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RESUMO 
 

Este estudo objetivou analisar o grau de satisfação dos colaboradores da área de 

projetos quanto ao processo de comunicação interna atualmente utilizado pela 

empresa Gama. A pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, de natureza 

aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa. Para coleta e análise dos dados, 

foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas, uma com o Diretor Geral e outra 

com o Diretor Técnico e aplicação de questionário com os colaboradores da área 

técnica. Os resultados das pesquisas revelaram que metade dos colaboradores que 

responderam à pesquisa estão satisfeitos com a comunicação interna, demonstrando 

um resultado moderadamente satisfatório. Com isso, foi possível destacar alguns 

pontos fortes e fracos, sendo que estes últimos estavam relacionados, principalmente, 

com o processo comunicacional, ausência de feedback e a qualidade de algumas 

informações. Ao final, foram propostas algumas melhorias para que a empresa 

transforme seus pontos fracos em pontos fortes, aumente a satisfação de seus 

colaboradores em relação a comunicação interna e continue se desenvolvendo. 

 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Satisfação Profissional. Recursos Humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze the degree of satisfaction of employees in the project area 

regarding the internal communication process used by the company Gama. The 

research can be characterized as descriptive, of an applied nature, with a qualitative 

and quantitative approach. To collect and analyze the data, two semi-structured 

changes were made, one with the General Director and the other with the Technical 

Director, and the questionnaire with employees in the technical area. The results of the 

surveys revealed that half of the employees who responded to the survey are 

correlated with internal communication, showing a moderately satisfactory result. With 

that, it was possible to highlight some strengths and weaknesses, the latter being 

mainly related to the communication process, lack of feedback and quality of some 

information. In the end, some improvements were proposed for the company to 

transform its weaknesses into strengths, increase the satisfaction of its employees in 

relation to internal communication and continue to develop. 

 

Keywords: Internal Communication. Professional Satisfaction. Human Resources. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na introdução serão abordadas a contextualização do tema, problemática, 

pergunta de pesquisa, os objetivos geral e específicos e a justificativa para a 

realização do presente trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A comunicação está presente desde os primórdios da sociedade, sendo 

considerada uma ferramenta essencial para conseguir expressar os sentimentos, 

anseios e necessidades das pessoas. De acordo com Defleur e Ball-Rokeach (1993, 

p. 26): 
O que parece mais plausível, dos exíguos indícios de que dispomos, é que 
as primeiras formas humanas se comunicavam através de um número 
limitado de sons que eram fisicamente capazes de produzir, tais como 
rosnados, roncos e guinchos, além de linguagem corporal, provavelmente 
incluindo gestos com mãos ou braços, e movimentos e posturas de maior 
amplitude. 

Logo, percebe-se que as primeiras formas de comunicação possuíam 

algumas restrições, principalmente físicas. Contudo, apesar de simples, foram de 

suma importância para que, em consonância com a evolução humana, fossem 

desenvolvidos sistemas de comunicação mais complexos, como a comunicação 

através da escrita, por exemplo, permitindo a compreensão entre diferentes povos. 
No âmbito organizacional, a importância da comunicação como hoje é 

conhecida, aconteceu de forma tardia. Até o final da década de 1970, segundo 

Kunsch (2016, p. 43), a comunicação nas organizações era vista como linear-

instrumental. Isto é, era realizada no sentido estrito da palavra, onde o gestor 

disseminava as informações para seus subordinados apenas com propósito 

funcional, designando funções. 

A partir do final do século XX, com a chegada da globalização, de acordo 

com Kunsch (2009, p. 88), houveram “transformações sociais, econômicas, jurídico-

políticas e culturais”, fazendo com que as pessoas passassem a olhar o mundo sob 

uma nova realidade. A sociedade tornou-se mais integrada e dinamizada através 

do uso da tecnologia, principalmente na área da comunicação, por meio da internet, 

possibilitando a conexão entre pontos distintos. 
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Destarte, a globalização teve importante participação no desenvolvimento 

das empresas, possibilitando a expansão e a atuação em outras nações. Contudo, 

com o crescimento, vieram os desafios. “O novo ambiente no qual se inserem as 

organizações exige que, para sobreviverem, elas se alinhem às demandas e às 

exigências de um mercado acirradamente competitivo, exigente e sofisticado” 

(KUNSCH, 2009, p. 90). 

Diante desse cenário, a comunicação organizacional tornou-se um 

componente fundamental para a sobrevivência da empresa e do bom 

relacionamento com seus diferentes públicos, ou seja, os colaboradores, clientes, 

fornecedores, entre outros, pois são eles que garantem a existência da empresa. 

Tomasi e Medeiros (2010, p. 71) complementam: 
As empresas passaram, nos últimos anos, por um processo drástico e 
acelerado de mudanças, sobretudo em função da convergência de um 
conjunto formidável de fatores de natureza econômica, geopolítica e 
sociocultural. Da mesma forma, é possível identificar mudanças no próprio 
universo da comunicação, geradas seja pela incidência desses fatores de 
ordem geral, seja por outros fatores que se localizam na própria indústria 
da comunicação. 

É através da comunicação que as empresas conseguem conceber sua 

reputação, disseminar seus princípios e conquistar novos clientes. Logo, a 

comunicação organizacional é a base que une todas as partes de um negócio.  

Para cada parte envolvida, há um tipo de comunicação: externa e interna. 

A primeira, de acordo com Tomasi e Medeiros (2010, p. 79), “é responsável pela 

imagem da empresa no mercado”, ou seja, é decorrente da opinião pública, como 

por exemplo, a opinião de clientes e fornecedores. Já a comunicação interna, ainda 

de acordo com os autores, “ocupa-se de gerar consentimento e produzir aceitação”, 

envolvendo os agentes que fazem parte da estrutura interna da empresa, como os 

colaboradores. 

Apesar de haver essa distinção entre os tipos de comunicação de acordo 

com o público que se deseja atingir, as empresas costumavam dar maior ênfase na 

comunicação externa, pois é esta que lida com os clientes, sendo estes que 

proporcionam, diretamente, o lucro e o crescimento da empresa. Entretanto, Argenti 

(2006, p.175) comenta que “a gerência deve entender que o público interno pode 

ser ainda mais importante para uma empresa do que o externo, considerando que 

existem motivos comerciais e consequências do não-alinhamento nessas áreas”. 

Se o público interno não estiver alinhado com os valores e com a missão da 
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empresa, a maior parte do esforço dedicado a comunicação externa será 

desperdiçado, pois haverá uma divergência entre o que a empresa divulga e o que 

os colaboradores acreditam. 

Logo, não havia uma preocupação da empresa em definir ferramentas para 

se comunicar com o público interno. “A comunicação com os empregados, por 

exemplo, restringia-se principalmente às informações formais sobre salários e 

benefícios emitidas pela área de recursos humanos. Não prevalecia uma 

comunicação integrada e focada na estratégia de negócios e de imagem da 

empresa” (MAFEI; CECATO, 2011, p. 21). 

Para Nassar (200-, p. 73-74 apud Tomasi; Medeiros, 2010, p. 59), as 

funções da comunicação interna vão além de apenas disseminar informações 

formais aos colaboradores. Ele afirma que a comunicação interna é “a ferramenta 

que vai permitir que a administração torne comuns as mensagens destinadas a 

motivar, estimular, considerar, diferenciar, promover, premiar e agrupar os 

integrantes de uma organização”. Portanto, a comunicação interna possui funções 

muito mais complexas e que são de extrema importância para o relacionamento 

entre empresa e colaborador. 

Para que a comunicação interna seja efetiva, é essencial encontrar 

maneiras de conhecer, entender e atender as particularidades de cada colaborador, 

considerando sua subjetividade. Desse modo, a comunicação interna não está mais 

restrita a apenas passar a mensagem aos seus funcionários, mas sim adaptá-la às 

necessidades destes, de modo que facilite a sua disseminação, compreensão e 

aceitação, obtendo um caráter estratégico na realidade organizacional. 

A ênfase em preocupar-se com a subjetividade dos colaboradores, possui 

uma relevância que vai além da empresa. Tomasi e Medeiros (2010, p. 93) 

demonstram a importância que a comunicação interna possui diretamente na 

realidade dos colaboradores: 
Viabilizar canais de comunicação dentro da empresa que favoreçam o 
relacionamento humano faz com que as pessoas se sintam reconhecidas 
e valorizadas. E, ao sentirem-se valorizadas, as pessoas reforçam sua 
autoestima e melhora sua qualidade de vida. Esse quadro contribui para o 
desenvolvimento profissional e o interesse do empregado com relação às 
atividades da empresa e a seus negócios. 

Logo, a comunicação interna é um fluxo de informações que não atinge os 

funcionários ou o gestor de maneira restrita, mas é um processo contínuo, na qual 

afeta todos os integrantes da organização, funcionando como uma cascata. A 
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Associação Brasileira das Agências de Comunicação aponta que “se tratando de 

comunicação, pressupõe obrigatoriamente um sistema de mão dupla, estruturado, 

dinâmico e proativo, capaz de disseminar o fluxo de informações que a organização 

tem interesse em compartilhar e que o colaborador precisa saber” (ABRACOM, 

2008, p.9). 

Diante do assunto abordado, o presente trabalho realizará um estudo em 

uma empresa da Grande Florianópolis, identificada como empresa Gama1. É uma 

empresa recente, criada em dezembro de 2017, a partir de uma necessidade dos 

sócios. A empresa Gama é uma organização especializada em consultoria de 

projetos de engenharia. Suas principais áreas de atuação são edificações, 

infraestrutura, meio ambiente, indústria, planejamento urbano e energia.  

Apesar de ser uma empresa recente, já possui um escritório em Porto 

Alegre e em São Paulo. Atualmente, ela conta com cerca de 49 colaboradores, 

sendo que destes, 40 são da filial na Grande Florianópolis, na qual será o foco do 

presente estudo. Além disso, seu quadro de sócios é composto por dois Diretores, 

Geral e Técnico. 

O crescimento externo da empresa é perceptível em comparação ao 

crescimento interno, visto que, em menos de dois anos, já possui escritórios em 

outros Estados. Logo, a maior parte dos incentivos em comunicação está destinado 

a captação de clientes, tendo menos ênfase em uma parte primordial de toda 

empresa, o público interno. 

Nesse último ano, a empresa está buscando estruturar sua comunicação 

interna, através do aperfeiçoamento da intranet, criando um sistema próprio que 

inclui um canal de divulgação de avisos da empresa. Além disso, existem as 

ferramentas tradicionais que já são utilizadas pela empresa, como e-mail, murais, 

reuniões semanais e anuais. Todavia, não há um estudo interno que procure 

entender como esses canais estão sendo recebidos pelos colaboradores, quais os 

tipos de informações que eles gostariam de receber, se as ferramentas utilizadas 

estão sendo suficientes e se há a necessidade de criar novas ferramentas de 

comunicação. 

De acordo com a pesquisa State of the Sector 2020 (2020), realizada pela 

Gatehouse, com empresas do mundo todo, a dificuldade de analisar como os canais 

 
1 A pedido dos donos da empresa, que não gostariam que a empresa fosse identificada, a mesma 
será chamada de empresa Gama. 
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de comunicação e as ferramentas são recebidas pelos colaboradores, se demonstra 

uma dificuldade comum entre as empresas. A pesquisa revela que apenas 20% dos 

comunicadores internos rastreiam regularmente seu impacto, enquanto a mesma 

proporção raramente faz qualquer medição. Isso demonstra que, muitas vezes, as 

empresas possuem um caráter mais reativo do que proativo em relação as 

estratégias de comunicação interna.  

Para que o resultado apresentado pela pesquisa não se torne uma realidade 

na empresa Gama, bem como para evitar os impactos negativos decorrentes da 

negligência relacionada à comunicação interna, notou-se a importância em 

implementar um estudo interno na empresa, para que seja possível mensurar os 

resultados advindos da comunicação interna. 

A estrutura organizacional da empresa possui duas divisões gerais: a área 

de operações e a técnica. A primeira abrange toda a parte administrativa, comercial 

e tecnológica da empresa. Já a segunda inclui a parte de projetos, sendo a área 

responsável pela prestação de serviços, ou seja, é onde são planejados e 

executados os projetos contratados pelos clientes, logo, demonstra-se uma área 

essencial da empresa. 

Assim que os projetos são contratados, através do setor comercial, os 

mesmos são encaminhados aos Diretores que, então, repassam aos colaboradores 

da área de projetos. Para que os projetos sejam executados da maneira que foram 

contratados, é necessário que a comunicação entre a área de projetos e a Direção 

estejam em conformidade, desenvolvendo-se com eficiência e clareza. Caso haja 

uma disfunção da comunicação entre essas áreas, os projetos podem ser 

prejudicados e, em consequência, a empresa, dificultando a tomada de decisão. Em 

vista disso, optou-se por analisar o processo de comunicação interna entre a área 

de projetos e a Direção. Além disso, a pesquisa foi delimitada apenas ao escritório 

de Florianópolis, em razão da proximidade com esse ambiente. 

Diante do que foi exposto, o problema de pesquisa do presente estudo foi 

definido como: qual o grau de satisfação dos colaboradores da área de projetos 
quanto ao processo de comunicação interna atualmente utilizado pela 
empresa Gama? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Para auxiliar na resolução do problema de pesquisa, foram estabelecidos 

objetivos geral e específicos, os quais serão apresentados a seguir. 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

Diante da discussão proposta previamente, o objetivo geral do presente 

trabalho consiste em “analisar o grau de satisfação dos colaboradores da área de 

projetos quanto ao processo de comunicação interna atualmente utilizado pela 

empresa Gama”. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Visando alcançar o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Conhecer o processo de comunicação interna da empresa e os meios de 

comunicação utilizados; 

b) Analisar a percepção dos colaboradores acerca dessas ferramentas de 

comunicação; 

c) Verificar os pontos fortes e fracos existentes na comunicação interna; 

d) Propor melhorias com base no que foi analisado na coleta de dados, na 

percepção do gestor e em teorias acerca do assunto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Nas grandes organizações normalmente existem departamentos 

especializados em comunicação interna, com pessoas destinadas especialmente 

para esta função. Contudo, como é a realidade das pequenas organizações que 

almejam ter uma comunicação interna integrada com os colaboradores? 

De acordo com o Sebrae (2018, p. 4): 
Não há dúvidas de que as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) são de grande importância para o país e podemos citar alguns 
dados que comprovam isso: representam cerca de 98,5% do total de 
empresas privadas, respondem por 27% do PIB e são responsáveis por 
54% do total de empregos formais existentes no país, ou seja, empregam 
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mais trabalhadores com carteira assinada que as médias e grandes 
empresas.  

Esses dados revelam a importância que as Microempresas e as Empresas 

de Pequeno Porte possuem no cenário brasileiro. Em vista disso, é necessário 

entender sua realidade e quais os principais desafios enfrentados por elas. 

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2017 e publicada em 2018, 

demonstra que no Brasil, “em 2009, o número de Empresas de Pequeno Porte era 

de 662,3 mil e deve chegar a 1,38 milhão, em 2022” (SEBRAE, 2018, p. 15), sendo 

que a maior parte das EPP estão localizadas na região Sudeste, com 52,3%. Já a 

região Sul representa 22,2% das EPP, na qual o Rio Grande do Sul concentra 92,3 

mil dessa parcela. 

Com base na pesquisa do Sebrae, Santa Catarina é o estado da região Sul 

que menos concentra Empresas de Pequeno Porte, representando 68,7 mil. Este 

cenário revela um mercado que está em crescimento, mas que ainda é pouco 

explorado, comparado com outros estados da mesma região. Santa Catarina é 

considerada um polo tecnológico, com mais de 900 empresas voltadas para a 

tecnologia, na qual a maioria delas é de pequeno e médio porte, segundo 

informações do Sebrae (2017). 

Conforme as informações anteriores, a empresa Gama está inserida em um 

mercado abrangente e que está em constante expansão no estado. A partir disso, 

é possível inferir que a organização em questão possui um grande potencial de 

crescimento, basta analisar quais são suas principais dificuldades, entender a 

necessidade dos seus diferentes públicos e investir em melhorias. Esta realidade 

demonstra a relevância do estudo, visto que, através dos resultados obtidos, será 

possível compreender todo o contexto interno da organização, propor alterações e, 

assim, possibilitar o alinhamento entre os Diretores e os Gerentes de Projeto, 

aperfeiçoando toda a cadeia de comunicação interna.   

Apesar do tema “comunicação interna” não ser considerado recente, 

algumas empresas ainda possuem uma visão restrita em relação a essa 

comunicação. Contudo, é necessário entender que, antes de vender o seu produto 

para o público externo, é preciso que o público interno esteja alinhado com os 

valores da organização, criando uma cultura na qual todos estejam dispostos a 

disseminar as ideias da organização para seus diferentes públicos. Em vista disso, 

a originalidade do presente estudo é justificada, já que, além de ser um tema que, 
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muitas vezes, não tem a devida relevância em algumas empresas, nunca houve um 

estudo sobre a comunicação interna na empresa Gama.  

Por meio de uma busca realizada na base de dados da CAPES, encontrou-

se um total de 4.598 artigos e teses, refinando a busca para a palavra-chave 

“comunicação interna”, durante o período de 2000 a agosto de 2020. Contudo, ao 

refinar ainda mais a pesquisa, restringindo as palavras-chave em “comunicação 

interna” e “empresa de engenharia”, não houve nenhum resultado. Já na base de 

dados da UFSC, utilizando os mesmos filtros, primeiramente, foram encontrados 

9.372 artigos, teses e dissertações. Após a aplicação do filtro “empresa de 

engenharia”, também não foi encontrado nenhum resultado. 

Esse é outro fator que demonstra a originalidade do estudo, pois, além de 

ser um estudo pioneiro na empresa, não foram encontrados artigos, teses ou 

dissertações relacionadas a comunicação interna em empresas de engenharia. 

Quanto a viabilidade, foi possível realizar o estudo devido a colaboração da 

empresa em todas as etapas do estudo, fornecendo informações primordiais. Além 

disso, devido à pandemia do Coronavírus, houve mais tempo para a realização do 

estudo. 

Diante desse cenário, o presente estudo demonstra-se importante para a 

empresa na medida em que propõe entender a percepção dos colaboradores da 

área de projetos acerca do processo de comunicação interna, bem como identificar 

se o mesmo é considerado satisfatório. A partir dos dados coletados, é possível 

encontrar os ruídos existentes e propor melhorias que podem ser implementadas 

na empresa para tornar o fluxo comunicacional mais coeso, possibilitando que as 

informações sejam disseminadas de forma mais consistente para os diferentes 

níveis hierárquicos. Além da importância para a empresa, o presente estudo 

também traz benefícios para a universidade e o curso de Administração, tendo em 

vista que aproxima a universidade do ambiente empresarial, proporcionando a 

convergência entre teoria e prática e, assim, permitindo a formação de profissionais 

preparados para o mercado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Para que os objetivos propostos no presente estudo sejam alcançados, é 

necessário apresentar alguns conceitos e estudos propostos por pesquisadores da 

área. Dessa forma, serão apresentados neste capítulo tópicos referentes ao 

processo comunicacional, comunicação organizacional e comunicação interna. 

 

2.1 PROCESSO COMUNICACIONAL 

 

A origem da palavra “comunicação” vem do latim “communicare”, que, 

conforme o dicionário etimológico, significa tornar comum, partilhar. Ou seja, o ato 

de comunicar está presente no compartilhamento de informações entre as pessoas, 

seja pessoalmente ou por meio digital. “A comunicação é o fio condutor de todas as 

atividades e relacionamentos humanos. Literalmente nada acontece sem que haja 

prévia comunicação” (MATOS, 2009, p. 2). 

Para Keith Davis e John Newstrom (1996, p. 4 apud KUNSCH, 2003, p. 

161): 
Comunicação é a transferência de informação e compreensão de uma 
pessoa para outra. É uma forma de atingir os outros com ideias, fatos, 
pensamento, sentimentos e valores. Ela é uma ponte de sentido entre as 
pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que sentem ou 
sabem. Utilizando esta ponte, uma pessoa pode cruzar com segurança o 
rio de mal-entendidos que muitas vezes a separa. 

 
Matos (2009, p. 2) complementa: 

Comunicação é a troca de entendimento e sentimento, e ninguém entende 
outra pessoa sem considerar além das palavras, as emoções e a situação 
em que fazemos a tentativa de tornar comuns conhecimentos, ideias, 
instruções ou qualquer outra mensagem. 
 

Dessarte, a comunicação vai além da simples troca de informação, através 

dela é possível exprimir os desejos, sentimentos e pensamentos das pessoas, seja 

por meio de palavras ou até mesmo dos gestos e emoções transmitidos durante o 

processo de troca. Por intermédio dela, é possível constituir relações de confiança, 

que são essenciais para a criação de grupos. Logo, a comunicação se faz presente 

no cotidiano das pessoas, sendo imprescindível para o convívio em sociedade.  

De acordo com Bazoni e Abreu (2016, p. 77), “toda comunicação constitui 

um processo. O processo de comunicação envolve etapas que descrevem o 

caminho percorrido quando se transmite uma informação”. Um processo significa 
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que não há um começo, meio e fim, ou seja, uma sequência fixa de eventos. O 

processo é móvel e os seus componentes agem uns sobre os outros, influenciando-

se entre si, conforme exposto por Berlo (1999, p. 23). 

Para que ocorra o processo de comunicação, é necessário que haja o 

entendimento mútuo entre as partes envolvidas. De acordo com Kunsch (2003, p. 

161), “a comunicação é um ato de comunhão de ideias e o estabelecimento de um 

diálogo. Não é simplesmente uma transmissão de informações”. Portanto, quando 

não há um retorno por parte do receptor, a comunicação não é estabelecida. 

Desse modo, é possível afirmar que comunicação e informação possuem 

significados distintos, apesar de estarem conectados. Conforme elucida Matos 

(2009, p. 4), a informação ocorre quando o emissor transmite um conjunto de dados 

para o receptor, ou seja, a informação pressupõe a existência apenas do emissor, 

de uma mensagem e do receptor. Em contrapartida, na comunicação, a informação 

precisa ser compreendida pelo receptor, interpretada e encaminhada de volta ao 

emissor, através do feedback, retroalimentando o processo.  

Para exemplificar o processo de comunicação, Matos (2009, p. 4) 

demonstra uma ilustração na qual é possível obter uma melhor visualização, bem 

como compreender como ocorre o funcionamento do processo, conforme a figura 

1. 

 

Figura 1 - O processo de comunicação 

 
Fonte: Matos (2009, p. 4) 

“Antes que a comunicação se realize, é necessário um propósito, expresso 

na forma de mensagem a ser transmitida” (ROBBINS, 2005, p. 233). A partir disso, 

o processo de comunicação se inicia por meio do emissor, sendo aquele que deseja 

transmitir a mensagem. Para que a mesma seja compreendida, é necessário 
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codificá-la, ou seja, transformá-la em uma linguagem acessível para o receptor. 

Após a codificação, é preciso definir o canal que a mensagem será transmitida para 

o receptor. O canal é o “meio pelo qual a mensagem, já codificada pelo emissor, 

atinge o receptor, que a recebe (em código) e a interpreta (decodifica)” (MATOS, 

2009, p. 5). Assim que a mensagem é recebida e decodificada, o receptor transmite 

a sua resposta, por meio do feedback.  

O feedback é considerado o principal elemento que caracteriza o processo 

de comunicação, pois, “sem ele, o emissor não terá como conferir a adequação e 

eficácia da transmissão de sua mensagem” (MATOS, 2009, p. 17) e, quando não 

há um retorno por parte do receptor, a comunicação não é efetivada. Portanto, “a 

informação sem retorno é uma comunicação falha e incompleta” (MATOS, 2009, p. 

17). 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

No ambiente das organizações, essa realidade não é diferente. Para 

Schuler (2004, p. 11 apud TOMASI; MEDEIROS, 2010, p. 6), “a comunicação está 

presente em todas as formas de organização conhecidas na natureza, tanto que se 

pode afirmar que a única maneira de haver organização é através da comunicação”. 

Isso demonstra a importância que a comunicação possui dentro da organização, 

sendo primordial para a sua existência.  

É importante que os gestores tenham um olhar estratégico perante a 

comunicação utilizada pela empresa, pois ela se demonstra tão relevante quanto os 

demais setores. A negligência relacionada à comunicação pode acarretar em uma 

falha no fluxo de informações, podendo refletir, diretamente, no funcionamento da 

empresa como um todo.  

Por ser um assunto eminente dentro das organizações, é necessário 

conceituar a comunicação utilizada pelas mesmas, conhecida como comunicação 

organizacional. Primeiramente, Kunsch (2003, p. 149) aborda uma vertente da 

comunicação organizacional em seus primórdios, sendo considerada um objeto de 

pesquisa. Segundo a autora: 
A comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que 
estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 
organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 
funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 
diversos públicos. 
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Portanto, a comunicação organizacional analisa como ocorre o processo 

comunicacional nas organizações, considerando sua abrangência, ferramentas e 

seu significado para os diferentes públicos de interesse, ou seja, o público interno e 

externo.  

