar onde estão 
os erros para tentar melhorar na próxima campanha. 

• Adote um departamento, normalmente o de RH ou 
de marketing, para ser responsável por estimular 
e receber sugestões para melhoria do processo na 
empresa. Muitas vezes, o próprio funcionário tem a 
resposta para melhorar a eficiência do seu trabalho 
e da sua equipe, mas não sugere. 

Além disso, Matsumoto dá o aviso final: "Os valores, a 
missão e o objetivo da empresa devem estar claros na mente de 
todos os funcionários e, a partir disso, a comunicação precisa 
transmitir os conceitos da empresa para o mercado e para os 
clientes, formando assim a imagem da organização". 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, São Paulo, ano 7, n. 76, p. 44-47, mar. 2011. 