Seguindo para uma vertente mais ligada à Administração, tem-se a 

abordagem mecanicista da comunicação organizacional. Kunsch (2003, p. 72) à 

conceitua como a comunicação que possui um cunho mais funcional e da eficácia 

organizacional importando-se somente com os resultados, desconsiderando os 

aspectos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos que a permeiam.  

Com o surgimento da globalização, os gestores perceberam que o uso da 

comunicação organizacional deve ir além de sua vertente funcional e mecanicista, 

passando a ter um caráter estratégico. Para isso, é necessário incluí-la no processo 

de tomada de decisão, assim como os demais setores que compõem a empresa.  

Bueno (2009, p. 10) elucida a mudança na percepção da comunicação 

dentro do ambiente organizacional: 
A Comunicação Empresarial rompe as fronteiras tradicionais que a 
identificavam nas décadas anteriores, deixando de ser mero apêndice do 
processo de gestão, algo que se descartava ao despontar da primeira 
crise. Hoje, a Comunicação Empresarial encontra-se na linha de frente, 
situada em posição de destaque no organograma das organizações, 
provendo conhecimentos e estratégias para que as empresas e entidades 
não apenas superem os conflitos existentes, mas possam atuar, 
preventivamente, impedindo que eles se manifestem. 

 
Logo, demonstra-se a importância em incluir a comunicação organizacional 

no processo de gestão, pois a mesma fornece informações que permitem a 

antecipação de decisões, agindo de forma preventiva. Dessa forma, pode-se evitar 

a existência de conflitos pela falta de gerenciamento da comunicação, bem como 

contribui para torná-la mais coesa.  

Sob essa nova perspectiva, Lee O. Thayer (1976, p. 210 apud KUNSCH, 

2003, p. 69) define a comunicação organizacional como aquela que “ocorre dentro 

[da organização] e a comunicação entre ela e seu meio ambiente que [a] definem e 

determinam as condições de sua existência e a direção de seu movimento”. Ou 

seja, a comunicação organizacional está direcionada às relações da empresa com 

os públicos que a integram, sejam internos ou externos, na qual possuem influência 

nas decisões dos gestores. Logo, a organização não existe de maneira isolada, ela 
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está em constante troca com o ambiente que a cerca, tornando a comunicação 

organizacional um processo integrado. 

Bueno (2009, p. 3) ainda complementa que a comunicação organizacional 

é um “conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos 

planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação 

permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse”. Isto é, a 

comunicação organizacional visa disseminar as informações de forma ordenada, 

integrando seus diferentes públicos para, assim, criar um processo de comunicação 

personalizado, atendendo a diferentes necessidades.  

Para Taylor (2005, p. 215 apud KUNSCH, 2016, p. 49) a comunicação 

organizacional vai além da disseminação de informações para seus diferentes 

públicos, ele afirma que “a comunicação não é mais descrita como transmissão de 

mensagens ou conhecimento, mas como uma atividade prática que tem como 

resultado a formação de relacionamento”. Logo, a tendência é que a comunicação 

deixe de ter um caráter meramente informativo e passe a ter um caráter 

colaborativo, onde os públicos de interesse, ou seja, aqueles que possuem 

influência sobre a organização, participem ativamente da construção do processo 

comunicacional. 

Portanto, Taylor aborda uma alteração na comunicação organizacional 

decorrente das mudanças na sociedade, o aspecto relacional. De acordo com 

Kunsch (2016, p. 45): 
[...] faz-se necessário ver a comunicação inserida nos processos 
simbólicos e com foco nos significados dos agentes envolvidos, dos 
relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas 
comunicativas cotidianas e as interações nas suas mais diversas formas 
de manifestação e construção social. 

 
A organização deve considerar a forma que a comunicação permeia entre 

os diferentes relacionamentos existentes dentro do seu ambiente. Não se pode ter 

a ilusão de que todos os atos comunicativos utilizados estão sendo recebidos 

positivamente por seus diferentes públicos ou são compreendidos da forma como 

foram divulgados, sem antes analisar como a comunicação se comporta entre esses 

públicos. Ainda de acordo com a autora, “é preciso levar em conta os aspectos 

relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem como a 

complexidade que permeia todo o processo comunicativo” (KUNSCH, 2003, p. 72). 
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Hall (1984, p.133 apud KUNSCH, 2003, p.71) complementa: 
As relações sociais que ocorrem no processo de comunicação envolvem o 
emissor, o receptor e seus efeitos recíprocos um no outro à medida que se 
comunicam. Quando um emissor é intimidado por seu receptor durante o 
processo de envio de uma mensagem, a própria mensagem e a 
interpretação dela serão afetadas.  

 
Neste caso, quando a hierarquia da organização é extremamente rigorosa 

e engessada, os colaboradores não se sentem à vontade para expor suas opiniões, 

causando uma repressão. A recorrência deste fato pode acarretar em problemas 

futuros, tanto para a organização quanto para o próprio colaborador, como por 

exemplo, depressão, falta de interesse, índice de ausência recorrente, entre outros. 

Contudo, Bueno (2009, p. 76) demonstra uma alteração na hierarquia, 

decorrente das organizações modernas: 
As organizações modernas têm, de forma gradativa, reduzido os níveis 
hierárquicos e a liderança tradicional tem sido colocada sob suspeita. Na 
prática, isso tem a ver com o novo ethos da Comunicação Empresarial - 
que passa a ser menos verticalizada porque o relacionamento entre os 
vários níveis da organização é, agora, menos tenso e mais intenso. 

 
Isto é, o relacionamento entre os membros da organização está se tornando 

mais colaborativo e menos competitivo entre si, pois os colaboradores perceberam 

que, ao trabalharem em equipe, a organização pode se tornar um ambiente de 

convivência melhor, além de contribuir para o desenvolvimento da empresa. Com 

isso, a comunicação está passando a ser mais horizontal, onde os colaboradores 

compartilham conhecimento entre si. Para Bueno (2009, p. 76): 
Na administração moderna, que caminha no sentido da gestão do 
conhecimento, compartilhar informações é fundamental, assim como é vital 
trabalhar em equipe, ou seja, o desempenho do chefe é medido também 
pela sua excelência em comunicação e pela sua capacidade de mobilizar 
talentos. 

 
Em consequência à essas alterações, a figura do chefe está se distanciando 

cada vez mais das organizações mais horizontalizadas, sendo substituído pelo líder. 

De acordo com Kunsch (2016, p. 220): 
A função de comunicação da liderança tem papel fundamental no 
alinhamento estratégico e na construção do clima organizacional, 
estimulando o fluxo de comunicação e ao preparar ambientes e situações 
de convívio mais abertos, flexíveis e dinâmicos, em que as trocas permitam 
avanços para a solução de problemas organizacionais. 

 
Logo, o líder está muito além de apenas delegar tarefas, ele atribui 

responsabilidades à sua equipe de modo a dar-lhes autonomia, tornando cada 

membro responsável por suas atividades. Ademais, o líder precisa ser valorizado 
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“porque seu poder tem condições de melhorar os climas e equilibrar os ambientes, 

tornando-os mais saudáveis e agradáveis” (TORQUATO, 2013, p. 7). 

No entanto, para que haja essas mudanças, é necessário que os gestores 

estejam dispostos a alterarem sua maneira de administrar. Kunsch (2003, p. 73) 

afirma que “a abertura de canais e a prática da ‘comunicação simétrica2’ requerem 

uma nova filosofia organizacional e a adoção de perspectivas mais críticas, capazes 

de incorporar atitudes inovadoras e coerentes com os anseios da sociedade 

moderna”. Não basta modificar somente a comunicação, é necessário que a 

reestruturação seja realizada integralmente, fazendo com que toda a empresa 

esteja voltada para o mesmo propósito, ou seja, adequar-se à realidade que a 

permeia. 

Para Kunsch (2016, p. 44), “a comunicação organizacional deve ser 

entendida de forma ampla e holística”. Ou seja, a comunicação organizacional deve 

ser analisada pelo todo e não somente pela soma de suas partes. Logo, as 

organizações precisam considerar seus diferentes públicos, suas estratégias e os 

elementos que compõem a comunicação organizacional.  

De modo geral, percebe-se que a comunicação em organizações mais 

modernas está em processo de mudança, partindo de uma visão mecanicista, 

apenas para delegação de tarefas, para algo inovador e inclusivo, na qual os 

colaboradores participam ativamente do processo comunicacional, expondo suas 

ideias e opiniões. Ademais, houve uma alteração nos objetivos estratégicos das 

organizações, que deixaram de estar estritamente relacionados com a eficiência e 

eficácia da organização, passando a ter um caráter mais relacional, atentando-se 

às diferentes relações existentes na empresa. 

Segundo Kunsch (2003, p. 73), um dos caminhos para entender toda essa 

nova realidade e complexidade no ambiente organizacional é “estudar alguns 

elementos ou aspectos relevantes presentes na gestão do processo comunicativo 

nas organizações: as barreiras, os níveis de análise, as redes, os fluxos, os meios 

e as diversas modalidades comunicacionais existentes”. 

 

 

 
2 A comunicação simétrica “busca um equilíbrio entre os interesses da organização e os de seus 
respectivos públicos” (ANDRELO, 2016). 
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2.3 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

A comunicação externa, conforme conceitua Bahia (1995), é aquela que 

“abrange consumidores, clientes, fornecedores, acionistas e o público amplamente 

afetado pelo jornal, revista, rádio, televisão, agência de notícias, etc.”. Portanto, a 

comunicação externa visa a relação com todos os públicos que estão fora do 

ambiente organizacional, mas que possuem relação direta ou indiretamente com a 

empresa. 

Para Torquato (2013, p. 60), a comunicação externa “é responsável pelo 

posicionamento e pela imagem da organização na sociedade. Por isso, seu foco é 

a opinião pública”. Essa comunicação envolve todas as informações, comunicados 

e valores que a empresa emite para a opinião pública. De modo geral é “o uso que 

a empresa faz dos meios de comunicação para o fim de tornar conhecidas as suas 

mensagens” (BAHIA, 1995). 

Kunsch (2003, p. 151), divide a comunicação externa em duas vertentes: 

comunicação mercadológica e institucional. A primeira visa à divulgação publicitária 

dos produtos ou serviços de uma empresa, logo está vinculada ao marketing de 

negócios. Já a segunda é a responsável pela construção da imagem e identidade 

corporativa, difundindo informações de interesse público, como os valores, as 

práticas e as políticas organizacionais. Em conjunto, ambas as vertentes são 

responsáveis pela divulgação de informações organizacionais pertinentes ao 

público externo. 

O presente trabalho tem seu foco voltado para a comunicação interna, em 

vista de seu objetivo prático na empresa Gama. Portanto, será enfatizado com maior 

profundidade os elementos inseridos nessa comunicação. 

Entretanto, a comunicação interna e externa “podem ser exercidas 

simultaneamente ou paralelamente” (BAHIA, 1995). Elas devem ser congruentes 

entre si, reforçando-se mutuamente, pois, se a comunicação interna estiver bem 

estruturada, a mensagem emitida externamente estará em consonância com o que 

é disseminado dentro da organização, criando uma sintonia entre as informações, 

evitando possíveis divergências, como por exemplo, em momentos de crise. 
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2.4 COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Neste tópico serão apresentados o conceito e a história da comunicação 

interna, quais mudanças decorreram do desenvolvimento da comunicação interna, 

bem como os elementos que a compõem. 

 

2.4.1 Conceito e história 
 

A comunicação interna faz parte do composto da comunicação 

organizacional, conforme menciona Kunsch (2003, p. 151), sendo aquela que está 

voltada para o público interno, ou seja, os colaboradores. Segundo Tomasi e 

Medeiros (2010, p. 58), por mais que seja destinada a um público menor, a 

comunicação interna envolve o desempenho competitivo da empresa, no sentido de 

conseguir manter seus colaboradores atrelados aos objetivos organizacionais, 

através da atração. 

Torquato (2013, p. 54) complementa esta ideia: 
Gerar consentimento e produzir aceitação devem ser dois dos principais 
objetivos da comunicação interna. Trabalhando na direção de obter 
consenso sobre o sistema de valores da organização, a comunicação, em 
determinados momentos, é vital para encaminhar soluções e para se 
atingir as metas programadas. 

 
A comunicação interna “seria um setor planejado, com objetivos bem 

definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus 

empregados” (KUNSCH, 2003, p. 154). No entanto, esse setor não precisa estar 

presente de maneira física, basta que lhe seja dado a devida importância, definindo 

objetivos e estratégias de interação, além da avaliação constante dos métodos 

empregados. 

Nos primórdios da Administração, não havia uma preocupação dos 

gestores com a comunicação interna, pois, para eles, os funcionários não possuíam 

relevância estratégica. Segundo Mafei e Cecato (2011, p. 100): 
Antigamente, prevalecia a visão do funcionário distante do foco das 
decisões de uma empresa. Poucas vezes era comunicado sobre as 
mudanças na administração ou controle de seu local de trabalho. Havia 
uma preocupação muito mais presente em buscar reconhecimento 
externo. 

 
Os gestores preocupavam-se mais com sua visão perante seus clientes do 

que em relação aos seus próprios funcionários, desconsiderando que ambos são 
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igualmente importantes para a sobrevivência da empresa. De acordo com Tomasi 

e Medeiros (2010, p. 59), “a empresa deve ter consciência de que é preciso 

comunicar-se com o público externo, mas deve também olhar para dentro de si 

mesma e comunicar-se com os empregados”. 

Kunsch (2003, p. 158) complementa que, os investimentos em 

comunicação eram totalmente voltados para o público externo, os colaboradores 

eram os últimos a saber dos negócios e dos acontecimentos da empresa. Ademais, 

não havia uma política de comunicação interna e um compromisso da alta 

administração com os funcionários. A comunicação era fria, alienada e verticalizada. 

Portanto, a comunicação interna era empregada de forma tradicional, 

visando apenas a disseminação de informações funcionais por parte do gestor. Para 

Argenti (2006, p. 170), a comunicação interna era utilizada como um artifício para 

obter maior comprometimento dos funcionários e, consequentemente, maior 

eficiência e eficácia. “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. 170). 

Entretanto, “o engajamento, a concordância e os níveis de motivação 

dependem do sistema de comunicação” (TORQUATO, 2013, p. 7). Logo, a 

comunicação interna é um processo que envolve mais elementos que falar e saber 

ouvir, existem diversos componentes, as vezes subjetivos, que devem ser 

considerados para que haja uma comunicação mais coesa e proporcione um 

ambiente mais colaborativo.  

Por esse motivo, a partir de 1990, as organizações passaram a visualizar o 

ambiente interno de maneira diferente. Segundo Torquato (2013, p. 8), as empresas 

passaram a dirigir o seu foco no clima organizacional, fortalecendo a pesquisa 

interna. Ainda de acordo com o autor: 
Antes de definir e adotar políticas de comunicação externa, a empresa 
decidia examinar o grau de temperatura interna. A pesquisa passou, assim, 
a mapear expectativas, anseios, angústias, alegrias da comunidade e 
distúrbios gerados pela questão salarial, pelo ambiente físico da empresa, 
pelo tipo de cultura e de gestão. 

 
Portanto, houve uma compreensão de que entender e preocupar-se com o 

público interno é tão importante quanto voltar os esforços para o público externo. 
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Alguns acontecimentos durante esse período fizeram com que a 

abordagem tradicionalmente utilizada pelas organizações para se comunicar 

internamente, fosse questionada, estimulando os colaboradores a buscarem maior 

reconhecimento por parte das organizações. De acordo com Kunsch (2003, p. 158), 

esses fatores estão relacionados com a abertura política e democrática do Brasil, 

permitindo que os funcionários saíssem da conformidade passiva imposta pela 

ditadura e passassem a ter uma consciência coletiva, indo em busca de seus 

direitos. Isto fez com que os colaboradores obtivessem um protagonismo dentro da 

empresa, tornando-se agentes de mudança.  

Outro aspecto a ser considerado, está relacionado com a inovação 

tecnológica que, conforme explicita Kunsch (2003, p. 158), “revolucionou as 

comunicações, permitindo maior acesso à informação e o uso dos seus benefícios”. 

Essa revolução ocorreu tanto no ambiente organizacional quanto na sociedade 

como um todo, possibilitando que as pessoas desenvolvessem suas próprias 

opiniões e pensamentos, baseados nas informações que estavam disponíveis. 

 

2.4.2 Mudanças na comunicação interna 
 

Com a inserção da tecnologia, veio também a dependência das pessoas 

através do seu uso, na qual não conseguem mais ter um contato humano, pois, 

devido à facilidade, preferem conversar por meio virtual. Dessa forma, uma das 

mudanças na comunicação interna é tentar resgatar esse relacionamento humano 

ausente pelo uso excessivo da tecnologia. 

Para Argenti (2006, p. 169) “a comunicação interna no século XXI envolve 

mais do que memorandos, publicações e as respectivas transmissões; envolve 

desenvolver uma cultura corporativa e ter o potencial de motivar a mudança 

organizacional”. Para que essa motivação seja possível, é necessário que a 

organização adote algumas atitudes em relação a seus funcionários, como 

reconhecer o seu trabalho, criar políticas mais humanas, indo além da preocupação 

com eficiência e eficácia, passando a se atentar às questões humanas. Através da 

valorização dos colaboradores, torna-se mais viável a criação de uma comunicação 

interna mais coesa. Kunsch (2016, p. 52) corrobora com esta ideia: 
A valorização das pessoas nas organizações deve ser um parâmetro 
determinante para a produção da comunicação organizacional. As 
organizações saudáveis, que levam em conta a qualidade de vida do 
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trabalhador e se preocupam de forma responsável com as consequências 
de sua comunicação, certamente são as mais criativas, produtivas e 
admiradas por seus públicos. 

 
Tomasi e Medeiros (2010, p. 94) complementam a percepção humana 

acerca da comunicação interna: 
A comunicação interna precisa ser vista como humanizadora, e não como 
simples meio, instrumento de transmissão de informação. De nada valem 
jornais impressos ou eletrônicos, folhetos, cartazes, murais se não há 
disposição de todos (principalmente da direção) para o diálogo, para a 
criação de um ambiente propício à conversação e à troca de ideias. 

 
Portanto, se não há alteração no próprio ambiente da organização, 

estimulando o diálogo, as ideias e impedindo que os resquícios da hierarquia 

imperem sobre as novas formas de comunicação, de nada vale todo o esforço 

voltado para os colaboradores. 

Destarte, um dos principais desafios enfrentados pela empresa do século 

XXI é encontrar uma maneira de se comunicar internamente com seus funcionários, 

de modo que todos compreendam a mensagem que está sendo transmitida e 

sintam-se parte integrante da empresa. Em consonância, Tomasi e Medeiros (2010, 

p.93) contribuem: 
Pela comunicação, a administração pode tornar comuns a missão, os 
valores, os objetivos e as metas da empresa. É por meio dela que cria um 
ambiente favorável às relações humanas, ao desenvolvimento e à 
integração dos empregados. Se não estabelece canais apropriados à 
comunicação dos empregados e não favorece o diálogo, a empresa não 
supera os desafios próprios da sociedade moderna. 

Por meio da interação entre a empresa e os funcionários, estes passam a 

se sentir como sujeitos ativos na organização, deixando de serem considerados 

apenas um recurso humano. Essa perspectiva é primordial para construir um senso 

de comunidade no ambiente empresarial. 

Argenti (2006, p. 170 e 171) complementa essa ideia afirmando que: 
Os funcionários de hoje cada vez mais exigem participação nos processos 
que estão impulsionando a mudança organizacional. Essa participação é 
vital para manter os funcionários em todos os níveis da organização – 
independente da função ou responsabilidade – conectados, alimentando 
um senso mais genuíno de comunidade em empresas de todos os 
tamanhos. 

 
Sendo assim, os funcionários não querem mais participar apenas dos 

processos operacionais, ou seja, aqueles que incluem as tarefas diárias e rotineiras, 

eles querem contribuir ativamente com processos que tenham maior impacto, como 

o processo decisório. A partir do momento que os funcionários têm conhecimento e 
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se integram com os processos da empresa, eles podem vir a se tornar mais 

engajados, repercutindo na cultura da empresa, no clima organizacional e 

possibilitando a criação de relações de trabalho mais colaborativas. 

Outro fator que salienta uma mudança na comunicação interna, está 

relacionado com a divulgação das informações, tanto na retenção quanto na forma 

de disseminação. De acordo com Torquato (2013, p. 7): 
Há uma tendência nas organizações de se reter informação nos níveis 
intermediários, ou seja, os chefes, em nível de gerência, não gostam de 
passar informações para os subordinados, pois, assim o fazendo, estariam 
compartilhando poder com eles. Prendem a bola no meio do campo e 
estrangulam processos.  

 
Ainda existem organizações que optam pela retenção do que pelo 

compartilhamento das informações, dificultando o fluxo comunicacional. Contudo, 

essa realidade está em processo de mudança, devido à percepção de alguns 

gestores e as necessidades dos colaboradores.  
Assim que o gestor compreende que existem outras questões a serem 

consideradas durante o processo comunicativo, ele está pensando na comunicação 

interna de forma estratégica. De acordo com essa visão, Rhodia (1985 apud 

KUNSCH, 2003, p. 154) afirma que “a comunicação interna é uma ferramenta 

estratégica para compatibilização dos interesses dos empregados e da empresa, 

através do estímulo ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à 

participação de todos os níveis”. Logo, “os efeitos da comunicação interna devem 

beneficiar simetricamente tanto os empregados como a organização, sendo, assim, 

relevantes para ambas as partes” (KUNSCH, 2003, p. 161). 

 

2.4.3 Dimensões 
 

Kunsch (2016, p. 46) define quatro dimensões da comunicação nas 

organizações, para demonstrar diferentes perspectivas que podem integrá-la. As 

dimensões são compostas pelas seguintes visões: instrumental, humana, cultural e 

estratégica. 

A dimensão instrumental, de acordo com a autora, “é a dimensão mais 

presente e predominante nas organizações em geral. [...] é considerada mais uma 

transmissão de informações e ‘ferramenta’ para viabilizar os processos e permitir o 

pleno funcionamento de uma organização” (KUNSCH, 2016, p. 46). Essa é 
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considerada uma visão linear da comunicação, sendo unilateral, onde há apenas a 

transmissão de informações por parte do gestor, não havendo um diálogo. Por mais 

que ela seja predominante nas organizações, o gestor não deve ater-se somente a 

ela, mas sim buscar outras formas de comunicação que considerem a diversidade 

do seu público envolvido. “Quando o teor das comunicações instrumentais é muito 

denso e rígido, as organizações se transformam em ambientes ásperos e áridos” 

(TORQUATO, 2013, p. 7). 

Em contrapartida, está a dimensão humana que, segundo a autora, “embora 

a mais importante, talvez seja a mais esquecida” (KUNSCH, 2016, p. 46). “Quando 

se introduz a comunicação na esfera das organizações, o fator humano, subjetivo, 

relacional e contextual constitui um pilar fundamental para qualquer ação 

comunicativa produtiva duradoura” (KUNSCH, 2016, p. 47). Isso ocorre porque o 

fator humano é primordial para o funcionamento de qualquer organização e, por 

isso, deve-se levar em consideração todos os aspectos que afetam o bem-estar dos 

colaboradores, caso contrário, poderá ocorrer situações que poderiam ser evitadas 

previamente, como a ocorrência de conflitos. 

Na dimensão cultural, de acordo com Kunsch (2016), estão presentes 

aspectos como a pluralidade de culturas presentes dentro das organizações, 

representadas por seus colaboradores. Esses indivíduos, ao fazerem parte da 

organização, devem se adequar à cultura organizacional existente, bem como a 

empresa deve considerar as diferentes culturas existentes. 

Por fim, tem-se a dimensão estratégica, na qual Kunsch (2016) enfatiza dois 

enfoques principais. O primeiro está baseado em uma visão mais conservadora e 

racional, ou seja, o objetivo estratégico da comunicação estaria voltado ao alcance 

dos resultados esperados. Em compensação, o segundo enfoque está voltado para 

uma perspectiva mais complexa, considerando as incertezas pertinentes às 

estratégias da empresa, repensando em formas de se comunicar estrategicamente 

e percebendo a importância do ser humano durante o planejamento das estratégias 

de comunicação. 

Bueno (2009, p.16) ainda complementa, “dado seu caráter estratégico, a 

Comunicação Empresarial deve respaldar-se em bancos de dados inteligentes, em 

um conhecimento mais profundo de seus públicos de interesse, dos canais de 

comunicação e da própria mídia”. Portanto, há uma série de fatores que devem ser 

considerados para que a comunicação possa se tornar estratégica. 
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Em vista disso, durante a elaboração do processo comunicacional, é 

necessário considerar a combinação dessas dimensões, de forma que elas 

permaneçam equilibradas. Conforme afirma Torquato (2013, p. 36), a comunicação, 

em todas as suas dimensões, deve funcionar como uma orquestra, onde todos os 

instrumentos hão de estar em completa afinação. 

 

2.4.4 Níveis 
 

Os níveis de comunicação compreendem a comunicação intrapessoal, 

interpessoal, grupal e coletivo tanto dos colaboradores quanto dos seus superiores. 

No nível intrapessoal, segundo Tomasi e Medeiros (2010, p. 69), a 

preocupação está voltada para o indivíduo, analisando como ele adquire, processa 

e absorve as informações que lhe são fornecidas. A comunicação depende da 

suscetibilidade e da capacidade cognitiva de cada membro da organização. Já para 

os cargos superiores, a comunicação em nível intrapessoal “diz respeito à 

capacidade de o gerente operar (codificar/decodificar) internamente a 

comunicação” (TORQUATO, 2013, p. 40), ou seja, a condição física e cognitiva, são 

fatores que podem vir a comprometer a eficácia do ato comunicativo. 

Tomasi e Medeiros (2010, p. 69), definem o nível interpessoal como sendo 

aquele correspondente às relações entre dois indivíduos, verificando a influência 

que um detém sobre o outro. De acordo com Torquato (2013, p. 40), quando a 

comunicação ocorre entre indivíduos que estão no mesmo campo de interesse, esta 

não apresenta maiores problemas. Contudo, ao estarem em campos distintos, a 

taxa de ruído pode apresentar alguma variação. Aspectos como timidez e 

repressão, podem afetar a comunicação interpessoal, aumentando a propensão à 

ruídos e, consequentemente, afetando o processo comunicativo. 

O nível grupal, de acordo com Tomasi e Medeiros (2010, p. 69), 

compreende a comunicação entre mais de dois indivíduos, como reuniões. As 

principais dificuldades encontradas nesse nível, estão relacionadas com a interação 

entre os membros durante a comunicação, isto é, se houve envolvimento, interesse, 

debate ou se ocorreu apenas um monólogo por parte de quem detém as 

informações. De modo geral, o nível grupal requer que a gerência consiga encontrar 

maneiras de estimular os colaboradores, para que os mesmos se sintam 

confortáveis para opinar, debater e estejam receptivos para adquirir informações. 
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No nível coletivo “gerentes, superintendentes e diretores usam os meios 

clássicos de comunicação organizacional - boletins, jornais, revistas - para transmitir 

mensagens a públicos específicos ou gerais” (TORQUATO, 2013, p. 40). Portanto, 

compreende a comunicação destinada a todos os colaboradores.  

Além dos níveis citados, Thayer (1976 apud Kunsch, 2003, p. 81) 

estabelece mais um nível de comunicação, definido como nível tecnológico. Esse 

nível está voltado para a utilização dos equipamentos mecânicos e eletrônicos no 

processo de produzir, armazenar, processar, traduzir e distribuir informações. 

Portanto, inclui as tecnologias utilizadas pela empresa como portais de informações, 

como a intranet, por exemplo. 

Os níveis de comunicação representam um desafio para o gestor, pois, 

identificar em qual nível deseja se comunicar, é essencial para determinar quais 

ferramentas terão o melhor resultado. Para Kunsch (2003, p. 82) “qualquer 

organização, ao dispor de um sistema de comunicação, não deve em nenhum 

momento deixar de considerar esses níveis, tanto no seu contexto formal como no 

informal”. Ou seja, ao considerar o processo de comunicação, é necessário 

contemplar todos os níveis existentes na organização e suas particularidades, além 

das especificidades de cada indivíduo ou grupo para, assim, disseminar as 

informações de forma condizente com a realidade da organização, evitando a 

existência de inconsistências. 

 

2.4.5 Fluxos 
 

Os fluxos da comunicação identificam a direção que as informações são 

transmitidas. Para Torquato (2013, p. 41), “exercem grande influência sobre a 

eficácia do processo. São eles que constituem os caminhos, os desvios e os 

degraus pelos quais passa a comunicação”. São classificados como: descendente, 

ascendente, lateral e diagonal. Contudo, Kunsch (2003, p. 85) acrescenta ainda o 

fluxo circular. 

O fluxo descendente, de acordo com Tomasi e Medeiros (2010, p. 70), é 

aquele que ocorre de cima para baixo, seja entre diretores e gerentes ou entre estes 

com os demais colaboradores, possuindo, muitas vezes, uma característica 

formalmente excessiva. Tomasi (2013, p. 40) complementa que, essa característica 

atrelada ao uso excessivo de comunicações descendentes, podem acarretar no 
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entupimento dos fluxos comunicacionais. Isso ocorre porque, as informações 

transmitidas através desse fluxo, possuem um viés destinado para “assegurar o 

desempenho eficiente e eficaz tanto de departamentos quando de colaboradores” 

(MARCHIORI, 2008, p. 228), ou seja, é utilizado para designar tarefas. 

Em contrapartida, o fluxo ascendente representa a comunicação que ocorre 

na direção contrária, ou seja, de baixo para cima. Tem como objetivo estabelecer a 

comunicação da base até o topo da hierarquia. Segundo Marchiori (2008, p. 228), 

as informações veiculadas são funcionais e operativas, destinadas a manter o 

processo produtivo. 

O fluxo lateral se estabelece entre pessoas de posições hierárquicas 

semelhantes, favorecendo a sistematização e a uniformização de ideias e 

informações, conforme mencionam Tomasi e Medeiros (2010, p. 70). Este fluxo é 

apresentado como “muito estratégico para efeitos de programas de ajuste e 

integração de propósitos com vistas à consecução de metas” (TOMASI, 2013, p. 

42). Isso porque, como há o compartilhamento de informações, os indivíduos 

tendem a estar mais alinhados com os objetivos da empresa. 

E, por fim, existem dois fluxos que estão presentes em ambientes mais 

flexíveis, integrados e menos burocráticos. Esses fluxos são chamados de diagonal 

e circular e possuem características semelhantes. 

De acordo com Torquato (2013, p. 43), o fluxo diagonal compreende a 

comunicação entre um superior e um colaborador de outra área/departamento 

como, por exemplo, entre um gerente do financeiro e um colaborador da área de 

recursos humanos. Os pontos positivos apresentados por Torquato acerca deste 

fluxo, estão relacionados com a flexibilidade e transparência das informações. Em 

contrapartida, podem ocorrer problemas entre as diferentes chefias, pois um 

superior de um setor pode ultrapassar a chefia imediata de outro setor. 

Já o fluxo circular, “abarca todos os níveis sem se ajustar às direções 

tradicionais e seu conteúdo pode ser tanto mais amplo quanto maior for o grau de 

aproximação das relações interpessoais entre os indivíduos” (GORTARI; 

GUTIÉRREZ, 1990, p. 67 apud KUNSCH 2003, p. 86). Logo, as informações fluem 

livremente entre todos, independentemente do nível hierárquico. 

De modo geral, os fluxos de comunicação “funcionam como veias abertas 

que fazem o sangue correr para os lados, para cima e para baixo. Se uma veia 

estiver entupida, o organismo morre. A comunicação é o sistema de 
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desentupimentos de veias” (TORQUATO, 2013, p. 7). Portanto, é de suma 

importância identificar e analisar como os fluxos de comunicação se comportam 

dentro da organização, incentivando o compartilhamento das informações entre os 

diferentes níveis, para que, assim, evite o colapso no processo comunicacional. 

 

2.4.6 Redes de comunicação 
 

Marchiori (2008, p. 227) atesta que, ao analisar a comunicação interna de 

uma organização, é necessário considerar dois grandes sistemas orgânicos: o 

formal e o informal. 

A comunicação formal é aquela que está sob controle da organização. De 

acordo com Kunsch (2003, p. 84): 
A comunicação formal é a que procede da estrutura organizacional 
propriamente dita, de onde emana um conjunto de informações pelos mais 
diferentes veículos impressos, visuais, auditivos, eletrônicos, telemáticos, 
etc., expressando informes, ordens, comunicados, medidas, portarias, 
recomendações, pronunciamentos, discursos, etc. 

 
Portanto, a comunicação formal, segundo Kunsch (2003, p. 84), está 

relacionada com a comunicação administrativa, sendo norteada por normas que 

regem o comportamento, os objetivos, as estratégias e conduzem as 

responsabilidades dos integrantes das organizações. 

Apesar de estar baseada nas normas, a comunicação formal pode ser muito 

complexa, dependendo da estrutura organizacional da empresa. Para simplificar, 

Robbins (2005, p. 238) divide a rede formal de comunicação em três tipos comuns: 

cadeia (a cadeia de comando é seguida rigidamente), roda (o líder age como 

conduto central das informações) e todos os canais (todos os membros possuem 

liberdade, sendo autogerenciados). Na figura 2, está demonstrado como funciona 

esses tipos de rede formal. 

 

Figura 2 - Tipos de redes formais 

 
Fonte: Robbins (2005, p. 238) 
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Em contrapartida tem-se a comunicação informal. Este tipo de comunicação 

“emana das relações sociais entre as pessoas que acabam criando os grupos 

informais, oriundos de interesses e afinidades pessoais próprias de quem convive 

num mesmo espaço” (MARCHIORI, 2008, p. 227). Logo, são os grupos formados 

pela convivência entre os colaboradores, na qual se aproximam as pessoas que 

possuem afinidade e características semelhantes. 

Kunsch (2003, p. 83) afirma que “o sistema informal de comunicação 

emerge das relações sociais entre as pessoas”. Portanto, entende-se que é um 

modelo de comunicação que não está sob o controle da organização, sendo 

inevitável, pois as relações sociais são necessárias para a convivência em grupo. 

A rede informal se propaga através da “conversa, da livre expressão do 

pensamento, das manifestações dos trabalhadores sem o controle da direção 

administrativa” (KUNSCH, 2003, p. 84). Então, este é um espaço na qual as 

pessoas possuem liberdade de expressão e podem expor suas ideias sem a 

preocupação com hierarquia. 

Marchiori (2008, p. 230) afirma que “os processos de comunicação informal 

são fato natural em toda e qualquer organização dita sadia”, sendo assim, a 

empresa não deve direcionar seus esforços para extinguir as redes informais, mas 

sim, encontrar maneiras de tentar entendê-las e controlá-las, evitando a ocorrência 

de boatos. 

Os boatos tendem a ser prejudiciais ao ambiente empresarial e às pessoas 

que estão inseridas neste ambiente. Eles “aparecem como forma de atemorização 

e ameaça. Correndo pela rede informal, podem desestabilizar climas internos e 

extrapolar para os limites externos, sensibilizando a opinião pública” (TORQUATO, 

2013, p. 7). Logo, é essencial atentar-se às redes informais de comunicação e 

identificar a origem dos boatos.  

De modo geral, percebe-se que há influência de uma rede sobre a outra, 

não existindo de maneira isolada. A rede informal consegue permear as redes 

formais impostas pela empresa, bem como o contrário também ocorre. Com isso, o 

objetivo principal das organizações, segundo Tomasi e Medeiros (2010, p. 77), é 

alcançar o equilíbrio entre ambas as comunicações, pois “qualquer desajuste 

nesses tipos de comunicação pode gerar emperramento dos processos de 

comunicação” (TOMASI; MEDEIROS, 2010, p. 77). 
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2.4.7 Canais 
 

Um dos fatores considerados estratégicos na comunicação, de acordo com 

Tomasi e Medeiros (2010, p. 21) é o canal utilizado pela empresa para difundir as 

informações. Caso seja escolhido um canal que não esteja condizente com os 

públicos da empresa, os esforços de comunicação serão inócuos. Schuler (2004, p. 

105 apud Tomasi e Medeiros, 2010, p. 21) afirma que: 
O meio, o canal físico para veicular a mensagem, representa papel 
determinante no processo de comunicação. Ele é que possibilita que a 
mensagem chegue ao receptor-alvo no momento oportuno, com a 
intensidade e frequência desejadas. 

 
Logo, a utilização do canal correto, facilita a eficácia do ato comunicativo. 

Contudo, selecionar o canal que mais se adequa a realidade organizacional, pode 

não ser uma tarefa tão fácil, devido à grande quantidade de canais internos que 

podem ser utilizados. Tomasi e Medeiros (2010, p. 22) corroboram com a dificuldade 

em escolher o canal mais propício: 
Como são muitos os canais à disposição do profissional para estabelecer 
uma comunicação, cabe-lhe a análise do canal mais adequado às suas 
necessidades. A decisão sobre que meio utilizar para suas comunicações 
é uma das mais complexas de todo o planejamento de comunicação. 

 
Para auxiliar na escolha do canal, é necessário utilizar algumas estratégias, 

conforme citam Tomasi e Medeiros (2010, p. 22): conhecer quem são os receptores 

da comunicação; estabelecer os principais objetivos da comunicação; determinar os 

canais que serão utilizados (telefone, e-mail, jornal, revista); e, por fim, definir quais 

os recursos financeiros que estão disponíveis para serem investidos em canais de 

comunicação. Além dessas estratégias, é necessário, também, ter “razoável noção 

sobre as características técnicas dos canais” (TORQUATO, 2013, p. 44).  

Robbins (2005, p. 244) complementa que, para escolher o canal mais 

adequado, é preciso considerar a capacidade do canal em transmitir informações. 

“Alguns são valiosos por sua capacidade de (1) manejar diferentes sinais ao mesmo 

tempo, (2) facilitar um rápido feedback e (3) ser extremamente pessoal. Outros 

canais são pobres por serem fracos nesses três fatores” (ROBBINS, 2005, p. 244), 

conforme demonstrado na figura 3. 
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Figura 3 - Riqueza de informação dos canais de comunicação 

 
Fonte: Robbins (2005, p. 244). 

 
Com base na figura, é possível afirmar que a conversa face a face 

apresenta a maior riqueza de informações, pois ela abrange vários tipos de sinais 

ao mesmo tempo, proporciona feedback imediato e é totalmente pessoal. Em 

contrapartida, os relatórios e boletins são os canais menos ricos, devido a limitação 

nesses fatores. 

Após a escolha do canal de comunicação, é necessário pensar em qual 

linguagem utilizar. Por exemplo, em canais que contenham informações acerca de 

negócios ou assuntos técnicos, costuma ser mais adequado utilizar uma linguagem 

mais formal, principalmente pelo público que normalmente acessa essas 

informações. Logo, a linguagem deve ser definida a partir do receptor que se deseja 

atingir e a informação que será transmitida. 

Desse modo, percebe-se que é importante analisar, previamente, as 

variáveis que estão relacionadas com os canais de comunicação, para que, assim, 

possibilite a eficácia do ato comunicativo. 

 

2.4.7.1 Tipos de canais 

 

Kunsch (2003, p. 87) classifica os canais de comunicação em: orais, 

escritos, pictográficos, escrito-pictográficos, simbólicos, audiovisuais e telemáticos. 

Contudo, dentro dessa classificação, existem canais tradicionais e tecnológicos.  

Torquato (2013, p. 58), ABRACOM (2008, p. 30) e Closs (2017), destacam os 

principais canais utilizados pelas organizações, bem como suas vantagens e 

desvantagens e quando podem ser aplicados, conforme exposto no quadro 1. 



43 

Quadro 1 - Canais de comunicação interna 

Canais Vantagens Desvantagens Uso situacional 

Boletins/ 
Memorandos - 

- Muito normativos; 
- Pouco envolventes; 
- Pouco explicativos. 

Possuem conteúdo 
específico e dirigido, 
informando, de maneira 
sucinta, os acontecimentos 
da empresa. 

Quadro de 
avisos/ Murais 

- Custo de 
implantação baixo; 
- Os comunicados se 
tornam mais visíveis 
e acessíveis. 

- Pouco atraentes; 
- Custo com 
impressões; 
- Pouco sustentáveis. 

São instalados em locais de 
grande circulação na 
organização, para 
disponibilizar conteúdos 
considerados importantes. 
Esse espaço pode ser 
utilizado, também, pelos 
colaboradores. 

Caixas de 
sugestões 

- Possibilita o 
anonimato; 

- Receio do poder 
coercitivo; 
- Indefinições sobre 
resultados das 
sugestões. 

Utilizadas para propor 
melhorias, de forma anônima, 
acerca de alguma dificuldade 
da empresa. 

Vídeos 
institucionais 

- Transmissão de 
conteúdo de forma 
mais clara e objetiva; 
- Promove 
credibilidade; 
- Unifica a 
mensagem da 
empresa; 

- Linguagem formal; 
- Podem ter custos 
elevados;  

Funcionam como um método 
para disseminar as diretrizes 
e discursos corporativos. 
Podem abranger os 
benefícios da empresa, as 
conquistas, as políticas 
internas, entre outros. 

Jornal 
- É possível dispor 
vários conteúdos de 
uma única forma; 

- Trabalhoso; 
- Conteúdo 
desatualizado 
rapidamente; 
- Pouco atrativo. 

Utilizado para emitir 
informações corporativas e 
de outras áreas. Pode ser 
impresso ou digital. 

Newsletter 
Digital 

- Mais dinâmico e 
atrativo que o jornal; 
- Sustentável; 
- Menos trabalhoso; 
- Facilidade de 
mensuração. 

- Depende da vontade 
do colaborador; 
- Normalmente, é visto 
apenas uma vez. 

É utilizado para dar destaque 
aos comunicados da 
empresa, como eventos 
corporativos, atividades 
internas ou outras 
informações relevantes.   

E-mail 
Corporativo 

- Pode ser acessado 
de qualquer lugar; 
- Praticidade; 
- Permite 
interatividade. 

- A grande quantidade 
diária de e-mails pode 
dificultar o consumo 
dos conteúdos; 
- Pouco atrativo. 

Utilizado para informações 
rápidas e rotineiras ou de 
grande importância. 

Reuniões 

- Estimulam a 
sinergia entre a 
equipe; 
- Alinham o 
planejamento da 
empresa. 

- Cansativas e longas; 
- Falta de clareza; 
- Pouca motivação. 

Utilizadas para discutir sobre 
assuntos específicos e 
dirigidos. 
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Intranet 

- Centralização de 
informações; 
- Sustentável; 
- Se bem 
gerenciada, as 
informações estão 
sempre atualizadas. 

- Excesso de controle 
hierárquico; 
- Alto custo de 
implantação e 
manutenção; 
- Os colaboradores 
precisam criar o hábito 
de acessá-la. 

A intranet interliga os 
departamentos da empresa 
através de uma rede com 
acesso restrito aos 
colaboradores. Serve como 
um acervo para os arquivos e 
informações. 

Portal 
Corporativo 

- Amplo acesso a 
informações 
atualizadas; 
- Acesso rápido aos 
dados; 
- Promove interação. 

- Os colaboradores 
precisam criar o hábito 
de acessá-lo. 

Quando a intranet é 
acessada através de um site 
interno é chamada de Portal 
Corporativo. É onde está 
apresentado a empresa, 
sendo de uso interno e 
externo. 

Aplicativos 

- Alcançam todos os 
colaboradores; 
- São dinâmicos e 
ágeis; 
- Permitem 
interatividade. 

- É necessário atentar-
se a questões 
trabalhistas; 
- Os colaboradores 
precisam estar 
interessados em 
utilizá-los. 

Utilizados para divulgar 
informações sobre eventos e 
outras informações 
corporativas. 

Ações de 
relacionamento 

- Promovem a 
integração. 
 

- Dependendo da 
estrutura da empresa, 
geram altos custos. 

São os eventos corporativos, 
como festas de aniversário, 
premiações, entre outros. 

Kit de boas 
vindas 

- Integração; 
- Criação de um 
ambiente de trabalho 
mais positivo; 
- Evita ruídos de 
informações. 

- 

Utilizado para integrar novos 
colaboradores acerca de 
benefícios, as práticas 
adotadas pela empresa e 
outras informações 
pertinentes para integrá-los à 
cultura da empresa.  

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Torquato (2013, p. 58), ABRACOM (2008, p. 30) e Closs 
(2017) 

 
Cada canal possui suas vantagens e desvantagens e diferentes 

funcionalidades, complementando-se entre si. Desse modo, é importante analisar 

qual combinação mais se adequa a realidade organizacional e quais são os 

resultados que ela pode trazer para o processo comunicativo. 

 

2.4.8 Barreiras na comunicação 
 

De acordo com Kunsch (2003, p. 74), “barreiras são os problemas que 

interferem na comunicação e a dificultam. São ‘ruídos’ que prejudicam a eficácia 

comunicativa”. Gil (2007, p. 74) define ruídos como: 
Qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na 
comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, seja visual, seja escrita 
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etc. A origem do ruído pode ser devida ao emissor ou a seu codificador, à 
transmissão, ao receptor ou a seu decodificador. 
 

Consequentemente, os ruídos são os responsáveis por interromper o fluxo 

comunicacional, dificultando a emissão e recepção da mensagem. 

Kunsch (2003, p. 74) divide as barreiras na comunicação em: gerais e 

aquelas pertinentes ao âmbito organizacional.  

 

a) Barreiras gerais 
 

As barreiras gerais de comunicação são aquelas comuns ao processo 

comunicativo. Segundo Kunsch (2003, p. 74), as barreiras gerais podem ser de 

natureza mecânica, fisiológica, semântica ou psicológica. 

As barreiras mecânicas, de acordo com autora, “estão relacionadas com os 

aparelhos de transmissão, como o barulho, ambientes e equipamentos 

inadequados que podem dificultar ou mesmo impedir que a comunicação ocorra” 

(KUNSCH, 2003, p. 74). Ou seja, as barreiras mecânicas são aquelas advindas do 

ambiente, sendo ocasionada por fatores físicos. 

As barreiras fisiológicas “dizem respeito aos problemas genéticos ou de 

malformação dos órgãos vitais da fala” (KUNSCH, 2003, p. 74). Logo, estas 

barreiras são resultantes das dificuldades pertinentes aos seres humanos. 

As barreiras semânticas “são as que decorrem do uso inadequado de uma 

linguagem não comum ao receptor ou a grupos visados” (KUNSCH, 2003, p. 74). 

Aspectos como a cultura e o dialeto podem ocasionar as barreiras semânticas, visto 

que, algumas palavras utilizadas no norte do Brasil, por exemplo, podem ter 

significados distintos em outras regiões, dificultando a comunicação. 

Por fim, tem-se as barreiras psicológicas, nelas incluem-se “os preconceitos 

e estereótipos” (KUNSCH, 2003, p. 74). Isto é, algumas atitudes, crenças e culturas 

podem criar percepções equivocadas acerca de outras pessoas, prejudicando a 

comunicação entre ambas. 

Desse modo, percebe-se que as barreiras gerais de comunicação estão 

presentes em qualquer ato comunicativo, não estando restritas somente ao 

ambiente das organizações. 
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b) Barreiras organizacionais 
 

Em contrapartida, as barreiras organizacionais são aquelas que fazem parte 

do ambiente das organizações. Kunsch (2003, p. 75) delimita as barreiras 

organizacionais em: pessoais, administrativas/burocráticas, excesso e sobrecarga 

de informações, informações incompletas e parciais. 

As barreiras pessoais, de acordo com Kunsch (2003, p. 75), dependem da 

personalidade de cada pessoa que faz parte da organização. O comportamento, as 

crenças e os valores determinam a forma com que as pessoas se comunicam. 

As barreiras administrativas/burocráticas “decorrem das formas como as 

organizações atuam e processam suas informações” (KUNSCH, 2003, p. 75). Ou 

seja, fatores como hierarquia, posse de informações e relações de confiança são 

determinantes para que essas barreiras sejam ocasionadas. 

Outra barreira que está cada vez mais presente nas organizações, é aquela 

originada pelo excesso de informações. “A falta de seleção e de prioridades acaba 

confundindo o público em vez de propiciar uma comunicação eficaz” (KUNSCH, 

2003, p. 75). Com a tecnologia fazendo parte da organização, surgiram novos 

canais de comunicação, como intranet, e-mail e skype, dificultando a assimilação, 

por parte do colaborador, de todas as informações que são disseminadas pela 

empresa. Além destas ferramentas, ainda são utilizadas ferramentas tradicionais de 

comunicação, como murais e reuniões. Logo, o gestor precisa administrar todas 

essas ferramentas, evitando a existência de barreiras no fluxo comunicacional. 

Por fim, tem-se as barreiras promovidas pela comunicação incompleta e/ou 

parcial. De acordo com Kunsch (2003, p. 76) essas barreiras “são encontradas nas 

informações fragmentadas, distorcidas ou sujeitas a dúvidas, nas informações não 

transmitidas ou sonegadas”. Essas barreiras são um contraponto em relação ao 

excesso de informações. Contudo, ambas acarretam em dificuldades para os 

colaboradores, sendo pela abundância ou pela falta de informação. 

Em complemento, Gil (2007, p. 74-77) afirma que a eficácia da mensagem 

pode ser comprometida tanto pelo emissor, quanto pelo receptor. Por parte do 

emissor, podem ser considerados os seguintes fatores: falta de clareza nas ideias, 

comunicação múltipla, problemas de codificação, bloqueio emocional, hábitos de 

locução ou suposições acerca do receptor. Já por parte do receptor, pode-se se 

citar os seguintes: audição seletiva, desinteresse, avaliação prematura, 
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preocupação com a resposta, crenças e atitudes, reação ao emissor, preconceitos 

e estereótipos, experiências anteriores, atribuição de intenções e comportamento 

defensivo.  

As barreiras presentes no ambiente organizacional, muitas vezes, podem 

ser inevitáveis, devido ao grande número de pessoas que estão inseridas neste 

ambiente, possuindo diferentes opiniões e culturas. Portanto, o principal desafio do 

gestor é suavizar o efeito dessas barreiras no processo comunicativo, para que as 

informações sejam difundidas de forma eficaz, permitindo o amplo entendimento. 

 

2.4.9 Comunicação interna eficaz 
 

Para Robbins (2005, p. 232-233), a comunicação interna possui quatro 

funções básicas: controle (mediante a hierarquia), motivação (feedback aos 

colaboradores, estabelecimento de metas), expressão emocional (expressão, por 

parte dos funcionários, dos sentimentos e frustrações) e informação (emissão de 

informações que contribuem para a tomada de decisão).  

Contudo, quando se fala em comunicação interna eficaz, é preciso unir as 

funções básicas definidas por Robbins (2005, p. 232-233) e ter alguns cuidados 

durante o ato de comunicar, conforme mencionado no decorrer do trabalho, para 

que a mensagem seja recebida da maneira como foi emitida, evitando possíveis 

divergências. 

Primeiramente, deve-se levar em consideração as características que 

distinguem os colaboradores, como a cultura, costumes e necessidades. Logo, a 

comunicação interna não deve ser padronizada, conforme complementa Bueno 

(2009, p. 81): 
Cada público tem de ser visto segundo seus interesses e hábitos 
comunicacionais. A experiência tem mostrado que a multiplicação de 
canais torna a comunicação mais efetiva. [...] Uma Comunicação 
Empresarial que, com certeza, é mais ágil, mais interativa e focada na 
expectativa dos vários públicos com quem a empresa se relaciona. 

 
Por mais que todos estejam dentro do mesmo ambiente, é necessário 

considerar a peculiaridade de cada pessoa, ao invés de impor uma ferramenta 

padrão na qual todos estejam englobados. “Para cada público, um canal (um 

conteúdo específico, um formato específico, uma linguagem específica): essa é a 

nova receita” (BUENO, 2009, p. 81). 
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Sob a perspectiva da organização, sabe-se que ter a capacidade de criar 

ferramentas personalizadas para cada público da empresa, não é uma tarefa fácil. 

Entretanto, é um esforço necessário para que se consiga conquistar o interesse dos 

colaboradores. Quando a empresa opta por fazer com que os funcionários se 

adequem aos veículos, ao invés do oposto, o nível de interesse nas informações 

divulgadas tende a ser menor. Bueno (2009, p. 87) corrobora com a ideia: 
Quase sempre, embora existam inúmeros públicos internos, os veículos e 
os canais de relacionamento continuam se reduzindo a um só, que é 
encaminhado para todo mundo. [...] nesse caso, há uma chance enorme 
de tal veículo não satisfazer a nenhum dos públicos, já que não foi 
concebido com “a cara” de nenhum deles em particular, mas como se fosse 
uma média de todos. 

 
Sendo assim, é necessário entender quais são as principais necessidades 

dos colaboradores e qual o melhor meio de se conectar com eles, verificando todos 

os componentes que fazem parte do processo de comunicação e canais 

personalizados que atendam as demandas dos diferentes públicos.  

Em vista disso, de acordo com Bueno (2009), quando a empresa considera 

as diversidades presentes dentro do ambiente organizacional durante o 

planejamento da comunicação interna, bem como adota ferramentas de 

comunicação que estejam em conformidade com a estrutura da empresa, é possível 

evitar o surgimento dos ruídos na comunicação. 

Tomasi e Medeiros (2010, p. 68) salientam que “diante do insucesso de uma 

comunicação, a primeira providência é examinar a fonte, a mensagem, o canal e o 

receptor. É necessário verificar cada componente da comunicação para checar o 

nível de ruído existente”. Quando se tem esse conhecimento, é possível criar uma 

comunicação interna eficaz. 

Além das características perceptíveis, existe uma subjetividade do 

colaborador que deve ser considerada. “A subjetividade ganha força nas 

organizações da contemporaneidade, sendo um dos aspectos que precisam ser 

mais estudados e considerados pelos gestores da comunicação nas organizações” 

(KUNSCH, 2016, p. 47). A subjetividade está relacionada com aquilo que o 

funcionário pensa e sente, sendo necessário uma sensibilidade por parte do gestor, 

pois, nem tudo que o colaborador demonstra, condiz com o que ele realmente está 

sentindo. 
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Considerando que a comunicação interna eficaz deve equilibrar as 

necessidades dos colaboradores e da empresa, ela pode desenvolver-se de várias 

formas. Conforme especifica Torquato (2013, p. 7): 
Desenvolve-se, de um lado, um conjunto de comunicações técnicas, 
instrumentais, burocráticas e normativas. E, em paralelo, ocorrem 
situações de comunicação expressiva, centrada nas capacidades, 
habilidades, comportamentos e posturas das fontes. Esta humaniza, 
suaviza, coopta, agrada, diverte, converte, impacta, sensibiliza. 

 
Dessa maneira, percebe-se que existem duas esferas que devem ser 

consideradas na comunicação interna, conforme mencionam Tomasi e Medeiros 

(2010, p 76). A primeira está relacionada com o lado racional, sendo vinculado à 

consecução das metas da empresa. Em contrapartida, deve-se considerar, 

também, o âmbito das emoções, na qual a comunicação interna deve “estimular, 

integrar, criar um clima organizacional favorável, integrar áreas, departamentos, 

gerências e promover o sucesso pessoal” (TOMASI; MEDEIROS, 2010, p. 76).  

Torquato (2013, p. 56) define alguns conceitos-chave para ambas as 

esferas, emotiva e racional. Na esfera emotiva estão relacionadas palavras como: 

motivar, integrar, criar climas favoráveis, agir como grupo, orgulho e sucesso 

pessoal. Já na esfera racional estão incluídas palavras como: impulsionar vendas, 

metas, direcionar ações, priorizar decisões e abrir comunicações. 

Cabe ao gestor ter a iniciativa de sair da zona de conforte e criar maneiras 

de estimular a existência de um ambiente organizacional mais colaborativo, 

saudável e que valorize a maior riqueza da organização, os colaboradores. 

Marchiori (2008, p. 215) complementa essa ideia afirmando que: 
É preciso criar ambientes organizacionais onde as pessoas valorizem as 
relações trabalhando em equipe, compartilhando informações, abrindo 
caminhos, alargando fronteiras, pessoas então que gostem daquilo que 
fazem e que sejam comprometidas com o futuro e, portanto, construtores 
deste ideal. 
 

A Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM), na 3ª 

edição do Caderno de Comunicação Organizacional (2008), cita algumas práticas 

que devem ser aderidas para contribuir com a criação de uma comunicação interna 

eficaz: 

a) Incluir a Comunicação Interna no Planejamento Estratégico Corporativo, 

assim como as demais áreas, como Marketing e Finanças. Essa área 

demonstra-se tão importante quanto as demais, em razão de ser a única que 

observa a organização como um todo; 
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b) Criar uma cultura de comunicação, onde todos os níveis da empresa estejam 

envolvidos no processo comunicacional; 

c) Identificar as necessidades do público interno em todos os níveis, antes de 

elaborar, implantar, desenvolver e manter um projeto de comunicação 

interna; 

d) Elaborar um planejamento das atividades acerca da comunicação interna; 

e) Definir os meios de comunicação interna que serão utilizados, conforme a 

realidade da empresa;  

f) Transparência, apresentando as informações de forma clara e objetiva, para 

que se possa estabelecer vínculos de confiança entre a empresa e seus 

colaboradores; 

g) Comunicar aos colaboradores, primeiramente, sobre as novas posturas, 

produtos e informações da empresa, antes de qualquer comunicação para o 

público externo. Assim, os colaboradores sentem-se parte importante do 

negócio, contribuindo para um clima organizacional positivo; 

h) Mensurar o resultado da comunicação interna, como por exemplo, por meio 

de pesquisas internas. 

Gil (2007, p. 77-84) complementa relacionando cinco elementos 

fundamentais para uma comunicação eficaz dentro das organizações: 

a) Sintonizar com o receptor: consiste em procurar saber com quem se fala; 

b) Ouvir: saber ouvir incentiva a boa comunicação entre as pessoas e possibilita 

elucidar mais adequadamente as intenções do outro; 

c) Provocar retroalimentação: a comunicação é um ato bilateral. A pessoa 

interessada em se comunicar deve procurar obter do interlocutor a 

retroalimentação da mensagem; 

d) Exprimir-se: para exprimir-se diante de uma pessoa ou grupo, deve-se 

ajustar a voz, os gestos, o momento de ficar em silêncio e a linguagem; 

e) Apoiar: alguns comportamentos fazem com que as pessoas reajam de forma 

defensiva, inibindo a comunicação, enquanto outros contribuem para que 

elas se sintam apoiadas, facilitando a comunicação. 

Todas essas práticas demonstram como obter um equilíbrio entre as 

necessidades da empresa e dos colaboradores na comunicação interna, 

possibilitando a criação de uma comunicação mais fluida.  
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De modo geral, entende-se que a comunicação interna afeta a empresa 

como um todo, desde os colaboradores, até a gerência. Por isso, quando o gestor 

compreende a relevância que ela incide sobre a organização, toma conhecimento 

das ferramentas que estão disponíveis para implementação e verifica a melhor 

forma de utilizá-las, a comunicação interna tende a se tornar mais eficaz.  

Portanto, o ato comunicativo envolve uma complexidade de ferramentas, 

recursos e agentes e, o principal desafio, é encontrar uma maneira de fazê-los 

funcionar de forma integrada, para que possibilite o desenvolvimento de uma 

comunicação eficaz. Portanto, é preciso considerar as diferentes dimensões da 

comunicação (instrumental, humana, cultural e estratégica), os níveis (intrapessoal, 

interpessoal, grupal, coletivo e tecnológico), os fluxos (descendente, ascendente, 

lateral, diagonal e circular), as redes (formal e informal), os canais e as barreiras.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

coleta e análise dos dados obtidos na pesquisa, com o intuito de atingir os objetivos 

propostos no presente trabalho. Com isso, o capítulo está dividido em: 

caracterização da pesquisa, sujeitos, coleta de dados, análise dos dados e, por fim, 

as limitações da pesquisa.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a realização de uma pesquisa, é necessário entender qual tipo de 

estudo será implementado, de acordo com seus objetivos. De acordo com Malhotra 

(2006, p. 98), a caracterização da pesquisa é utilizada para estruturar o projeto de 

pesquisa, especificando os detalhes dos procedimentos necessários para a 

obtenção de informações primordiais para atingir os objetivos propostos. 

Uma pesquisa pode ser classificada de acordo com sua natureza, objetivos, 

abordagem e procedimentos técnicos, conforme aborda Prodanov e Freitas (2013, 

p. 51). 

 

3.1.1 Quanto à natureza  
 

A pesquisa, sob o ponto de vista da sua natureza, pode ser básica ou 

aplicada. A pesquisa básica “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o 

avanço da ciência sem aplicação prática prevista” (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p. 51), ou seja, este tipo de pesquisa é destinado para a ampliação do conhecimento 

de forma universal, independente das aplicações possíveis. Já a pesquisa aplicada, 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51), logo, tem como 

finalidade a resolução de problema específicos. 

Desse modo, a pesquisa em questão é de natureza aplicada, na medida em 

que procurou conhecer, analisar e compreender a percepção dos colaboradores da 

área de projetos acerca da comunicação interna utilizada pela empresa Gama, para, 

assim, identificar se a mesma está sendo satisfatória. 
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3.1.2 Quanto aos objetivos 
 
Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser caracterizada como 

exploratória, descritiva ou explicativa. 

De acordo com Gil (2010, p. 27), a pesquisa exploratória tem a finalidade 

de proporcionar uma aproximação com o problema que está sendo analisado, 

tornando-o mais explícito e possibilitando a construção de hipóteses. Esse tipo de 

pesquisa possibilita a definição e o delineamento do assunto que está sendo 

estudado, conforme aborda Prodanov e Freitas (2013, p. 52). 

Já a pesquisa descritiva, “tem como objetivo a descrição das características 

de determinada população” (GIL, 2010, p. 27). Ou seja, “quando o pesquisador 

apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 52).  

E, por fim, tem-se a pesquisa explicativa, na qual, segundo Gil (2010, p. 28), 

busca identificar os motivos que resultam em determinado fenômeno. “Estas 

pesquisas são as que mais aprofundam o conhecimento da realidade, pois têm 

como finalidade explicar a razão, o porquê das coisas” (GIL, 2010, p. 28). 

Sendo assim, o presente estudo caracteriza-se como descritivo, pois 

destinou-se a coletar informações acerca da comunicação interna atualmente 

utilizada pela empresa Gama, através da percepção dos colaboradores e da 

empresa, para, assim, analisar e descrever como funciona esse processo. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem 
 

A abordagem da pesquisa pode ser de caráter qualitativo ou quantitativo. A 

pesquisa qualitativa é “baseada em pequenas amostras que proporciona 

percepções e compreensão do contexto do problema” (MALHOTRA, 2006, p. 154). 

Essas percepções são advindas da subjetividade do sujeito, na qual não pode ser 

traduzida em números. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70), a pesquisa 

qualitativa se difere da quantitativa pelo fato de não ter a prioridade de analisar o 

problema através de dados estatísticos. 

Já a pesquisa quantitativa, “procura quantificar os dados e, normalmente, 

aplica alguma forma da análise estatística” (MALHOTRA, 2006, p. 154). Nesse tipo 

de pesquisa, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 69), tudo pode ser quantificável, 
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traduzindo as informações e opiniões em números, para que, assim, possam ser 

classificadas e analisadas. 

Em vista disso, o presente estudo possui caráter quantitativo, na medida em 

que procurou identificar a opinião predominante dos colaboradores, mensurando 

através de técnicas estatísticas, permitindo a identificação do grau de satisfação 

que os mesmos possuem em relação a comunicação interna da empresa Gama. 

Contudo, o estudo também possui caráter qualitativo, pois buscou compreender os 

motivos de uma opinião ser predominante, bem como conhecer como funciona o 

processo comunicacional interno, através dos gestores. 

 

3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos 
  

Os procedimentos técnicos referem-se a maneira como os dados serão 

coletados para a elaboração da pesquisa, conforme menciona Prodanov e Freitas 

(2013, p. 54). É essencial definir quais técnicas mais se enquadram com os dados 

que se deseja obter, sendo definidas de acordo com o “ambiente de pesquisa, a 

abordagem teórica e as técnicas de coleta e análise de dados” (GIL, 2010, p. 29). 

Autores como Gil (2010) e Prodanov e Freitas (2013) definem que os dados 

podem ser obtidos através de duas fontes principais, seja mediante as fontes de 

papel ou pelas próprias pessoas. As fontes de papel, incluem a pesquisa 

documental e bibliográfica. Já os dados obtidos diretamente com as pessoas, 

podem ser classificados da seguinte forma: pesquisa experimental, ensaio clínico, 

estudo caso-controle, estudo de coorte, pesquisa de campo, estudo de caso, 

pesquisa etnográfica, pesquisa fenomenológica, teoria fundamentada nos dados, 

pesquisa-ação e pesquisa participante. Com isso, a presente pesquisa utilizou-se 

de fonte bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de caso.  

A pesquisa bibliográfica “é elaborada com base em material já publicado, 

constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 

científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico 

e internet” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). De acordo com Lakatos e Marconi 

(2010, p. 166), esse tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado. Dessa forma, a 

pesquisa bibliográfica permite que o pesquisador encontre informações necessárias 
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à sua pesquisa de maneira mais ampla, comparado àquelas informações que 

poderiam ser obtidas diretamente. 

No quadro 2, estão expostos os autores utilizados na pesquisa bibliográfica, 

organizados conforme os temas do presente trabalho. 

 

Quadro 2 - Autores por tema 

Temas 
Autores 

Livros Artigos/ Revistas Internet 

Processo 
Comunicacional 

- Berlo: 1999; 
- Kunsch: 2003; 
- Matos: 2009; 

- Robbins: 2005. 

- Bazoni e Abreu: 2016; - 

Comunicação 
Organizacional 

- Bueno: 2009; 
- Kunsch: 2003, 2016; 

- Tomasi e Medeiros: 2010; 
- Torquato: 2013. 

- - 

Comunicação 
Externa 

- Bahia: 1995; 
- Kunsch: 2003; 

- Torquato: 2013. 
- - 

Comunicação 
Interna 

- Argenti: 2009; 
- Bueno: 2009; 

- Gil: 2007; 
- Kunsch: 2003, 2016; 

- Mafei e Cecato: 2011; 
- Marchiori: 2008; 
- Robbins: 2005; 

- Tomasi e Medeiros: 2010; 
- Torquato: 2013. 

- ABRACOM: 2008; 
 

- Closs: 2017; 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A pesquisa de campo “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

uma resposta” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 169). As informações obtidas 

através dessa técnica, são coletadas por meio de entrevistas, questionários e 

formulários, permitindo a utilização de escalas para, assim, analisar os dados de 

forma quantificável. 

E, por fim, tem-se o estudo de caso, sendo uma metodologia que “consiste 

em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um 

grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de 

acordo com o assunto da pesquisa” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 60). Então, 

como exemplifica Gil (2010, p. 38), o estudo de caso pode ser utilizado para explorar 
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situações reais, descrever o contexto em que a pesquisa está sendo realizada, entre 

outras utilizações. Diante disso e por fazer parte da organização analisada, definiu-

se a presente pesquisa como estudo de caso. 

 

3.2 SUJEITOS 

 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados de acordo com cada objetivo 

específico do presente trabalho. Na figura 4, está representado o organograma da 

empresa Gama, possibilitando o entendimento da escolha dos sujeitos.  

 

Figura 4 - Organograma da empresa Gama 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
A empresa Gama conta, até 31 de agosto de 2020, com 49 colaboradores, 

com exceção dos dois Diretores. O escritório de Florianópolis, que será o alvo do 

estudo, dispõe de 40 pessoas, sendo que destas, 3 não fazem parte do público alvo, 

ou seja, da equipe de projetos. Portanto, na área de projetos, há um total de 37 

colaboradores, sendo divididos em: Project Managers, Líderes de Disciplina, 

Projetistas e Estagiários. 

No quadro 3, estão elucidados os sujeitos referentes aos respectivos 

objetivos específicos.  
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Quadro 3 - Sujeitos da pesquisa 

Objetivos Específicos Sujeitos 

a) Conhecer o processo de comunicação interna da empresa e os 
meios de comunicação utilizados; 

Diretores Geral e Técnico. 

b) Analisar a percepção dos colaboradores acerca dessas ferramentas 
de comunicação; 

Equipe de projetos. 
 

c) Verificar os pontos fortes e fracos existentes na comunicação 
interna; 

Diretores Geral e Técnico; 
Equipe de projetos. 

d) Propor melhorias com base no que foi analisado na coleta de 
dados, na percepção do gestor e em teorias acerca do assunto. 

 
- 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
Para obter as informações pertinentes ao objetivo específico a, entendeu-

se que os detentores de tais informações seriam os Diretores, pois são eles que 

definem o processo e os meios de comunicação que serão utilizados internamente 

pela empresa. Portanto, apesar de os colaboradores conhecerem brevemente esse 

processo, os Diretores são quem possuem uma visão sistêmica do processo 

comunicacional. 

Para contribuir com a execução do objetivo específico b, definiu-se que a 

área técnica, onde está localizada a equipe de projetos, é a principal responsável 

pelo andamento da empresa. Pois, são os colaboradores dessa equipe que 

executam os projetos, sendo a atividade-fim da empresa. Logo, eles são 

considerados o público-alvo desta pesquisa e suas percepções acerca do processo 

comunicacional interno são essenciais para o bom funcionamento dos projetos e, 

consequentemente, da empresa. Para esse objetivo específico, foram analisados 

os 37 colaboradores da equipe de projetos que fazem parte do escritório de 

Florianópolis. 

E, por fim, no objetivo específico c, definiu-se que ambos os sujeitos, tanto 

os Diretores quanto a equipe de projetos, são essenciais para a definição dos 

pontos fortes e fracos existentes na comunicação interna. 

Vale ressaltar que os sujeitos selecionados para participarem do presente 

estudo, foram definidos por um censo, ou seja, todas os colaboradores que fazem 

parte da área de projetos do escritório de Florianópolis participaram da pesquisa.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados de uma pesquisa é a etapa “em que se inicia a aplicação 

dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a 

coleta dos dados previstos” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 149). Portanto, a 

escolha dos métodos adequados é essencial para que se obtenha dados relevantes 

acerca do problema estudado, possibilitando a posterior análise. 

Existem algumas maneiras de realizar a coleta de dados, como por exemplo 

através da observação, entrevista e questionário. Contudo, no presente estudo, 

optou-se por utilizar as ferramentas que trariam melhores resultados para a 

pesquisa, utilizando a entrevista e o questionário como técnicas de coleta de dados. 

A entrevista, de acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 178), é um 

encontro entre duas pessoas com o objetivo de obter informações sobre 

determinado assunto. Zanella (2013, p. 115) apresenta como vantagem a 

possibilidade de “analisar atitudes, comportamentos reações e gestos; os dados 

podem ser analisados de forma quantitativa e qualitativa; e dá maior flexibilidade ao 

entrevistador”. 

Conforme a estruturação da entrevista, Lakatos e Marconi (2010) as 

classificam em: estruturada e não estruturada. Na primeira, “o entrevistador segue 

um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 180). Na entrevista não 

estruturada, o entrevistador tem a liberdade de desenvolver a situação da maneira 

que preferir, explorando mais amplamente uma questão. Normalmente, as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas através de uma conversa informal. 

Zanella (2013, p. 117) inclui também a entrevista semiestruturada, sendo aquela 

que possui um roteiro de perguntas, mas que o entrevistador não precisa manter-

se preso à sequência, ou seja, ele pode guiar a entrevista da maneira que achar 

mais conveniente. 

Já o questionário “é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 184). Zanella (2013, p. 

110) divide as perguntas em: descritivas (perfis socioeconômicos, como renda, 

idade, escolaridade e profissão), comportamentais (padrões de consumo, de 
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comportamento social, econômico e pessoal) e preferenciais (opinião e avaliação 

de alguma condição ou circunstância). 

 No quadro 4, está definido quais foram as técnicas de coleta de dados 

utilizadas para obter as informações pertinentes à pesquisa. 

 

Quadro 4 - Coleta de dados 

Objetivos Específicos Sujeitos Coleta de dados 

a) Conhecer o processo de comunicação 
interna da empresa e os meios de 

comunicação utilizados; 

Diretores Geral e 
Técnico. 

Entrevista semiestruturada. 

b) Analisar a percepção dos colaboradores 
acerca dessas ferramentas de comunicação; 

Equipe de projetos. 
 
 

Questionário. 

c) Verificar os pontos fortes e fracos existentes 
na comunicação interna; 

Diretores Geral e 
Técnico; 

Equipe de projetos. 

Entrevista semiestruturada; 
 

Questionário. 

d) Propor melhorias com base no que foi 
analisado na coleta de dados, na percepção 
do gestor e em teorias acerca do assunto. 

 
- 

 
- 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para atingir o objetivo específico a, foi utilizado a entrevista semiestruturada 

como método de coleta de dados, por meio de perguntas abertas. A finalidade da 

entrevista era entender como funciona o processo de comunicação interna através 

da visão dos gestores, bem como identificar os meios de comunicação utilizados 

internamente. 

As entrevistas foram realizadas por Skype, devido a pandemia do 

Coronavírus, de forma individualizada com cada Diretor. As entrevistas duraram 

cerca de 35 minutos, foram gravadas e transcritas posteriormente para realizar a 

análise dos dados. 

Para que fosse possível o levantamento de informações relevantes à 

pesquisa, foram selecionadas algumas categorias de análise, sendo elas: processo 

comunicacional, comunicação externa, comunicação interna e canais de 

comunicação. As perguntas relacionadas ao processo comunicacional têm como 

objetivos compreender como funciona o processo de comunicação na empresa, 

desde a emissão da informação até o feedback. Em relação a comunicação externa, 

buscou-se entender como se dá a comunicação da empresa e dos colaboradores 
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com os clientes. Em contrapartida, a comunicação interna visa analisar todos os 

aspectos inerentes a comunicação que ocorre entre a empresa e os colaboradores 

e entre os próprios colaboradores. E, por fim, optou-se por criar uma categoria de 

análise destinada somente aos canais de comunicação, por ser um assunto amplo 

e que abrange muitas informações. 

Com relação ao objetivo específico b, o método utilizado foi o questionário, 

sendo enviado por WhatsApp para os 37 colaboradores da área de projetos, visando 

a coleta de dados acerca das suas percepções com relação ao processo 

comunicacional interno e suas ferramentas. 

Antes de aplicar o questionário a todos os colaboradores da área de 

projetos, foi selecionado uma pessoa para realizar um pré-teste, com o objetivo de 

verificar possíveis inconsistências no questionário. A pessoa selecionada foi a 

responsável pelo setor Administrativo, pois ela não fazia parte do público-alvo da 

pesquisa, bem como tinha o conhecimento necessário sobre a área de projetos da 

empresa para entender o questionário.  

Através do seu feedback, não foi apontado nenhuma modificação. Portanto, 

o questionário foi encaminhado para a equipe de projetos, também por meio 

eletrônico. O questionário foi composto por perguntas fechadas de múltipla escolha 

e perguntas do tipo matriz, utilizando diferentes escalas, assim como incluiu 

perguntas abertas, para livre resposta do sujeito. As perguntas foram divididas em 

cinco categorias de análise, sendo elas: perfil dos respondentes, processo 

comunicacional, comunicação externa, comunicação interna e canais de 

comunicação. 

Já para o objetivo específico c, levou-se em consideração as respostas 

obtidas através das entrevistas e dos questionários, onde, após a análise, foi 

possível identificar quais eram os pontos fortes e de melhorias. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Antes da análise e interpretação dos dados obtidos através da coleta, é 

necessário seguir os seguintes passos: seleção, codificação e tabulação, de acordo 

com Lakatos e Marconi (2010, p. 150). O primeiro passo é realizado através do 

exame dos dados, detectando possíveis erros ou falhas, a fim de evitar o uso de 

informações incompletas, dessa forma, permitindo que a pesquisa não seja 
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prejudicada. Em seguida, vem a codificação dos dados, sendo utilizada para 

categorizar os dados que se relacionam, transformando o que é qualitativo em 

quantitativo. E, por fim, tem-se a tabulação, consistindo em dispor os dados em 

forma de tabela, para facilitar a identificação de relações entre eles. 

Uma vez manipulado os dados, é necessário analisá-los e interpretá-los. A 

análise dos dados “é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 151). Já a 

interpretação “significa a exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema” (LAKATOS; 

MARCONI, 2010, p. 152). Portanto, enquanto a análise busca as relações 

existentes entre os dados, a interpretação é o entendimento subjetivo desses dados, 

ou seja, quais são as conclusões que se pode chegar conectando os dados ao tema 

de estudo. 

No quadro 5, está especificado qual foi a análise utilizada de acordo com a 

coleta de dados. 

Quadro 5 - Análise de dados 

Objetivos Específicos Sujeitos Coleta de dados Análise de dados 

a) Conhecer o processo de 
comunicação interna da empresa 

e os meios de comunicação 
utilizados; 

Diretores Geral e 
Técnico. 

Entrevista 
semiestruturada. 

Qualitativa. 

b) Analisar a percepção dos 
colaboradores acerca dessas 
ferramentas de comunicação; 

Equipe de projetos. 
 
 

Questionário. Quantitativa. 

c) Verificar os pontos fortes e 
fracos existentes na comunicação 

interna; 

Diretores Geral e 
Técnico; 

 
Equipe de projetos. 

Entrevista 
semiestruturada; 

 
Questionário. 

Qualitativa; 
 
 

Quantitativa. 

d) Propor melhorias com base no 
que foi analisado na coleta de 

dados, na percepção do gestor e 
em teorias acerca do assunto. 

 
 
- 

 
 
- 

Qualitativa. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para realizar conclusões mais gerais na análise de dados, podem ser 

utilizados alguns métodos de raciocínio: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo e 

dialético. Contudo, o método de raciocínio utilizado na presente pesquisa foi o 

método indutivo, sendo definido por Lakatos e Marconi (2010, p. 68) como aquele 
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em que, através dos dados obtidos, infere-se uma verdade geral ou universal, ou 

seja, os argumentos analisados induzem o pesquisador a criar uma conclusão geral, 

apesar de não estarem implícitos nas premissas.  

Na análise dos dados quantitativos, existem algumas maneiras, como a 

média, a moda e a mediana, conforme cita Alyrio (2009, p. 224). A média é o valor 

calculado a partir de uma distribuição e que a representa de forma estatística. A 

moda é o valor que ocorre mais vezes em uma distribuição de frequência. E, por 

fim, a mediana é o valor que divide um conjunto em partes iguais. 

Para a análise dos dados quantitativos, optou-se por utilizar a média como 

técnica estatística, em vista de que, por meio da média, é possível identificar as 

opiniões predominantes advindas do questionário. 

Já para a análise dos dados qualitativos, Zanella (2013, p. 125) define duas 

formas de análise: de conteúdo e de discurso. A análise de conteúdo, segundo 

Chizzotti (2000, p. 98), é um método de tratamento e análise de informações, 

aplicadas a textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida a um documento. 

O objetivo dessa análise é compreender o conteúdo e o sentido das comunicações. 

Em contrapartida, a análise de discurso “tem como foco a linguagem utilizada nos 

textos escritos ou falados” (ZANELLA, 2013, p. 126). Sendo assim, essa análise 

preocupa-se em compreender o sentido da fala, ou seja, seu objeto de estudo é o 

discurso. 

Com relação aos dados qualitativos, foi utilizada a análise de conteúdo, 

buscando compreender o conteúdo das entrevistas, através da gravação, 

transcrição e categorização das respostas, verificando possíveis contradições.  

 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa limitou-se a aplicação de entrevistas com os dois 

Diretores da empresa (Geral e Técnico) e questionários aplicados com a equipe de 

projetos, sendo que estes precisavam fazer parte do escritório de Florianópolis e 

estivessem dentro da data de contração limite, definida até 31 de agosto de 2020. 

Logo, a pesquisa totalizou 37 pessoas, representando cerca de 78% dos 

colaboradores da empresa, incluindo todos os escritórios. Apesar do total de 

pessoas participantes da pesquisa representarem mais da metade do quadro de 

funcionários da empresa, os resultados obtidos não podem refletir a percepção dos 
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demais colaboradores da matriz, bem como dos escritórios de Porto Alegre e São 

Paulo, em virtude das diferentes culturas inerentes a cada escritório. 

Dessarte, futuramente, seria interessante expandir tal pesquisa para as 

demais áreas do escritório de Florianópolis, bem como aos demais escritórios, 

ampliando as percepções acerca do assunto, possibilitando um resultado mais 

conclusivo de acordo com a realidade da empresa. 
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4 RESULTADOS 
 

Com o intuito de alcançar os objetivos específicos propostos no presente 

trabalho, nesta seção serão apresentadas as características da empresa analisada, 

os dados coletados através das ferramentas selecionadas e a análise desses 

dados, correlacionando a percepção dos colaboradores e da empresa a respeito da 

Comunicação Interna. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA GAMA 

 

A empresa Gama é uma empresa que está a pouco tempo no mercado, 

sendo fundada em dezembro de 2017. A ideia de criar a empresa surgiu através da 

necessidade dos sócios, pois ambos foram desligados da empresa em que 

trabalhavam, por motivo de falência. Por consequência, eles resolveram arriscar e 

abrir o seu próprio negócio, utilizando o conhecimento adquirido e a conjuntura do 

mercado na qual iriam se inserir. 

A empresa oferece serviços de consultoria em projetos de engenharia, 

abrangendo todas as fases de desenvolvimento do empreendimento, desde 

estudos de viabilidade até a entrada em operação. Suas principais áreas de atuação 

são edificações, infraestrutura, meio ambiente, indústria, planejamento urbano e 

energia. Seu objetivo é oferecer soluções integradas de engenharia e gestão aos 

clientes, às empresas e à sociedade, preocupando-se com o desenvolvimento 

sustentável do país. 

Seu diferencial está em agregar valor através da aplicação de técnicas 

inovadoras conhecidas no mercado de engenharia, como projetos em BIM (Building 

Information Modeling) 4D e 5D, nuvem de pontos, realidade virtual e design review, 

além da utilização de softwares específicos para projetos. Essas técnicas permitem 

que o cliente tenha uma experiência inusitada, visualizando em tempo real a 

evolução do projeto. 

Apesar de ser uma empresa recente, já possui um escritório em Porto 

Alegre e em São Paulo. Atualmente, ela conta com cerca de 49 colaboradores, 

sendo que destes, 40 são da filial na Grande Florianópolis, na qual é o foco do 

presente estudo. Além disso, seu quadro de sócios é composto por dois Diretores, 

Geral e Técnico. 
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Em termos organizacionais, a empresa Gama não possui seus setores bem 

divididos, sendo que a responsável pelo Administrativo e os Diretores são os 

encarregados da gestão da empresa como um todo, incluindo Financeiro, Recursos 

Humanos, Marketing e Comercial. Já o setor de projetos, é dividido em disciplinas, 

ou seja, nos diferentes segmentos que o projeto pode se encontrar, como: elétrica, 

hidrossanitário, infraestrutura, PCI, mecânica, estrutura e compatibilização. 

 

4.2 ENTREVISTADOS E PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Foram realizadas duas entrevistas, ambas através do Skype, por meio de 

uma entrevista semiestruturada, conforme Apêndice a – Roteiro de entrevista. O 

primeiro entrevistado foi o Diretor Geral, formado em Administração de Empresas. 

Ele é o responsável por toda a administração da empresa, bem como pela área 

comercial, ou seja, a captação de clientes. 

Já o segundo entrevistado foi o Diretor Técnico, formado em Engenharia 

Civil. Sua função é gerenciar os projetos e a equipe técnica, verificando se a 

execução dos projetos está seguindo conforme o planejado. Além disso, ele 

também participa da captação e negociação com os clientes. 

Em relação aos questionários, eles foram encaminhados para a equipe 

técnica do escritório de Florianópolis, totalizando 37 pessoas. Contudo, nem todos 

responderam, conforme a quantidade baseada no gênero dos respondentes, 

demonstrada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Dados primário 
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Portanto, ao todo, 29 colaboradores responderam à pesquisa, sendo 21 

homens e 8 mulheres. A faixa etária predominante dos respondentes está entre 26 

e 33 anos, correspondendo a 34,5% do total, equivalendo a 10 respondentes, 

conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Faixa etária 

 
Fonte: Dados primários 

 

Apesar de haver respondentes em todas as faixas etárias definidas, pode-

se identificar que a empresa possui, em sua maioria, colaboradores jovens, 

representando cerca de 62,1%, incluindo as faixas de 18 a 25 anos e 26 a 33 anos. 

Com relação ao nível de escolaridade dos respondentes, os resultados 

foram equilibrados, havendo empate entre pós-graduação completa e ensino 

superior incompleto, com 7 respondentes em cada, conforme demonstra o gráfico 

3. Além disso, não houve nenhum respondente com o ensino técnico incompleto. 

 

Gráfico 3 - Escolaridade 

 
Fonte: Dados primários 
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Além do nível de escolaridade, verificou-se o curso dos respondentes. 

Aquele que obteve o maior número de respostas foi Engenharia Civil, com 14 

respondentes, e os que obtiveram os menores números de respostas foram 

Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Climatização, com 1 respondente em 

cada curso, conforme gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Formação acadêmica 

 
Fonte: Dados primários 

 

Em relação ao tempo de trabalho que a pessoa está na empresa, pode-se 

dizer que a maior parte dos respondentes foi contratado a menos de um ano, 

correspondendo a 55,2%, ou seja, 16 pessoas, demonstrando que o quadro de 

funcionários é bem recente, conforme o gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Tempo que trabalha na empresa 

 
Fonte: Dados primários 
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E, por fim, foi analisado qual é o cargo em que cada respondente se 

encontra. Metade destes são projetistas, correspondendo a 51,7%, 15 pessoas. O 

restante se divide em estagiários e líderes de disciplina, com 6 respondentes cada, 

equivalendo a 20,7%. O cargo com menor número de respondentes foi Project 

Manager, de acordo com o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Cargos 

 
Fonte: Dados primários 

 
Baseado na coleta de dados, pode-se identificar que o perfil dos 

colaboradores da área de projetos da empresa Gama são pessoas do sexo 

masculino, entre 26 e 34 anos, com pós-graduação completa ou ensino superior 

incompleto na área de Engenharia Civil e que estão a menos de um ano na 

empresa.  

 

4.3 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA EMPRESA E OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO UTILIZADOS  

 

Esta seção visa atender aos objetivos específicos a e b do presente 

trabalho, consistindo na análise do processo de comunicação interna da empresa 

Gama, os aspectos inerentes a sua comunicação externa e interna, bem como os 

meios de comunicação utilizados internamente. Essa análise foi realizada por meio 

da visão dos gestores, atrelada as respostas dos colaboradores. Sendo assim, foi 

possível verificar potenciais divergências. 
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4.3.1 Processo comunicacional 
 

A primeira categoria refere-se ao Processo Comunicacional. Nessa 

categoria, procurou-se entender quais informações costumam ser divulgadas 

internamente e como funciona o processo de comunicação na empresa, desde a 

emissão e recepção da informação, até o feedback. 

Nas entrevistas com os diretores, ambos não responderam de forma direta 

quais são as informações que a empresa costuma divulgar aos colaboradores. 

Contudo, no decorrer das entrevistas, essas informações foram surgindo. 

De modo geral, boa parte das informações são repassadas aos 

colaboradores durante o seu processo de integração, como por exemplo, requisitos 

do trabalho, os projetos em que a pessoa irá trabalhar, políticas da empresa, 

missão, visão e valores e benefícios. Outras informações são comunicadas aos 

colaboradores conforme a necessidade. Podendo citar, os objetivos 

departamentais, realizações da empresa, confraternizações e alterações no quadro 

de funcionários. Essa periodicidade é justificada, em vista de que esses tipos de 

acontecimentos não costumam surgir a todo momento. 

Já para os entrevistados, ao serem questionados sobre quais informações 

eles recebem da empresa (Diretores, Project Managers e Líderes de Disciplina), a 

maioria das informações elencadas obtiveram respostas entre suficiente e 

moderado. Contudo, vale ressaltar que essa diferença foi mínima, conforme o 

gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Informações recebidas pela empresa 

 
Fonte: Dados primários 
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Nas respostas do gráfico 7, pode-se considerar as opções de excessiva a 

moderada como sendo positivas e as demais como sendo negativas. Com isso, 

existem algumas informações que merecem destaque, como, os objetivos da 

empresa e departamentais, benefícios e realizações e/ou falhas da empresa. 

Nessas opções, as alternativas consideradas positivas e negativas mantiveram-se 

equilibradas, conforme gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Informações recebidas (Respostas positivas e negativas) 

 
Fonte: Dados primários 
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Em seguida, tem-se os benefícios da empresa, com 14 respostas positivas e 15 
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falas confirmam exatamente o que resultou anteriormente, indicando a necessidade 

de melhorias na divulgação acerca dos objetivos departamentais e da empresa e 

sobre os benefícios que a mesma proporciona.  

Dessa maneira, apesar de os Diretores acreditarem que estão repassando 

essas informações suficientemente, pode-se concluir que esses fatores precisam 

de um pouco mais de atenção, principalmente sobre os objetivos, pois podem afetar 

diretamente a execução do trabalho. 

Ainda houveram outras informações que os colaboradores mencionaram 

que gostariam de receber, como por exemplo, expor aos colaboradores quais são 

as vagas que estão abertas na empresa, pois os mesmos ficam sabendo, por acaso, 

apenas no LinkedIn, planejamento estratégico, situação financeira da empresa e 

feedback. 

Entretanto, ainda de acordo com o gráfico 8, existem informações que estão 

sendo mais divulgadas para os colaboradores. Entre elas, estão: requisitos do 

trabalho, projetos em que a pessoa trabalha e confraternizações da empresa. As 

informações relacionadas aos requisitos do trabalho e aos projetos em que a pessoa 

trabalha são primordiais para que os colaboradores executem suas tarefas com 

qualidade. Portanto, este demonstra-se um aspecto positivo. 

Houve uma informação que foi dada maior ênfase pelos Diretores, sendo 

sobre as informações acerca dos novos projetos e o processo decorrente dessa 

informação. De acordo com eles, a partir do momento que a empresa fecha o 

contrato com o cliente, é realizada uma reunião interna junto com a equipe de 

planejamento e com a diretoria técnica para apresentar o contrato e as diretrizes do 

que será realizado. Dessa reunião, são determinadas as pessoas que farão parte 

da equipe. A partir disso, é realizada uma nova reunião de apresentação das 

premissas para toda a equipe para, assim, dar início no projeto com o cliente. 

Contudo, o Diretor Geral afirma que esse processo deveria funcionar dessa forma, 

mas nem sempre é possível, em vista do tempo e da disponibilidade dos demais 

colaboradores em participar das reuniões. 

Atualmente, de acordo com os Diretores, somente os Líderes de Disciplina 

e o Project Manager participam das reuniões sobre os novos projetos, sendo que 

estes ficam responsáveis em repassar as informações para os demais 

colaboradores designados para o projeto específico. A partir desse processo, é 
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possível identificar que os novos projetos não são compartilhados com todos, 

somente com aqueles que participarão diretamente na sua execução. 

Esse processo reflete diretamente na resposta dos funcionários, sendo que 

8, dos 29 respondentes, afirmaram que as informações sobre os novos projetos são 

razoáveis, sendo a opção mais escolhida, conforme o gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Novos projetos 

 
Fonte: Dados primários 

 
Apesar da opção “razoável” ter mais respondentes, de maneira geral, esse 
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Seria necessário que alguém da produção também participasse do 
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retrabalho. Outro colaborador ainda complementa, citando um exemplo que 

contribui para evitar o retrabalho: 
Em um projeto temos alterações via determinação do cliente, elas tomarão 
forma em um mês. O quanto antes os projetistas e líderes de disciplina 
serem informados, melhor. O trabalho pode ser melhor adequado e o 
projeto aprimorado já tendo em vista a alteração. Em suma, proatividade. 
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O Diretor Técnico corrobora com a ideia do Diretor Geral e traz um 

contraponto: 
Eu acho que se tivesse uma reunião com todo mundo, poderia ser mais 
eficaz. Só que eu não tenho como paralisar todo mundo uma tarde e fazer 
essa reunião porque fica um custo muito grande e acaba perdendo 
enfoque. As pessoas não têm compromisso para fazer uma reunião. Tem 
gente que nem presta atenção, acaba desfocando. Agora o que eu propus 
é que sempre quando começa um projeto, o líder de cada disciplina 
explique para quem vai trabalhar. E, de uma forma bem simples, para os 
outros da equipe que não vão trabalhar. Não tem sentido uma pessoa ficar 
uma tarde inteira perdendo o tempo para fazer uma explicação sendo que 
depois ela não vai trabalhar. 
 

É necessário fazer uma análise do processo atual acerca dos novos 

projetos e verificar como essas melhorias podem ser implementadas, pois é 

importante que os colaboradores tenham conhecimento dos acontecimentos da 

empresa, incluindo os projetos que estão sendo acordados. 

Além de constatar quais são as informações que os colaboradores recebem 

da empresa, também foi questionado sobre a qualidade dessas informações, ou 

seja, se elas estão sendo transmitidas de forma clara e objetiva, possibilitando uma 

análise quantidade versus qualidade. Em todas as informações elencadas, a opção 

que obteve o maior número de respostas foi “satisfeito”, demonstrando que, 

independentemente do nível de divulgação das informações, a forma com que as 

mesmas são transmitidas está sendo satisfatório, como demonstra o gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Qualidade das informações recebidas 

 
Fonte: Dados primários 
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Contudo, apesar da qualidade das informações estar sendo considerada 

satisfatória, surgiram algumas opiniões: 
Informações mais claras/objetivas. Nem sempre isso é alcançado, pois a 
clareza de informações (Área de Projeto) depende muitas vezes da 
experiência do profissional. Muitas vezes recebemos uma determinada 
demanda de Projeto e o profissional responsável por repassar as 
informações, na maior parte das vezes, não sabe quais informações são 
relevantes para solução daquele problema. 
 
Talvez a parte de anúncios do painel poderia ser mais utilizada para 
comunicações gerais da empresa. Também acho que as etapas e datas 
de entrega dos projetos deveriam estar sempre visíveis e acessíveis em 
algum lugar, bem como a equipe que está envolvida. 
 
Apresentar aos colaboradores os novos projetos, como fator motivacional 
e agregando qualidade e conteúdo. Por vezes, um dos funcionários pode 
ter um conhecimento específico que encaixe com o projeto e dê grande 
valia. 
 

Além dessas, houveram algumas outras opiniões, como: informar com mais 

antecedência a alteração no quadro de funcionários, padronização das 

informações, informações mais concretas, com detalhes, datas, procedimentos, 

metas e objetivos. Todas essas sugestões constatam que, apesar da maioria 

considerar a qualidade satisfatória, existem muitas melhorias que devem ser 

implementadas para que essa satisfação aumente e torne unânime a opinião dos 

colaboradores. 

Para que o nível de satisfação aumente, é essencial compreender como as 

informações estão sendo recebidas pelos colaboradores. Contudo, conforme 

afirmado pela Direção, não são utilizadas ferramentas de mensuração. Somente o 

Diretor Técnico afirma que procura escutar as pessoas e procurar soluções, mas 

somente quando estas o procuram. Essa realidade demonstra que a empresa 

costuma agir de forma mais reativa, sendo que, para evitar possíveis problemas 

internos acerca da comunicação, é imprescindível que a empresa haja de forma 

proativa. Há uma fala de um colaborador que aponta exatamente essa questão, “a 

comunicação só chega quando questionamento, acredito que ela deva ser mais 

ativa do que passiva”. 

Uma alternativa para que a empresa se torne mais proativa, é o feedback. 

Por intermédio dele que a comunicação é efetivada, conforme afirma Matos (2009, 

p. 17), “a informação sem retorno é uma comunicação falha e incompleta”. Ao serem 

questionados sobre o feedback na empresa, ambos os Diretores demonstram uma 
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preocupação e apontam como sendo um ponto de melhoria no processo 

comunicacional. 

Atualmente, não há um canal específico de feedback, ele costuma ocorrer 

pessoalmente. Entretanto, não há um processo definido. O Diretor Geral acredita 

que essa falha ocorra por ter apenas uma pessoa específica para cuidar da área de 

recursos humanos, sendo que essa mesma pessoa possui outras funções na 

empresa. Para ele, o feedback deveria partir da gerência e diretoria de engenharia, 

com informações levantadas diretamente com o profissional e com os gerentes de 

projetos. 

Já o Diretor Técnico traz a seguinte fala sobre o feedback: 
Sempre tento conversar com as pessoas ao longo do processo para tentar 
resolver os problemas à medida que eles vão acontecendo. Não deixar pra 
resolver tudo no final. E esse feedback em si, a grande parte quem tem 
que passar são os PM’s e os líderes de disciplina para a equipe. É isso que 
eu estou cobrando deles. Muitas vezes como eu não estou inserido no 
processo cem por certo seria até injusto avaliar uma pessoa. Mas procuro 
fazer elogios, procuro saber como cada um está aqui na empresa. Às 
vezes chamam para conversar, quando tem alguma questão mais séria. 
 

Esses resultados confirmam que a empresa costuma agir de forma mais 

reativa em relação aos problemas de comunicação. Mas, há uma divergência entre 

as falas, enquanto o Diretor Geral acredita que a responsabilidade do feedback 

deveria ser da própria Direção e da Diretoria de engenharia, o Diretor Técnico afirma 

que essa responsabilidade deveria ser dos Project Managers e dos Líderes de 

Disciplina, em vista da proximidade com os colaboradores. Contudo, se for um 

assunto mais sério, a empresa que costuma dar esse feedback diretamente aos 

colaboradores. 

O ponto de vista dos colaboradores corrobora com a necessidade de 

melhoria no processo de feedback. Ao serem questionados se recebem ou não 

feedback em relação a execução do seu trabalho, 62,1%, ou seja, 18 colaboradores 

responderam que não recebem, conforme o gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Feedback 

 
Fonte: Dados primários 

 

Já em relação a frequência desse feedback, 51,7% responderam que 

recebem o feedback quando há necessidade, seguido de 20,7% de respondentes 

que não recebem feedback, de acordo com o gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Frequência do feedback 

 
Fonte: Dados primários 

 
Com base nesse gráfico, pode-se apontar uma divergência em relação ao 

número de pessoas que não recebem feedback, pois, quando questionado 

inicialmente, 62,1% responderam que não recebem. Todavia, no gráfico 13, apenas 

20,7% afirmaram que não recebem. Esse pode ser um problema decorrente da 

interpretação dos respondentes. 

Quando questionados se a frequência que ocorre o feedback é suficiente, 

as respostas foram bem equilibradas. 27,6% consideram a frequência muito 
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suficiente, enquanto os mesmos 27,6% também consideram pouco suficiente, 

correspondendo a 8 respondentes em cada. 24,1% consideram essa frequência 

moderada e continuam os mesmos 20,7% afirmando que não recebem feedback, 

conforme o gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Frequência suficiente do feedback 

 
Fonte: Dados primários 

 

No que concerne a qualidade dos feedbacks, as respostam continuam 

seguindo o mesmo padrão de equilíbrio. Nas opções positivas, “muito satisfeito” e 

“satisfeito”, selecionaram 13,8% e 37,9%, respectivamente, correspondendo a 15 

pessoas no total. Já os que estão insatisfeitos com a qualidade dos feedbacks 

representam 27,6% dos respondentes. E, por fim, permanecem os 20,7% afirmando 

que não recebem feedback, conforme o gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Qualidade dos feedbacks 

 
Fonte: Dados primários 
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Ainda sobre os feedbacks, foi solicitado que os respondentes sugerissem 

possíveis melhorias no processo. As principais melhorias destacadas foram: a 

frequência com que os feedbacks ocorrem, feedback individual periódico e 

utilização de métricas e indicadores que reflitam a qualidade e a performance do 

colaborador.  

Também foi solicitado que os colaboradores apontassem até 3 canais que 

os mesmos costumam receber feedback. Por meio das respostas, conclui-se que, 

realmente, o principal canal de feedback é pessoalmente, reunindo o total das 

respostas “pessoalmente” e “reuniões”, corroborando com o que foi apontado pelos 

Diretores. Em seguida, tem-se os meios eletrônicos de feedback, como e-mail 

corporativo e aplicativos, conforme gráfico 15.  
 

Gráfico 15 - Canais de feedback 

 
Fonte: Dados primários 

 
Sobre a satisfação acerca desses canais, a maioria considera-os 

satisfatórios, sendo 6,9% dos respondentes “extremamente satisfatórios” e 37,9% 

“muito satisfatórios”. Em seguida tem-se 31% dos colaboradores que consideram a 

os canais de feedback “moderadamente satisfatórios” e apenas 3,4%, ou seja, uma 

pessoa, considera insatisfatório, de acordo com o gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Satisfação relacionada aos canais de feedback 

 
Fonte: Dados primários 

E, por fim, foi elaborada uma questão que expusesse a opinião geral dos 

colaboradores sobre o processo de comunicação interna. A frequência com que as 

informações são repassadas foi o aspecto mais escolhido, com 82,8%, 

correspondendo a 24 respondentes. Na sequência tem a clareza e objetividade na 

comunicação, com 48,3% e os conteúdos, com 44,8%, conforme o gráfico 17. Cabe 

ressaltar que, nessa pergunta, os colaboradores tinham a opção de selecionar mais 

de uma resposta. 

 

Gráfico 17 - Aspectos que poderiam ser melhorados 

 
Fonte: Dados primários 

 

Os resultados obtidos nessa pergunta apenas ressaltam o que foi apontado 

nas questões anteriores. Além dessa pergunta final, foi deixado um espaço aberto 

para críticas e sugestões sobre o processo comunicacional na empresa. A grande 

maioria elencou os aspectos que vêm sendo discutidos no decorrer deste tópico. 

Contudo, surgiram algumas opiniões interessantes que devem ser consideradas: 

“acho que o mais importante é termos uma visão melhor do andamento dos 
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projetos em que estamos inseridos e uma visão geral de todos os projetos da 

empresa, o que está entrando e sendo finalizado”, “as vezes a comunicação se 

limita a uma data de entrega de projeto. Simples assim. O projeto precisa ser 

entregue em tal data e ponto final. E, às vezes, essa data é amanhã”, “mais 

proatividade e pensar nas necessidades dos outros colaboradores” e: 
Acho que deveria ocorrer uma reunião para conscientizar o pessoal da 
importância da comunicação no processo BIM. Tão importante quanto 
usar um software 3D é se comunicar e buscar compatibilizar o projeto, 
evitando conflitos desnecessários, gasto com materiais, etc. Além disso, 
será bom também a possibilidade de palestras e cursos sobre o mundo 
BIM no geral, pois é algo ainda novo e com muito potencial a ser 
explorado. 

 
Essa última sugestão está totalmente voltada para a área de projetos, sendo 

extremamente importante, pois a ferramenta BIM é, atualmente, o principal foco da 

empresa. 

 

4.3.2 Comunicação externa 
 

Apesar de não ser o foco do presente estudo, procurou-se verificar, de 

forma superficial, a comunicação entre a empresa e os seus colaboradores com os 

públicos externos, ou seja, a comunicação externa. Portanto, essa segunda 

categoria visou entender como se encontra essa comunicação. 

Nas entrevistas, os dois Diretores consideraram a comunicação externa 

como sendo positiva, em vista de que alguns clientes retornam a empresa para 

realizar novos projetos, sendo essa a única forma de mensuração. De acordo com 

o Diretor Geral, a comunicação com o cliente é permanente. Às vezes, são 

realizadas reuniões para saber como está o andamento dos projetos, onde os 

Diretores participam. Contudo, devido à grande quantidade de projetos, a 

comunicação entre a Direção e os clientes já não é tão próxima e a responsabilidade 

foi transferida para os Gerentes de Projetos, sendo estes os responsáveis por 

repassarem as informações para a Direção, possibilitando a tomada de decisão. 

Apesar da grande quantidade de projetos, o Diretor Geral afirma que, a cada 

bimestre, procura-se fazer uma reunião com o cliente para verificar como está o 

andamento do projeto. Entretanto, este acompanhamento, da maneira como tem 

sido feito, é apontado pelo Diretor Geral como superficial.  
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A resposta obtida dos colaboradores está de acordo com a afirmação dos 

Diretores, nos quais apontam a comunicação externa como sendo positiva. A 

grande maioria considera a comunicação externa boa ou ótima, representando 69% 

e 6,9%, respectivamente, totalizando 22 respondentes, conforme demonstra o 

gráfico 18.  

Gráfico 18 - Avaliação da comunicação externa 

 
Fonte: Dados primários 

 

Em relação aos canais utilizados para a comunicação externa, os Diretores 

apontaram as reuniões por vídeo, telefone e pessoalmente, quando necessário, 

como os principais meios de comunicação. Em consonância com esse resultado, os 

colaboradores apontaram estes mesmos canais, conforme gráfico 19. Além disso, 

37,9% afirmam não ter contato direto com os clientes. 

 

Gráfico 19 - Canais de contato com os clientes 

 
Fonte: Dados primários 
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Uma das perguntas realizadas aos Diretores, estava relacionada com a 

liberdade dos colaboradores em manterem contato direto com os clientes. Segundo 

eles, quem mantém esse contato é a própria Direção, os Gerentes de Projetos e os 

Líderes de Disciplina, desde que os gerentes estejam avisados.  

Quando os colaboradores foram questionados sobre essa mesma pergunta, 

as respostas foram equilibradas. Os colaboradores que não possuem contato direto 

com o cliente representam 51,7%, correspondendo a 15 colaboradores, enquanto 

os que possuem contato representam 48,3%, conforme o gráfico 20.  

 

Gráfico 20 - Liberdade para ter contato com os clientes 

 
Fonte: Dados primários 

 

Entre os que afirmam não ter contato direito com os clientes, há dois Líderes 

de Disciplina, enquanto que, entre aqueles que afirmam ter contato direto com os 

clientes, há dois estagiários respondentes. Com isso, percebe-se que há uma 

discrepância entre as falas dos Diretores e de alguns respondentes. Isso pode 

indicar que existem casos em que outros cargos, além dos Gerentes de Projeto e 

dos Líderes de Disciplina, possam ter contato com os clientes, dependendo da 

situação. 

Já em relação a frequência com que os colaboradores têm contato com os 

clientes, 37,9% afirmam que não possuem contato direto com os clientes, 

demonstrando uma divergência entre a porcentagem anterior, de 51,7%. Em 

seguida, a opção com o maior número de respostas foi “contato com os clientes 

quando há necessidade”, representando 27,6%. Os demais resultados estão 

demonstrados no gráfico 21.  
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Gráfico 21 - Frequência de contato com os clientes 

 
Fonte: Dados primários 

 

E, por fim, os colaboradores apontaram alguns aspectos que ocorrem 

atualmente na comunicação externa, mas que precisam ser melhorados. Entre 

esses aspectos, o mais mencionado estava relacionado com as mudanças tardias 

no projeto e omissões no fluxo de comunicação, ocasionando retrabalho. Para os 

colaboradores, se essas mudanças fossem acordadas anteriormente e as 

informações fluíssem da maneira que deveriam, poderia ser evitado o retrabalho, o 

que acarreta em custos extras aos projetos. 

 

4.3.3 Comunicação interna 
 

A terceira categoria buscou analisar a comunicação interna na empresa 

Gama, no sentido de verificar qual o nível de conhecimento dos colaboradores 

acerca das informações que estão sendo compartilhadas, se a forma de divulgação 

está sendo eficaz, como é o ambiente de comunicação e em qual fluxo a 

comunicação é predominante. 

Primeiramente, ao questionar os Diretores sobre a existência de um 

planejamento de comunicação interna estruturado, ambos afirmaram que não existe 

um planejamento, apenas processos soltos. Contudo, eles compreendem a 

importância em ter um planejamento estruturado e têm interesse em desenvolver, 

posteriormente. 

Além disso, os responsáveis pela comunicação interna da empresa são os 

próprios Diretores e o Administrativo, formado por uma única pessoa, sendo esta 

responsável, também, por outra áreas.  
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A necessidade de mais pessoas na estrutura da empresa, de modo que 

possibilite a divisão de processos e áreas, é uma dificuldade destacada pelo Diretor 

Geral, onde ele afirma que: 
 

A comunicação é um problema constante na empresa. Como a empresa 
não tem uma área específica para cada processo, faltam pessoas para 
complementar e ajudar no processo de comunicação. Porque a correria do 
dia-a-dia acaba passando por cima. 
 

Apesar de ser uma empresa recente, existe uma quantidade considerável 

de colaboradores, o que demanda uma atenção maior na estruturação de seus 

processos internos. A ausência dessa estruturação pode provocar possíveis falhas 

no processo de comunicação que poderiam ser evitadas, contribuindo para a 

execução do trabalho de forma mais eficaz. 

Um dos aspectos apontados na fundamentação teórica acerca da 

comunicação interna, estava relacionado com a missão, visão e valores da 

empresa. É de suma importância que os colaboradores tenham conhecimento 

dessas diretrizes, pois estes demonstram a maneira como a empresa quer ser vista 

por seus públicos. Sendo assim, os colaboradores conseguem trabalhar de maneira 

condizente com a empresa, evitando possíveis distorções na imagem da empresa. 

Quando os Diretores foram questionados sobre a existência da missão, 

visão e valores e se estes estavam à disposição dos colaboradores, ouve uma 

divergência entre as falas. Enquanto o Diretor Geral afirmou que estas diretrizes 

estão dispostas no planejamento estratégico da empresa, onde somente os 

acionistas possuem acesso, o Diretor Técnico declarou o contrário. Segundo ele, as 

definições de missão, visão e valores estão dispostos no site da empresa, ao acesso 

de todos, contudo, eles foram elaborados de maneira comercial. Entretanto, ao 

visitar o site da empresa, pode-se inferir que essas mesmas definições não estão 

no site, indicando um equívoco sobre a localização dos mesmos. Portanto, isso 

demonstra um não alinhamento entre os Diretores, o que pode ser um problema. 

Com o intuito de verificar se a opinião dos colaboradores está condizente 

com a fala dos Diretores, foi perguntado no questionário qual era o grau de 

conhecimento deles acerca da missão, visão e valores da empresa. Com base nos 

resultados, a maioria respondeu que o seu conhecimento é moderado, com 14 

respondentes. Na sequência, 8 respondentes têm pouco conhecimento sobre essas 

diretrizes. De modo geral, mais da metade dos colaboradores responderam de 
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maneira positiva, incluindo as opções “muito” e “moderado”, resultando em 20 

pessoas. Os demais responderam “pouco” ou “nada”, conforme gráfico 22.  

 

Gráfico 22 - Missão, visão e valores 

 
Fonte: Dados primários 

 

Outro argumento apontado na fundamentação teórica sobre a comunicação 

interna, é relativo à inclusão dos colaboradores em processos importantes para a 

empresa, como o processo decisório. A partir do momento que os colaboradores 

participam ativamente dos processos da empresa, tanto decisório quanto 

comunicacional, a tendência é que eles passem a se sentir parte integrante da 

empresa, contribuindo para um ambiente mais coeso. 

Segundo os Diretores, a empresa concede espaço e liberdade para que os 

colaboradores possam opinar acerca de seu trabalho e sobre o funcionamento da 

empresa. Contudo, essa iniciativa precisa partir deles, devido à ausência de um 

processo de feedback, indicando, novamente, uma postura mais passiva da 

empresa. Mesmo quando há essa conversa por parte do colaborador, a mesma 

costuma ser mais superficial, não resultando em um relatório de melhorias. 

Além disso, geralmente quem decide os projetos são os Gerentes de 

Projeto e os Líderes de Disciplina. Por mais que os demais colaboradores possam 

sugerir sobre assuntos vinculados aos projetos, os mesmos não têm liberdade para 

decidir. Essa postura é justificável, em vista de que os Gerentes de Projetos e os 

Líderes de Disciplina possuem exatamente a função de decidir, mas é importante 

que eles decidam de maneira condizente com a realidade de sua equipe, pensando 

no coletivo. 
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Com base nas respostas dos colaboradores, é possível afirmar que o 

resultado está em consonância com a fala dos Diretores. De acordo com o gráfico 

23, apenas 10,3%, ou seja, 3 colaboradores, afirmaram que possuem pouca 

liberdade para opinar no funcionamento do seu trabalho e nas decisões dos projetos 

em que trabalha. O restante dos colaboradores respondeu “extremamente”, “muito” 

e “moderadamente”, sendo 13,8%, 48,3% e 27,6%, respectivamente. 

 

Gráfico 23 - Liberdade para sugerir e expor opinião 

 
Fonte: Dados primários 

 

Uma das dificuldades encontradas no processo de comunicação interna é 

a habilidade em se comunicar com os colaboradores, para evitar a ocorrência de 

ruídos. Por esse motivo, questionou-se aos Diretores se eles sentiam dificuldade 

em se comunicar com os colaboradores. O Diretor Geral respondeu que sim, sente 

dificuldade, e acredita que seja decorrente da sua formação, não sendo uma pessoa 

técnica, mas sim voltada ao administrativo. Para ele, essa situação cria uma 

distância entre ele e os colaboradores da área de projetos, dificultando a 

comunicação. Já o Diretor Técnico não sente dificuldade. 

Como mencionado, os problemas decorrentes da comunicação podem 

resultar em ruídos, impedindo que o fluxo comunicacional ocorra da maneira que 

deveria. Segundo o Diretor Geral, existem muitos ruídos na empresa, “muitas 

pontas soltas que acabam tendo interpretações equivocadas”. Todavia, quando 

surgem complicações advindas dessas interpretações, ele tenta interagir com as 

pessoas para compreender estas complicações e desenvolver possíveis soluções. 

A existência de ruídos, além de provocar falhas no fluxo comunicacional, 

pode afetar o clima organizacional da empresa, sendo este de suma importância 
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para que possa estabelecer uma comunicação interna eficaz. Perguntou-se aos 

Diretores se, para eles, existe um clima favorável para que as pessoas consigam 

se comunicar constantemente sobre assuntos relacionados ao trabalho. Ambos 

acreditam que sim.  

O Diretor Técnico complementa que a empresa procura sempre estimular a 

integração social, para que se possa estabelecer laços de confiança. Em 

contrapartida, para o Diretor Geral, o clima é 50% favorável a comunicação, pois 

existem pessoas que têm esse clima, já outras não. Um problema apontado por ele 

está relacionado aos Gerentes de Projeto, sendo que estes, às vezes, travam a 

comunicação entre os profissionais, retendo as informações, o que pode gerar 

desconfortos. 

Segundo as respostas dos colaboradores, o clima na empresa é favorável 

a comunicação. De todos os 29 respondentes, apenas 1 afirmou que o clima é 

pouco favorável, conforme demonstra o gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Clima favorável a comunicação 

 
Fonte: Dados primários 

 

Para complementar a pergunta anterior, foi questionado sobre o 

comprometimento da empresa para proporcionar o favorecimento da comunicação 

no ambiente. Mais da metade dos colaboradores, 55,2%, responderam que esse 

comprometimento é moderado. Esta é considerada uma resposta mediana, 

indicando um possível aspecto para melhorias. Entretanto, o segundo maior grupo 

de colaboradores responderam que há muito comprometimento por parte da 

empresa, resultando em 37,9%, sendo possível verificar no gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Comprometimento da empresa para um clima favorável a 
comunicação 

 
Fonte: Dados primários 

 

Para aqueles que consideraram o ambiente pouco favorável a 

comunicação, foi solicitado que expusessem sua opinião sobre o que poderia ser 

melhorado, surgindo as seguintes opiniões: “descentralização de poder, criar 

departamentos de RH, por exemplo, liberando os gestores para gerir e criar um 

elo curto e simples entre projetista e empresa” e “mudanças de postura e criação 

de processos para melhoria contínua”. Essas ideias vão ao encontro de outras 

opiniões levantadas anteriormente, reforçando os pontos que precisam de maior 

atenção. 

Quando se fala em descentralização de poder, este argumento pode estar 

ligado a diversos fatores, um deles pode estar relacionado com a comunicação, 

pois, a partir do momento que uma pessoa é detentora da informação, do 

conhecimento, esta possui poder sobre os demais. A retenção da informação, 

muitas vezes, está ligada a hierarquia da empresa e a disseminação dessa 

informação depende do fluxo que a comunicação percorre. 

Segundo o Diretor Geral, este considera a empresa mais hierarquizada, 

sendo justificada pela sua estrutura enxuta, onde a hierarquia não é bem definida e 

ainda está em processo de teste. Atualmente, a comunicação parte da Diretoria, 

passa para a gerência e destes para os colaboradores. O Diretor Geral ainda 

complementa: 
Hierarquia, processos e definições de tarefas para cada uma das pessoas 
envolvidas no processo de comunicação da alta hierarquia, é algo que não 
está descrito em nenhum lugar, mas sim está dentro da cabeça dos 
acionistas como deve ser feito. Não existe uma padronização.  
 

1; 3,4%

11; 37,9%

16; 55,2%

1; 3,4%

Extremamente

Muito

Moderadamente

Pouco

Nada



89 

Em conformidade, o Diretor Técnico afirma: 
A informação não precisa chegar a todos. Quando há alguma dificuldade, 
não precisa passar a informação por todos os níveis antes de chegar na 
diretoria. E quando precisa divulgar alguma informação sobre projeto é 
repassado para o PM e este passa para os demais.  
 

Quando os colaboradores foram questionados acerca da hierarquia da 

empresa, 55,2% dos respondentes afirmaram que a hierarquia é moderada, 24,1% 

acreditam que é muito hierarquizada e 3,4% dizem que é extremamente 

hierarquizada, conforme gráfico 26. 

 

Gráfico 26 - Hierarquia 

 
Fonte: Dados primários 

 

Apesar da empresa ser apontada como hierarquizada, alguns 

colaboradores afirmam que essa hierarquia não prejudica o seu desenvolvimento 

no trabalho, justificando que esta traz ordem e organização do trabalho. Já outros 

afirmam que é uma hierarquia flexível, sendo benéfico ao trabalho.  

Contrapondo essas opiniões, surgiram outras, como: 
Em algumas situações as informações passam de pessoa pra pessoa, 
(gerência, líder de disciplina, PM e depois projetista) o que deixa o 
entendimento muito disperso, dependendo da opinião de cada uma até 
chegar pra nós.  
 
Acredito que pode acabar prejudicando em relação a tomada de decisão 
sobre alguns problemas encontrados nos projetos. Ficando dependente 
do líder ou de outra pessoa para resolução. Porém, este problema faz 
parte da organização e do fluxo do trabalho atualmente adotado. 
 

Outros ainda complementam: “de certa forma sim, pois a hora que 

precisamos da informação é necessário correr atrás de fato que seria muito mais 

simples somente acessar a informação já disposta em seu meio de comunicação” 
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e “as vezes o superior está sobrecarregado e tem pouco tempo e disposição para 

tomar uma decisão que afeta o trabalho de uma disciplina, por exemplo”.  

Logo, percebe-se que as opiniões relacionadas a hierarquia são 

equilibradas. Enquanto uns consideram a hierarquia necessária, outros acreditam 

que esta dificulta o fluxo de trabalho. De certo modo, todo extremo, normalmente, 

não é bom. Portanto, a empresa precisa encontrar a medida certa em que a 

hierarquia contribuirá para o desenvolvimento interno. 

Ainda sobre a hierarquia, foi analisada, também, a acessibilidade dos 

diferentes níveis hierárquicos em relação a comunicação. Com base no gráfico 

27, pode-se afirmar que os níveis hierárquicos da empresa costumam ser 

acessíveis, sendo a comunicação com os colegas o nível mais acessível, com 10 

respondentes extremamente satisfeitos e 11 muito satisfeitos. 

 

Gráfico 27 - Acessibilidade dos níveis hierárquicos 

 
Fonte: Dados primários 
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Sim e não, a empresa dá muito autonomia aos profissionais, as vezes é 
benéfico e as vezes não. Só dar autonomia sem informação, talvez a 
autonomia não sirva para nada. A empresa tenta sempre dar cada vez 
mais responsabilidades, desde um estagiário. Mas não sei dizer se essa 
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positiva e conseguem trabalhar perfeitamente e outros dependem 
realmente de alguém ao lado. Como os profissionais trabalham em 
diferentes projetos, nem sempre as informações estão 100% na mão deles. 
Os PM’s ficam responsáveis por essas informações, porque se acaba 
dando muita informação ao profissional, pode causar confusão. 
 

O Diretor Técnico acredita que os colaboradores possuem informações 

suficientes para trabalharem com autonomia. Para ele, “o compartilhamento de 

informações vai muito da característica do PM, tem uns que compartilham mais que 

outros. Teve casos que compartilharam demais e perderam o controle do projeto”. 

Quando questionados, os colaboradores afirmaram que detêm informações 

suficientes para desenvolver seus projetos com autonomia e qualidade, conforme 

demonstram os gráficos 28 e 29.  

 

Gráfico 28 - Informações suficientes para se autogerenciar 

 
Fonte: Dados primários 

 
 

Gráfico 29 - Informações suficientes para trabalhar com qualidade 
 

 
Fonte: Dados primários 
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Embora os colaboradores detenham informações suficientes sobre os 

projetos, foram apontados alguns pontos de melhoria. Os principais aspectos foram: 

datas de entrega, escopo do projeto pré-definido, objetivos específicos, 

objetividade, localização das informações e padronização, informações iniciais mais 

concretas, pois, normalmente, os projetos já estão em andamento e informações 

oriundas dos clientes e das demais disciplinas. 

De acordo com a fundamentação teórica, existem duas redes de 

comunicação interna, as redes formais e informais. Estas são as redes que estão 

fora do controle da organização e que podem causar boatos e fofocas, influenciando 

a existência de ruídos. Para o Diretor Geral, há bastante ocorrência de boatos e 

fofocas e, segundo ele: 
Isso é resultado da falta do processo de comunicação entre a alta diretoria, 
alta gerência, rh. A falta de informação leva as pessoas a criarem boatos. 
Quando a comunicação é mais proativa, com certeza isso é minimizado. 
Há uma preocupação da empresa, mas ainda não está estruturado. São 
tratados casos pontuais, diretamente com o profissional. 
 

O Diretor ainda complementa que essa maneira de lidar com os boatos não 

é eficaz, “porque o trabalho de conversar com uma pessoa é o mesmo de definir 

um processo para todos os demais. O tempo que leva para solucionar o problema 

de uma pessoa talvez estaria resolvendo o de dez”. 

Já para o Diretor Técnico, pelo fato de as pessoas terem bastante liberdade 

de perguntar, faz com que isso, muitas vezes, diminua os boatos. Essa resposta do 

Diretor vai em consonância com o que foi obtido no questionário, onde 89,7%, ou 

seja, 26 pessoas, afirmaram que há pouca ou nenhuma ocorrência de boatos e 

fofocas na empresa, conforme gráfico 30. 

 
Gráfico 30 - Ocorrência de boatos e fofocas 

 
Fonte: Dados primários 
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E, por fim, foram selecionados alguns aspectos gerais acerca da 

comunicação interna, solicitando aos colaboradores que os mesmos definissem o 

seu grau de satisfação perante cada aspecto. O resultado encontra-se no gráfico 

31. 

 

Gráfico 31 - Aspectos da comunicação interna 

 
Fonte: Dados primários 
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Gráfico 32 - Melhoria nos aspectos da comunicação interna 

 
Fonte: Dados primários 

 
Para fundamentar esse resultado, os colaboradores apontaram diferentes 

justificativas, como: “investir em uma plataforma que facilita a demonstração 

técnica dos trabalhos realizados, coleções”, “criar processos de comunicação 

para as diversas etapas de um trabalho”, “missão, áreas que a empresa quer 

expandir, energias renováveis? Infraestrutura?”, “reuniões quinzenais entre os 

membros de todas as disciplinas envolvidas num mesmo projeto”, “participação 

no planejamento estratégico da empresa”, atas de reunião para que os demais 

colaboradores tenham acesso ao que foi decidido, disponibilidade e 

acessibilidade sobre programas, planejamentos, procedimentos, objetivos, 

metas, feedback, conquistas e falhas, evitar muitos canais de comunicação, 

regularidade, transparência e padronização da comunicação. 

Alguns colaboradores trouxeram exemplos do que poderia ser feito para 

melhorar a comunicação interna: 
Acho que falta uma clareza nas ações da empresa. Por exemplo, na 
forma como foi conduzida a elaboração dos contratos. De uma hora pra 
outra começaram a entregar contratos pra cada um isoladamente para 
que os outros não vissem como se as pessoas não conversassem entre 
si. A impressão que deu para mim foi de que não era algo positivo e 
depois ainda acabou caindo no esquecimento. 
 
Poderia haver algum tipo de evento de tempos em tempos para 
apresentar a todos os colaboradores os resultados, os problemas, os 
planos e objetivos futuros, algo como um balanço de tempos em tempos 
para todos estarem em sincronia em relação aos projetos da empresa, 
uma espécie de conferência, talvez semestral, pois normalmente as 
equipes acabam trabalhando separadamente sem ter muito 
conhecimento sobre o que outras equipes estão fazendo. 
 

Portanto, essas são algumas sugestões que poderiam contribuir para 

melhorar os aspectos da comunicação interna e, consequentemente, aumentar o 

nível de satisfação dos colaboradores. 

5; 17,2%

5; 17,2%

15; 51,7%

2; 6,9%

2; 6,9%

Extremamente

Muito

Moderadamente

Pouco

Nada



95 

4.3.4 Canais de comunicação 
 

Por fim, tem-se a categoria de canais de comunicação, na qual buscou 

verificar e analisar quais são os principais canais de comunicação interna utilizados 

na empresa, quais informações eles costumam disseminar e se eles estão sendo 

eficientes. 

De acordo com os Diretores, os principais canais de comunicação interna 

utilizados pela empresa são Skype, WhatsApp, e-mail corporativo, o painel da 

empresa, caixa de sugestões e pessoalmente. Esse painel funciona como uma 

intranet, onde se encontram informações acerca do andamento dos projetos, os 

custos incorridos, entre outras informações. 

Foi solicitado aos colaboradores que eles selecionassem até três canais de 

comunicação mais utilizados de acordo com cada situação apresentada. Entre 

todas as situações, os canais que obtiveram o maior número de respostas foram: 

pessoalmente, reunião e aplicativos (Skype, WhatsApp). A única situação em que 

o canal “painel” se sobressaiu em relação aos demais, foi sobre a alteração no 

quadro de funcionários, conforme demonstra o gráfico 33. 

 

Gráfico 33 - Canais internos de comunicação 

 
Fonte: Dados primários 
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A escolha dos canais é baseada em critérios, segundo o Diretor Técnico. A 

sua utilização depende da situação, ou seja, conforme o tipo de informação que 

deseja transmitir, se é necessário que haja uma resposta imediata ou se é apenas 

um comunicado, são exemplos de critérios nos quais a escolha é fundamentada. 

Para os colaboradores, a maneira com que os canais estão sendo 

selecionados, está sendo adequada às suas necessidades. Os respondentes que 

escolheram a opção “moderadamente” correspondem a 55,2%, seguido de 37,9% 

que consideram esses canais muito adequados, de acordo com o gráfico 34. 

 

Gráfico 34 - Adequação dos canais de comunicação 

 
Fonte: Dados primários 

 

A partir das respostas dos colaboradores, é possível afirmar que os canais 

atualmente escolhidos pela empresa para disseminarem suas informações estão 

condizentes com a preferência dos colaboradores, conforme gráfico 35. De acordo 

com o resultado, os canais mais selecionados foram: e-mail corporativo, aplicativos 

(Skype, WhatsApp), reunião e pessoalmente, nessa ordem.  

 

Gráfico 35 - Preferência entre os canais de comunicação 

 
Fonte: Dados primários 
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Ainda assim, quando foi questionado quais canais os colaboradores mais 

utilizam, os mesmos canais foram apontados, sendo eles: aplicativos (Skype, 

WhatsApp), pessoalmente, e-mail corporativo e reunião, respectivamente, conforme 

resultado no gráfico 36.   

 

Gráfico 36 - Canais utilizados pelos colaboradores 

 
Fonte: Dados primários 

 

Quando um canal de comunicação é selecionado, é necessário que se 

estabeleça formas de mensuração para que consiga verificar se os mesmos estão 

cumprindo o que se esperava. Contudo, nas entrevistas, foi afirmado que não há 

critérios de avaliação e mensuração. Se não há dúvidas por parte dos 

colaboradores, os Diretores entendem que os canais foram eficazes. Este pode ser 

considerado um critério, mas, pode ser, que nem todos os colaboradores tenham 

recebido a informação no momento que deveria ou os mesmos tenham receio de 

perguntar e tirar dúvidas. Então, dessa maneira, não se sabe até que ponto essa 

forma de mensuração funciona corretamente. 

Normalmente, quando precisa-se resolver questões urgentes e cotidianas 

que demandem uma certa quantidade de pessoas, são realizadas reuniões. Essas 

reuniões, segundo os Diretores, são realizadas, semanalmente, com cada um dos 

Gerentes de Projeto e com a Diretoria Técnica e Planejamento, para 

acompanhamento do andamento de cada um dos projetos que estão gerenciando 

e definirem a equipe da semana. 

Para verificar quais são as pessoas que normalmente participam das 

reuniões acerca dos projetos, foi solicitado aos colaboradores que eles afirmassem 

se participam ou não. Apenas 17,2%, ou seja, 5 colaboradores afirmaram que não, 
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sendo 2 estagiários e 3 projetistas, como demonstra o gráfico 37, confirmando a fala 

dos Diretores.  

 

Gráfico 37 - Participação nas reuniões dos projetos 

 
Fonte: Dados primários 

 

Sobre a frequência das reuniões, 41,4% afirmaram que as reuniões 

relacionadas aos projetos ocorrem quando há necessidade, seguido pela opção 

“toda semana”, com 31% dos respondentes, conforme gráfico 38. Contudo, em 

relação as pessoas que não costumam participar das reuniões, houve uma 

divergência. Anteriormente, 17,2% dos colaboradores haviam respondido que não 

costumam participar das reuniões, mas, nesta pergunta, 10,3% afirmaram que não 

participam das reuniões, apresentando duas respostas a menos.  

 

Gráfico 38 - Frequência das reuniões internas 

 
Fonte: Dados primários 
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Além da frequência com que as reuniões sobre os projetos costumam 

ocorrer, verificou-se, também, se a mesma é suficiente para que os colaboradores 

consigam trabalhar de maneira eficaz. A maioria respondeu que a frequência é 

muito suficiente, com 41,4% dos respondentes, conforme gráfico 39. 

 

Gráfico 39 - Frequência suficiente das reuniões 

 
Fonte: Dados primários 
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satisfatórias, logo, é fundamental que, quem vai conduzir a reunião, tenha um 
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A opinião dos colaboradores vai em convergência com a fala dos Diretores. 

Quando questionados se as reuniões são qualitativamente satisfatórias, 48,3% 

responderam que são muito satisfatórias, seguido por moderadamente satisfatória, 

com 37,9%, segundo o gráfico 40. 
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Gráfico 40 - Qualidade das reuniões 

 
Fonte: Dados primários 
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também vai um pouco da nossa cultura. 
 

Para que os assuntos discutidos e resolvidos nas reuniões não se percam 

e fiquem a disposição sempre que for preciso, as atas de reuniões tornam-se 

imprescindíveis. Em relação a essa ferramenta, há uma divergência entre as 

colocações dos Diretores. Enquanto o Diretor Técnico afirma que as atas de reunião 

são realizadas e dispostas a todos no painel, o Diretor Geral contrapõe, afirmando 

que não há. Segundo ele, as informações conversadas nas reuniões com os 
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dos demais colaboradores, conforme gráfico 41. Em seguida, 37,9% afirmaram que 

não possuem conhecimento e 20,7% responderam que existem atas das reuniões, 

sendo 2 líderes de disciplina, 2 projetistas e um estagiário. 

 

Gráfico 41 - Atas de reunião 

 
Fonte: Dados primários 

 
Partindo para uma questão mais inicial, antes do colaborador começar a 

sua jornada na empresa, o mesmo precisa sentir-se integrado, recebendo o 

treinamento e as informações necessárias. Na empresa Gama, quando o 

profissional é contratado, é realizada uma reunião com o Administrativo, onde é 

apresentada toda a visão da empresa, sua hierarquia, o que a empresa é, como 

funciona o painel, onde a pessoa vai acessar as informações de projeto. A partir 

disso, é executada uma reunião de apresentação com a Gerência e com a Diretoria. 

E, por fim, é definida uma função específica para o colaborador, onde o mesmo vai 

participar de uma reunião diretamente com a equipe em que vai fazer parte.  

Ademais, no primeiro mês, há um processo de acompanhamento onde é 

designado um par, da mesma disciplina, que vai dar todo o suporte para o 

colaborador, segundo os Diretores. 

Dos 29 colaboradores que responderam ao questionário, apenas 3, 10,3%, 

afirmaram que não passaram por uma integração, de acordo com o gráfico 42. 

Todos os 3 respondentes estão a mais de 2 anos na empresa, o que pode indicar 

que, inicialmente, este não era um processo que estava sendo aplicado, 

descartando a hipótese de ser um problema atual. 
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Gráfico 42 - Processo de integração 

 
Fonte: Dados primários 

 

Concernente as informações que foram apresentadas aos colaboradores 

no seu período de integração, a maioria encontra-se satisfeito, conforme gráfico 43. 

Entretanto, cabe destacar que dois tipos de informação obtiveram respostas entre 

“satisfeito” e “insatisfeito” bem próximas, sendo eles: informações sobre os 

benefícios da empresa e apresentação de todos os projetos da empresa. 

 

Gráfico 43 - Informações apresentadas na integração 

 
Fonte: Dados primários 
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a empresa e os demais colegas, não há uma proximidade entre ele e o colaborador. 

Com isso, ele acredita que a pessoa já é inserida no ambiente com uma visão 

distorcida do CEO, criando um distanciamento.  

Inicialmente, o Diretor Geral afirma que havia um momento em que o 

colaborador era convidado a tomar um café com ele nesse período de integração. 

Contudo, devido ao aumento de colaboradores e falta de tempo, esse momento se 

perdeu. Logo, seria interessante que retornasse esse momento entre o colaborador 

e CEO, evitando esse distanciamento. 

O Diretor Técnico traz uma melhoria acerca desse processo que poderia 

ser adotada pelo próprio colaborador. Ele acredita que, se a pessoa se 

apresentasse, contasse a sua história e suas experiências, isso facilitaria a sua 

integração com os demais colaboradores. 

Ao final, foi solicitado que tanto os Diretores quanto os colaboradores 

definissem o seu grau de satisfação em relação a comunicação interna da empresa 

como um todo. Para o Diretor Geral, a comunicação interna é ineficaz, atribuindo 

nota 5. Já o Diretor Técnico, considera a comunicação interna regular e eficiente, 

em vista de que são utilizados canais para comunicação com os colaboradores, e 

quando estes precisam de informações, normalmente não é negado. 

Reunindo as respostas positivas dos colaboradores, pode-se afirmar que 

55,1% consideram a comunicação interna boa ou ótima, representando 16 

colaboradores, conforme gráfico 44. Enquanto isso, 37,9% consideram a 

comunicação interna regular e 6,9% ruim, sendo estes um estagiário e um líder de 

disciplina. 

 

Gráfico 44 - Avaliação da comunicação interna 

 
Fonte: Dados primários 
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Contudo, para definir se realmente a comunicação interna na empresa está 

boa ou ótima, é necessário realizar uma análise de todos os aspectos pesquisados, 

pois a pergunta do gráfico 44 está sendo abordada de maneira geral.  

 

4.4 PONTOS FORTES E FRACOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Por intermédio dos resultados obtidos nas entrevistas e na aplicação do 

questionário, foi possível identificar pontos fortes e fracos existentes na 

comunicação interna da empresa Gama, de acordo com cada categoria de análise 

definida. Logo, esta seção visa analisar e discutir esses pontos destacados, bem 

como relacioná-los com os conceitos estabelecidos na fundamentação teórica. 

Em cada categoria de análise do questionário, foram abordados alguns 

aspectos principais, sendo que, destes, foi possível verificar a média de satisfação 

dos colaboradores, permitindo estabelecer uma média por aspecto, por categoria e 

geral, ou seja, incluindo o resultado de todas as categorias. 

Os critérios de avaliação foram divididos em satisfeitos, moderadamente 

satisfeitos e insatisfeitos. A porcentagem de colaboradores satisfeitos corresponde 

a soma dos respondentes extremamente satisfeitos e muito satisfeitos. Em seguida, 

tem-se os respondentes que estão moderadamente satisfeitos. Já os colaboradores 

insatisfeitos incluem os respondentes insatisfeitos e muito insatisfeitos. Os 

resultados obtidos através dessa análise estão relatados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Satisfação dos colaboradores por categoria 

Processo Comunicacional 

Aspectos analisados Satisfeitos Moderadamente 
satisfeitos 

Insatisfeitos 

Informações emitidas pela 
empresa (quantidade x 
qualidade) 

25,5% 36,2% 38,3% 

Feedback 28,7% 31,0% 40,2% 
Média satisfação 27,1% 33,6% 39,3% 

Comunicação Externa 

Comunicação externa 75,9% 17,2% 6,9% 
Total 75,9% 17,2% 6,9% 

Comunicação Interna 

Missão, visão e valores 20,7% 48,3% 31,0% 
Liberdade para sugerir e expor a 
opinião 

62,1% 27,6% 10,3% 

Clima favorável a comunicação 48,3% 48,4% 3,4% 
Hierarquia 45,2% 42,5% 12,3% 
Autogerenciamento 46,5% 46,6% 6,9% 
Redes informais 89,7% 3,4% 6,9% 
Canais de comunicação 41,3% 55,2% 3,4% 
Reuniões internas 48,3% 36,2% 15,5% 
Informações na integração 32,3% 44,0% 23,7% 
Média satisfação 49,4% 39,1% 12,6% 
Média geral 50,4% 30,0% 19,6% 

Fonte: Dados primários 
 

Com base na tabela, é possível perceber que a categoria que possui o maior 

nível de satisfação é a comunicação externa e a com menor nível de satisfação é o 

processo comunicacional, indicando um possível foco de melhoria. Contudo, em 

relação ao total geral, 50,8% dos respondentes estão satisfeitos, correspondendo a 

15 colaboradores. Entretanto, é importante lembrar que nem todos os 

colaboradores do escritório de Florianópolis responderam ao questionário. 

A seguir, serão apontados os pontos fortes e fracos das seguintes 

categorias de análise: processo comunicacional, comunicação organizacional, 

comunicação externa e interna. 

 

a) Processo comunicacional 
 

O processo comunicacional envolve todo o fluxo que a comunicação 

percorre, partindo da emissão, seguindo para a codificação, informação, 

decodificação, recepção, até chegar ao feedback, retroalimentando o sistema. Ao 
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analisar todo esse processo na empresa Gama, pode-se destacar que as principais 

dificuldades encontradas estão relacionadas com a ausência de algumas 

informações e, principalmente, o feedback.  

As perguntas relacionadas ao processo comunicacional foram direcionadas 

para dois aspectos principais: informações emitidas pela empresa e feedback. As 

porcentagens para cada critério de avaliação acerca desses aspectos estão 

demonstradas na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Satisfação dos colaboradores em relação ao processo comunicacional 

Aspectos analisados Satisfeitos Moderadament
e satisfeitos 

Insatisfeitos 

Informações emitidas pela empresa 
(quantidade x qualidade) 

25,5% 36,2% 38,3% 

Feedback 28,7% 31,0% 40,2% 
Média satisfação 27,1% 33,6% 39,3% 

Fonte: Dados primários 
 

De acordo com a tabela 2, pode-se perceber que o maior número de 

respondentes está insatisfeito em relação ao processo comunicacional na empresa, 

equivalendo a 39,3%. Além disso, a maior porcentagem de insatisfeitos está 

relacionada ao feedback. 

Cabe relembrar que o feedback é o responsável por efetivar a comunicação, 

sendo que, sem o retorno por parte dos receptores, o processo não é definido como 

comunicação, mas sim como emissão de informação. Portanto, da maneira com 

que a empresa está considerando a comunicação sem um processo de feedback 

definido, agindo, na maioria das vezes, de forma passiva, pode-se concluir que a 

mesma não possui um processo comunicacional estabelecido na empresa. 

Sendo assim, esse pode ser considerado um ponto fraco. Logo, é 

necessário que haja a criação de um processo de feedback onde a empresa consiga 

coletar as informações de modo proativo, antecipando a resolução de possíveis 

problemas.  

Outro ponto fraco está associado a qualidade com que as informações 

estão sendo divulgadas. Quando questionados, a maioria dos respondentes optou 

por uma qualidade moderada em todos os tipos de informações elencadas, de 

acordo com o gráfico 10. Isso demonstra que a empresa não está divulgando as 

informações com clareza e objetividade. 
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Todavia, não há somente pontos fracos nessa categoria de análise. O ponto 

forte, de acordo com o questionário, está relacionado com a quantidade com que 

algumas informações são divulgadas, sendo elas: requisitos do trabalho, 

informações sobre os projetos em que o colaborador trabalha diretamente e 

informações sobre as confraternizações da empresa. 

 

b) Comunicação organizacional 
 

Os aspectos vinculados a comunicação organizacional estiveram presentes 

durante toda a entrevista e questionário, mesmo que não tenha sido definida uma 

categoria específica na coleta dos dados. Foram analisados, principalmente, a 

abordagem da comunicação organizacional na empresa e se há uma preocupação 

com a cultura dos colaboradores ou se o foco é apenas a delegação de tarefas. 

A comunicação organizacional na empresa Gama está desenvolvendo-se 

para uma abordagem estratégica, podendo ser considerado um ponto forte. Foi 

possível chegar a essa conclusão, porque o processo de comunicação na empresa 

é colaborativo e inclusivo, onde os colaboradores e os clientes têm a liberdade de 

opinar acerca desse processo, indicando possíveis melhorias ou dificuldades. 

Essa realidade demonstra que há uma preocupação da empresa em 

considerar a cultura dos colaboradores no processo comunicacional, em vista de 

que os mesmos participam desse processo através de suas opiniões e sugestões.  

Contudo, a empresa ainda não pode ser considerada totalmente 

estratégica, porque a comunicação organizacional não está inclusa na tomada de 

decisão diretamente. Esse é um processo que ocorre em paralelo a vários outros e 

não necessariamente é pensado uma forma estratégica e inovadora de se 

comunicar com os públicos de interesse da empresa. Essa preocupação ocorre 

apenas em relação ao público externo, ou seja, os clientes. Logo, esse pode ser 

considerado um ponto fraco na empresa Gama. 

 

c) Comunicação externa 
 

Em relação a comunicação externa, não há pontos fracos para destacar. De 

acordo com as respostas dos colaboradores, 75,9% deles estão satisfeitos com a 
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comunicação externa da empresa, conforme tabela 3, correspondendo a 22 

colaboradores. 

 

Tabela 3 - Satisfação dos colaboradores em relação a comunicação externa 

Aspectos analisados Satisfeitos Moderadamente 
satisfeitos 

Insatisfeitos 

Comunicação externa 75,9% 17,2% 6,9% 
Fonte: Dados primários 

 

Essa porcentagem demonstra que há uma preocupação da empresa com a 

comunicação externa, e que essa está sendo válida, em vista de que não há 

reclamações muito graves sobre essa categoria de análise por parte dos 

colaboradores e dos Diretores. Além disso, existem vários clientes que realizam 

projetos novamente com a empresa, indicando uma boa qualidade de atendimento 

e execução do trabalho. 

Relacionando com a fundamentação teórica, pode-se afirmar que a 

empresa Gama possui um cunho mais mercadológico em relação a comunicação 

externa. Isso é sustentado porque os esforços da empresa estão voltados para a 

divulgação do serviço e não, diretamente, dos princípios e valores da empresa, com 

o intuito de construir uma imagem institucional. 

O único ponto de possível melhoria que poderia ser destacado, é a 

mensuração da comunicação com os clientes, verificando possíveis dificuldades ou 

até mesmo divergências entre as necessidades dos clientes e o que foi repassado 

aos colaboradores para executarem os projetos, evitando retrabalho. 

 

d) Comunicação interna 
 

A comunicação interna é o foco central do presente trabalho. Logo, nesta 

categoria de análise serão abordados diversos aspectos, conforme demonstrados 

na tabela 4. 
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Tabela 4 - Satisfação dos colaboradores em relação a comunicação interna 

Aspectos analisados Satisfeitos Moderadamente 
satisfeitos 

Insatisfeitos 

Missão, visão e valores 20,7% 48,3% 31,0% 
Liberdade para sugerir e expor a 
opinião 

62,1% 27,6% 10,3% 

Clima favorável a comunicação 48,3% 48,4% 3,4% 
Hierarquia 45,2% 42,5% 12,3% 
Autogerenciamento 46,5% 46,6% 6,9% 
Redes informais 89,7% 3,4% 6,9% 
Canais de comunicação 41,3% 55,2% 3,4% 
Reuniões internas 48,3% 36,2% 15,5% 
Informações na integração 32,3% 44,0% 23,7% 
Média satisfação 48,3% 39,1% 12,6% 

Fonte: Dados primários 
 

De modo geral, percebe-se que os colaboradores estão satisfeitos com a 

comunicação interna na empresa Gama. Contudo, é importante destacar os pontos 

fortes e fracos de alguns dos aspectos citados. 

O primeiro ponto fraco que pode ser apontado, é a falta de um planejamento 

interno de comunicação. Isso indica que a empresa age de maneira tradicional em 

relação a sua comunicação interna, preocupando-se mais com a disseminação de 

informações e não utilizando-a de forma estratégica. 

Contudo, a empresa não é totalmente tradicional, há uma preocupação por 

parte dos gestores com o clima organizacional e a cultura, utilizando canais de 

comunicação de fácil acesso e compreensão, através do uso da tecnologia. 

Portanto, esse pode ser considerado um ponto forte. 

O uso exacerbado da tecnologia para facilitar a comunicação, pode 

acarretar em distanciamento entre as pessoas. Para evitar essa situação, a 

empresa está sempre buscando maneiras de integrar as pessoas, possibilitando a 

criação de conexões. Logo, esse é mais um ponto forte. 

Kunsch (2016), na fundamentação teórica, cita quatro dimensões da 

comunicação interna que devem ser combinadas de modo que permaneçam 

equilibradas, sendo elas, a dimensão instrumental, humana, cultural e estratégica. 

Com base nos resultados, percebe-se que a única dimensão que está em menor 

evidência na empresa, é a dimensão estratégica. Entretanto, as demais dimensões 

podem ser consideradas como pontos fortes. 

A dimensão estratégica possui dois enfoques principais, uma visão mais 

conservadora e uma perspectiva mais complexa. A visão conservadora, é onde 
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encontra-se o enfoque para qual a empresa está direcionada, visando uma 

comunicação interna mais linear. Já em relação a perspectiva mais complexa, é 

onde está o ponto fraco da empresa, pois não são utilizados bancos de dados ou 

formas de mensuração da comunicação interna e de seus canais. 

Em contrapartida, a hierarquia na empresa pode ser considerada um ponto 

forte. De acordo com a tabela 4, 45,2% dos respondentes, correspondendo a 13 

colaboradores, consideram os aspectos inerentes a hierarquia satisfatórios. Além 

disso, 42,5% dos respondentes estão moderadamente satisfeitos. 

De acordo com a fundamentação teórica, pode-se afirmar que a empresa 

possui todos os fluxos comunicacionais na sua hierarquia, sendo eles: ascendente, 

descendente, diagonal, lateral e circular. Entretanto, uns estão presentes na 

empresa com mais evidência do que outros, mesmo assim, esse pode ser 

considerado mais um ponto forte, em vista de que a comunicação não está 

engessada. 

A comunicação descendente está presente na divulgação de informações 

da Direção para os demais níveis hierárquicos e a comunicação ascendente é 

justamente o contrário, partindo dos colaboradores para os níveis superiores. Já a 

comunicação diagonal está evidenciada na troca de informações entre os Gerentes 

de Projetos ou Líderes de Disciplina com colaboradores das diferentes disciplinas, 

mas que fazem parte do mesmo projeto. A comunicação lateral é aquela ocorrida 

entre os Gerentes e os Líderes de Disciplinas ou entre os próprios colaboradores 

de cada disciplina. 

E, por fim, tem-se a comunicação circular, sendo a que está presente na 

empresa com menos evidência, em vista de que algumas informações não possam 

fluir livremente entre todos os colaboradores, logo, ficam retidas em alguns níveis 

hierárquicos. Essas informações, normalmente, não competem a alguns 

colaboradores por estes não fazerem parte, diretamente, da execução de alguns 

projetos, por exemplo. 

Os fluxos comunicacionais também possuem relação com as redes de 

comunicação que existem na empresa, sendo elas, conforme citado pela 

fundamentação teórica, as redes formais e informais. Ambas podem ser 

consideradas pontos fortes, em vista de que os respondentes estão satisfeitos com 

a hierarquia, conforme mencionado anteriormente. Além disso, de acordo com a 

tabela 4, 89,7% dos colaboradores também estão satisfeitos com as redes 
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informais, afirmando que estas estão sendo controladas, não atrapalhando a 

execução do trabalho. 

Em relação as reuniões internas, estas podem ser consideradas um ponto 

fraco. Apesar de 48,3% dos colaboradores estarem satisfeitos com as reuniões, a 

ausência de atas de reunião dificulta o registro dos assuntos discutidos e inibe o 

acesso de todos os colaboradores a informação, sendo que apenas quem participou 

das reuniões pode compartilhar tais informações. Portanto, é importante que haja 

os registros das reuniões, para que nenhuma informação se perca e que a mesma 

não fique concentrada em apenas algumas pessoas. 

Em relação aos canais de comunicação, a maioria dos colaboradores está 

moderadamente satisfeito, correspondendo a 55,2%, ou seja, 16 respondentes. Em 

seguida, tem-se 41,3% de colaboradores satisfeitos. Essa porcentagem está 

relacionada com a adequação dos canais, logo é necessário verificar quais 

informações estão sendo divulgadas e como elas estão sendo transmitidas, para 

adequá-las aos colaboradores. Portanto, esse é um ponto que não pode ser 

considerado nem forte e nem fraco, mas sim como um ponto de melhoria que 

precisa ser mensurado. 

Com base na fundamentação teórica, a divulgação e reforço da missão, 

visão e valores da empresa para o público interno, é uma das informações 

primordiais para que os colaboradores executem o seu trabalho de forma 

condizente com a empresa. Esse pode ser considerado um ponto fraco, em vista de 

que, quando os colaboradores foram questionados sobre o nível de conhecimento 

da missão, visão e valores da empresa, 48,3% indicaram um conhecimento 

moderado e 31% indicaram pouco ou nenhum conhecimento. Desse modo, é 

importante transformar esse ponto fraco em ponto forte, para que haja um 

alinhamento entre os valores da empresa e dos colaboradores. 

O último ponto forte a ser destacado está relacionado com o processo de 

integração na empresa. A maneira como ele ocorre atualmente, está sendo positiva. 

Contudo, o único possível ponto de melhoria é a aproximação entre o novo 

colaborador e o Diretor Geral, pois, em vista do tempo, muitas vezes este não 

consegue dar uma atenção especial ao colaborador, gerando uma imagem de 

distanciamento. 

E, por fim, pode ser apontado um último ponto fraco. Apesar da empresa 

ser recente, ela está em constante fase de crescimento. Contudo, para que ela 
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possa se desenvolver internamente com qualidade, é importante ter mais pessoas 

responsáveis pelos setores administrativos, o que não acontece atualmente, pois, 

além dos Diretores, há somente uma pessoa responsável pelas funções 

administrativas. Logo, é primordial que a empresa comece a analisar a possibilidade 

de contratar uma pessoa que fique responsável somente pela área de recursos 

humanos, para que os colaboradores recebam a atenção que precisam e os 

processos comecem a se tornar estruturados. 

De modo geral, os pontos fortes e fracos da empresa Gama estão 

equilibrados. Contudo, alguns pontos fracos merecem dedicação para que sejam 

transformados em pontos fortes e melhorem ainda mais a comunicação interna na 

empresa. Logo, no próximo tópico, serão propostas melhorias baseadas nesses 

pontos fracos. 

 

4.5 MELHORIAS PROPOSTAS 

 

Após o levantamento dos dados, análise das entrevistas realizadas com os 

Diretores e aplicação do questionário com os colaboradores da empresa Gama, foi 

possível identificar alguns pontos que podem auxiliar nos processos da empresa. 

Os principais quesitos analisados como oportunos para melhorias foram o processo 

de feedback, aproximação entre o CEO e os demais colaboradores, promover a 

imagem da empresa junto aos colaboradores, divulgação dos novos projetos para 

todos os colaboradores, mensuração da comunicação e dos seus canais e 

estruturação de um plano de comunicação interna. 

 

a) Processo de feedback 
 

A dificuldade relacionada ao feedback e a ausência de um processo definido 

acerca dele, foi apontada tanto pelos gestores quanto pelos colaboradores, 

principalmente pela frequência e pela posição reativa por parte da empresa.  

É comum as empresas avaliarem apenas os colaboradores, como se 

apenas estes precisassem ser avaliados. Entretanto, por mais que seja importante 

essa avaliação, às vezes, os problemas estão vinculados às camadas superiores 

da hierarquia, como a Diretoria, por exemplo. Por esse motivo, é importante obter 
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uma percepção de todos os níveis hierárquicos, para que, assim, a empresa possa 

evoluir em conjunto. 

Uma maneira de avaliar todos que fazem parte da organização, é através 

da avaliação 360º. Essa é uma metodologia que busca avaliar um colaborador por 

intermédio da percepção que os demais têm sobre ele, incluindo todos da 

organização. O objetivo é obter uma melhoria contínua desses profissionais. 

Essa avaliação é realizada por meio de um questionário em que todos 

devem responder. O mais interessante nessa metodologia é que o próprio 

profissional que está sendo avaliado, tem a oportunidade de se autoavaliar, 

contribuindo para que o mesmo receba as melhorias sugeridas de forma positiva. 

Cabe destacar que o questionário pode ser realizado de forma anônima, 

influenciando na efetividade da avaliação. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching – IBC (2019), entre os 

principais pontos abordados na avaliação 360º, estão: capacitação, atitudes, 

habilidades técnicas, pontos fortes, pontos de melhoria e perfil comportamental. 

Ainda de acordo com a IBC, existe uma preparação para que a metodologia possa 

ser aplicada de maneira assertiva, em vista de que será um novo processo adaptado 

na empresa. Essa preparação é dividida em seis etapas, sendo elas: definição de 

competências, treinamento, confidencialidade, questionário, avaliação e feedback, 
conforme descritas a seguir. 

A primeira etapa de preparação, é a definição das competências. Os 

Diretores e a pessoa responsável pelo administrativo devem se reunir para 

“determinar quais habilidades, capacidades e competências eles acreditam serem 

essenciais que seus colaboradores tenham, para que a organização atinja, de forma 

efetiva, seus objetivos” (IBC, 2019). Dessa maneira, a empresa consegue orientar 

os colaboradores em conformidade com o que ela espera deles. 

De modo geral, existem duas competências analisadas na avaliação de 

desempenho, conforme aborda Fernandes (2019). A primeira são as competências 

técnicas, ou seja, são os requisitos essenciais para admissão de um novo 

colaborador. Envolvem os conhecimentos e habilidades que podem ser adquiridos 

através de estudos, treinamentos, experiências. Já a segunda são as competências 

comportamentais, chamadas de soft skills. Estas são avaliadas por meio da 

observação e não costumam ser facilmente ensinadas. 
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A segunda etapa é o treinamento, onde os colaboradores devem ser 

orientados sobre a dinâmica da avaliação 360º e quais competências serão 

analisadas. De acordo com o IBC (2019), a etapa do treinamento: 
“terá como principal objetivo explicar como funciona a avaliação, ensinar 
métodos eficazes para que todos saibam se avaliar e avaliar correta e 
profissionalmente os colegas, ou seja, deixando de lado questões pessoais 
para isso, e, por fim, falar sobre a necessidade de receber os feedbacks 
com maturidade, ao final da aplicação e quanto estiverem com o resultado 
em mãos” 
 

Nessa etapa, é preciso explicar os colaboradores quais são as 

competências técnicas e comportamentais esperadas pela empresa, para que se 

possa avaliar de maneira correta. O treinamento pode ocorrer por meio de reuniões, 

vídeos gravados previamente, cartilhas, ou outros métodos que sejam adequados 

para a empresa. O importante é que essas informações sejam transmitidas de forma 

clara e objetiva, além de ser essencial a disposição dos superiores para esclarecer 

todas as dúvidas. 

O treinamento é essencial para que a metodologia seja assertiva, pois, caso 

não fique claro o que se espera da avaliação, os avaliadores a farão de maneira 

equivocada. Ademais, é importante que os colaboradores estejam preparados para 

receberem o feedback de maneira positiva, sempre visando o seu crescimento 

profissional. É preciso ter em mente que nem sempre o que pensamos de nós é o 

que passamos para os outros, logo essa visão dos parceiros de trabalho contribui 

para o nosso desenvolvimento. 

A terceira etapa, conforme já mencionado, é a confidencialidade. Contudo, 

esta não inclui somente o anonimato no momento da avaliação, mas sim que as 

respostas do questionário não sejam divulgadas ou expostas no ambiente da 

empresa. Caso contrário, pode resultar em constrangimento para os avaliados e 

para a própria empresa. 

A quarta, quinta e sexta etapa de preparação são: elaboração do 

questionário, avaliação e feedback, respectivamente. Para a elaboração do 

questionário, são definidas algumas categorias de análise baseadas no objetivo da 

avaliação 360º. Por exemplo, se o objetivo da avaliação 360º é aumentar o 

desempenho, seria interessante analisar as seguintes categorias: proatividade, 

flexibilidade, aptidão profissional, integração, produtividade, colaboração, 

organização e disponibilidade. Pois, essas podem ser consideradas características 
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importantes para que um colaborador tenha um bom desempenho na vida 

profissional. 

Após a definição das categorias, devem ser elaboradas perguntas que 

correspondam a cada uma delas. E, por fim, deve-se definir a escala de avaliação. 

Pode-se utilizar uma escala com cinco opções, por exemplo, 1 – nunca, 2 – pouco, 

3 – as vezes, 4 – muito e 5 – quase sempre. Na figura 5, está ilustrado um exemplo 

de avaliação 360º. 

Figura 5 - Avaliação 360º 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O exemplo ilustrado é simples, pois devem ser elaboradas mais perguntas 

por categoria e sempre de acordo com o objetivo que a empresa deseja alcançar 

com a avaliação 360º. Além disso, pode ser utilizada outra escala. Contudo, esse 

exemplo serve para ter uma ideia de como elaborar o questionário para a avaliação. 

Mas é importante que este seja elaborado por ferramentas online de questionário, 
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para conseguir analisar as respostas e mensurar de forma automatizada, como por 

exemplo, o google forms. 

A última etapa, feedback, é o ponto central da avaliação 360º. Após 

realizada a avaliação de todos os resultados obtidos, é realizado uma reunião entre 

a Direção, o RH e o avaliado, para que lhe seja entregue um feedback final e, com 

isso, ele tenha consciência do que precisa ser melhorado e o que está funcionando. 

Acredito que por intermédio da avaliação 360º será possível obter uma 

visão geral de todos os colaboradores, bem como contribuir para que a empresa 

haja de forma proativa, antecipando aos problemas que possam vir a ser 

ocasionados. Dessa maneira, ao invés de aguardar o feedback direto dos 

colaboradores sobre situações pontuais, a empresa que estará indo em busca 

dessas informações. 

Por ser um processo oneroso, ou seja, que demanda muito tempo, 

dedicação para elaboração de todas as etapas e colaboração de todos da empresa, 

seria interessante que ele fosse realizado anualmente, principalmente pela 

quantidade de colaboradores que compõem o quadro atual da empresa. 

Posteriormente, as etapas tendem a serem executadas mais rapidamente, em vista 

de que os colaboradores já terão o conhecimento necessário para avaliar, bem 

como a empresa já terá previamente definido as competências que serão avaliadas, 

logo, somente os objetivos serão alterados.  

Se a avaliação 360º for realizada semestralmente, por exemplo, acredito 

que não teria tempo suficiente de se preparar, coletar todas as informações, analisar 

e passar um feedback individual a todos os colaboradores. Portanto, por ocorrer 

anualmente, terá mais tempo hábil para realização desse processo. 

Contudo, um processo de feedback anual, não resolve o problema da 

frequência do feedback, conforme apontado. Portanto, seria interessante que 

fossem realizados feedbacks trimestrais com cada colaborador, de modo que estes 

trouxessem suas dificuldades e angústias para que fossem discutidos em reunião 

com o RH, bem como o RH traria sua visão e dos demais Diretores. 

Nessas reuniões, como a pessoa responsável pelo RH trará a sua 

percepção e dos demais Diretores sobre o colaborador, acredito que a presença da 

Direção não se fará necessária. Principalmente, para que quem está sendo avaliado 

sinta-se mais confortável para conversar sobre qualquer assunto. Quando a Direção 
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está presente, dependendo da relação que estes têm com o avaliado, pode criar 

uma situação de repressão, mesmo que de modo não intencional. 

O feedback trimestral ajudará tanto na frequência que os colaboradores 

recebem o feedback quanto na proatividade da empresa em relação a esse quesito. 

Mesmo que isto ocorra de modo mais superficial, em comparação a avaliação 360º, 

é importante que haja essa conversa frequente com os colaboradores. 

Portanto, a periodicidade dos feedbacks funcionaria da seguinte forma: 

trimestralmente, seriam realizados feedbacks mais simples, voltados para questões 

pontuais entre a Direção e os colaboradores avaliados. Além disso, seria realizada 

a avaliação 360º anualmente, seja no início ou no final do ano, quando for melhor 

para a empresa. 

Todavia, implementar esses processos não será uma tarefa fácil. É de suma 

importância que haja um esforço por parte da empresa e que esta transmita essa 

necessidade para os colaboradores, pois deverá ser uma responsabilidade de 

todos. Por mais que despenda muito esforço e tempo, acredito que será em um 

primeiro momento. Aos poucos o processo vai se estabelecendo e se tornando parte 

da empresa. 

 

b) Aproximação entre o CEO e os colaboradores 
 

Como mencionado anteriormente no item 4.3.4, a distância entre o CEO e 

os colaboradores foi ocasionada pela falta de tempo, fazendo com que o momento 

em que ocorria um café entre ambas as partes, fosse extinto. Esse momento é 

primordial para iniciar um relacionamento, em vista de que, por ser o Diretor 

responsável pelo administrativo, este já não tem um contato tão próximo com a área 

técnica. 

Cada colaborador tem o período de um mês para integração, portanto, 

existe um tempo razoável para que ocorra esse café. Por mais ocupado que seja 

um Diretor, se houver uma organização da agenda para reservar 30 minutos com o 

novo colaborador durante esse período de 30 dias, acredito que seja possível. É 

preciso pensar nesse tempo como um investimento de um bom relacionamento com 

os novos integrantes da empresa, trazendo benefícios a longo prazo, e não como 

uma perda. 
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c) Promover a imagem da empresa junto aos colaboradores 
 

A imagem da empresa é desenvolvida a partir de sua missão, visão e 

valores, pois são essas diretrizes que determinam a forma de pensar e agir da 

empresa. Portanto, divulgar essas diretrizes na empresa, é de suma importância 

para que os colaboradores tenham uma visão positiva acerca da empresa, bem 

como trabalhe em conformidade com essa imagem. 

Na empresa Gama, com base nos resultados, não há divulgação da missão, 

visão e valores para os colaboradores. Essas diretrizes costumam ser apresentadas 

apenas na reunião de integração com o setor administrativo. Mas, para que essa 

imagem seja reforçada e os colaboradores tenham sempre em mente a forma de 

pensar e agir da empresa, é necessário que a missão, visão e valores sejam mais 

divulgados e acessíveis. 

 Primeiramente, acredito que seja interessante analisar a missão, visão e 

valores que a empresa utiliza atualmente, para verificar se estas estão em 

concordância com a realidade atual da empresa. Em seguida, é importante que 

essas diretrizes estejam dispostas no site, de maneira acessível a todos os públicos. 

E, por fim, se houver uma maneira de deixar sempre exposto na empresa, como em 

um quadro, por exemplo, reforçaria ainda mais essa imagem, pois ficaria a visão 

dos colaboradores. 

Outra maneira de promover a imagem da empresa para o público interno, 

é deixar este a par de tudo que está acontecendo na empresa. Através do 

conhecimento dessa realidade, os colaboradores podem vir a ser tornar 

defensores da empresa e disseminar ainda mais essa visão para a sociedade. 

Portanto, além da missão, visão e valores, acredito que se os 

colaboradores tivessem conhecimento sobre os projetos que a empresa possui 

em pauta, possibilitaria obter uma visão mais integrada de quais são os principais 

ramos de atividade da empresa.  

Por a empresa ter uma quantidade considerável de projetos e estes 

continuarem aumentando ainda mais, torna-se uma tarefa difícil deixar os 

colaboradores sempre cientes dos novos projetos. Em vista disso, acredito que 

existem duas possibilidades. A primeira seria realizar uma reunião, seja 

mensalmente, trimestralmente, dependendo da quantidade de novos projetos e 

do tempo que a Direção tenha a disposição de divulgar esses projetos. Nessas 
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reuniões, sempre devem ser registradas as atas, para que fique ao acesso de 

todos. 

A segunda opção seria divulgar os novos projetos através do painel, como 

uma nova informação na página principal ou, até mesmo, por meio de janelas 

pop-up assim que o colaborador acessar o painel. Dessa forma, acredito que fique 

mais visível e convidativo. 

Uma outra maneira interessante de abordar vários aspectos diferentes em 

um mesmo local, é através do newsletter digital, demonstrado nas figuras 6 e 7. 

Esse pode incluir assuntos como, novos projetos da empresa, entrada e saída de 

colaboradores, ações realizadas, objetivos alcançados e outros assuntos 

relacionados a projetos e engenharia. O newsletter pode ser encaminhado via e-

mail e ficar disponibilizado no painel, para acesso de quem tiver interesse. Além 

disso, por demandar um pouco mais de tempo para confecção, acredito que 

possa ser divulgado quinzenalmente, ou até mesmo mensalmente, dependendo 

da quantidade de assuntos que precisam ser abordados. 

 

Figura 6 - Layout newsletter página 1 

 
Fonte: Adaptado do Canva 
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Figura 7 - Layout newsletter página 2 

 
Fonte: Adaptado do Canva 

 

Por intermédio do newsletter, é mais fácil mensurar o que está sendo 

divulgado e quem está acessando, para verificar possíveis pontos de melhoria. 

Além disso, se criar um layout convidativo e com assuntos que sejam do interesse 

do colaborador, as chances de ser um canal de divulgação de informações 

eficiente são muito altas.  

 

d) Mensuração da comunicação e dos canais 
 

Mensurar a comunicação não é muito fácil, justamente por se tratar de algo 

incontável. Entretanto, existem formas qualitativas e quantitativas de realizar essa 

mensuração. 
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A mensuração qualitativa está relacionada com o feedback, produtividade e 

engajamento. O feedback proporciona um retorno por parte dos colaboradores, 

contribuindo com melhorias e sugestões acerca da comunicação. Essa troca de 

ideias e informações, contribui para que o colaborador se sinta parte integrante da 

empresa, resultando, consequentemente, no estímulo ao aumento da 

produtividade. Todavia, esse processo não pode funcionar de maneira reativa, 

conforme percebido na realidade da empresa. Esses processos, em conjunto, 

resultam no engajamento do colaborador.  

Em relação as métricas quantitativas, estas estão voltadas para os canais 

de comunicação. Por serem utilizados canais digitais, é possível verificar o 

desempenho destes através da forma de distribuição, quantidade de acessos, 

cliques dos links ou abertura dos e-mails, periodicidade e até mesmo se o layout 

está sendo convidativo. Se esses aspectos estiverem funcionando bem, há grandes 

indícios de que há uma comunicação interna de qualidade. 

A empresa utiliza, atualmente, o Skype, WhatsApp e o painel 

desenvolvido internamente como principais ferramentas tecnológicas de 

comunicação interna. Contudo, por utilizar diferente canais, pode ser que a 

informação se perca no caminho. Logo, se houvesse a integração de todas essas 

ferramentas em uma única, tornaria mais simples o processo de comunicação, 

bem como boa parte das informações necessárias estariam a disposição em um 

mesmo local. 

Uma ferramenta interessante de comunicação interna é o Slack, 

representado na figura 8. Essa ferramenta proporciona a integração dos times da 

empresa de forma diferenciada, podendo conversar entre si. Em ferramentas 

como o WhatsApp e o Skype, são necessários formar vários grupos para 

conversar com diferentes pessoas ao mesmo tempo. Contudo, o Slack facilita 

essa interação e também permite que sejam realizadas conversas individuais. 
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Figura 8 - Slack 

 
Fonte: print screen da página do Slack 

 

O mais interessante dessa ferramenta é a dinamicidade, os comandos 

próprios da ferramenta e integração com outros aplicativos, como o Conta Azul, 

Google Drive, Trello, entre outros. Dessa forma, é possível integrar os diferentes 

setores e assuntos da empresa em uma única ferramenta. 

 

e) Estruturar o plano de comunicação interna 
 

Uma das dificuldades encontradas na empresa Gama, é a ausência de 

um plano de comunicação interna estruturado. Isso dificulta a criação de 

estratégias para engajar com os colaboradores, a mensuração dos recursos 

investidos e do retorno, pois o planejamento fica apenas registrado na memória 

da Direção. 

A criação de um plano de comunicação interna, é um processo que 

precisa ser testado regularmente, em vista de que algumas ferramentas de 

comunicação são sempre atualizadas e é necessário mensurar como esse 

planejamento está sendo aceito pelos colaboradores. 
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Torquato (2013, p. 82-83) e Mafei e Cecato (2011, p. 106-109) definem 

as principais etapas para o planejamento de um plano de comunicação: 

a) Planejamento e/ou revisão da situação atual: informar-se sobre os 

instrumentos, as políticas internas e os procedimentos de comunicação 

utilizados pela empresa. Além disso, deve-se obter informações sobre a 

missão, visão e valores da empresa, sua cultura e crenças. É importante, 

também, conhecer o ponto de vista do colaborador, quais são suas 

expectativas profissionais e pessoais. Verificar se a empresa tem uma prática 

voltada para a diversidade e inclusão e coletar todos os dados necessários 

com o RH para construir um quadro com o perfil dos funcionários, contribuindo 

para a escolha de ferramentas adequadas; 

b) Levantamentos das necessidades e expectativas: realizar uma pesquisa 

sobre a concorrência, o mercado e as expectativas dos Diretores sobre o 

clima, a cultura e a comunicação; 

c) Desenvolvimento e planejamento da implantação do modelo conceitual: 

nessa etapa deve-se descrever quais informações serão divulgadas aos 

colaboradores, a periodicidade, os canais e as formas de mensuração. O 

modelo conceitual deve ser baseado nas necessidades organizacionais e do 

público interno. Para Torquato (2013, p. 83) deve-se “estabelecer estratégias 

de implantação do modelo, definindo prioridades e sequência dos programas, 

formas e canais de comunicação a serem adotados”; 

d) Preparação da análise de impacto na organização: identificar os impactos 

positivos e negativos que podem ser ocasionados pela implantação do novo 

plano de comunicação, bem como os custos consequentes; 

e) Estabelecimento do plano de instalação: assim que os impactos e os custos 

foram analisados, deve-se determinar os prazos, esforços e recursos 

necessários para a instalação do plano de comunicação; 

f) Aprovação da diretoria: por fim, o projeto do plano de comunicação deve ter 

aprovação da diretoria para que possa ser executado. 

Mafei e Cecato (2011, p. 106-109) ainda complementam com mais 

algumas observações. O desenvolvimento do plano de comunicação interna deve 

ser elaborado em parceria com os colaboradores, estimulando-os a participar das 

pautas e conteúdos acerca da comunicação interna. As ferramentas utilizadas 
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devem permitir a manifestação dos usuários em relação aos assuntos abordados, 

formando uma cultura de interatividade e de troca de informações. 

Por fim, ainda de acordo com as autoras, é primordial mensurar os 

resultados decorrentes da comunicação interna, seja através de pesquisas com 

os colaboradores ou utilizando os índices proporcionados por ferramentas 

tecnológicas. Portanto, é sempre importante integrar os colaboradores nesse 

processo e verificar quão eficientes estão sendo os esforços empregados. 

Esse plano de comunicação interna pode ser utilizado na empresa como 

um todo, não exclusivamente para a área técnica da empresa. Para essa área, 

acredito que seria interessante atrelar o plano elaborado ao Guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, Guia PMBOK. Esse guia 

padroniza processos, áreas de conhecimento e dispõe de diversas técnicas e 

ferramentas relacionadas a área de projetos. Inclusive, área de comunicação é 

uma das áreas de conhecimento presentes no guia, indicando como deve ocorrer 

a comunicação entre os colaboradores acerca dos projetos. 

Implementar um plano de comunicação interna é complexo e demanda 

muito tempo e esforço do profissional responsável, justamente por estar lidando 

com as características subjetivas dos colaboradores. Entretanto, se elaborado 

com total dedicação, as chances de acarretar em aspectos positivos para a 

organização, são grandes. 

 

f) Contratação de um profissional de recursos humanos 
 

Todas as melhorias propostas demandam tempo e dedicação. Contudo, por 

meio do atual quadro de funcionários administrativos, que é composto por apenas 

uma pessoa além da Direção, sabe-se que o tempo para se dedicar aos assuntos 

relacionados ao RH não é suficiente.  

Com isso, acredito que é primordial a contratação de um profissional que 

fique totalmente voltado para o RH da empresa, principalmente pela alta demanda 

de colaboradores e por ter ainda três escritórios da empresa em diferentes regiões 

do país. Dessa maneira, há uma tendência em melhorar os processos internos, em 

vista de que terá uma pessoa com o conhecimento necessário, tempo e dedicação 

total. 
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Suas principais atribuições seriam: recrutamento e seleção, integração de 

novos funcionários na empresa, avaliação de desempenho baseada na avaliação 

360º e feedback trimestral, conforme proposto, elaboração de novas estratégias 

internas, plano de cargos e salários e, o mais importante, desenvolvimento, 

implementação e mensuração do plano de comunicação interna. Essas são 

atribuições que eu acredito serem essenciais para iniciar a implantação das 

melhorias propostas. 

Contudo, contratar um novo profissional, acarreta em custos extras para a 

empresa. Os principais são a folha de pagamento, vale transporte, vale alimentação 

e décimo terceiro salário. Além disso, todo mês devem ser pagos o FGTS e INSS. 

Sem considerar os custos adicionais como hora extra, bonificação e até mesmo 

rescisão de contrato.  

Devido à crise econômica gerada pela pandemia do Coronavírus, houve 

uma retenção na contratação de novos funcionários. Por esse motivo, enquanto não 

é possível contratar um novo profissional, a empresa pode começar a estudar essa 

possiblidade, pois agregará ainda mais para sua estrutura interna. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS 

 

O mercado vem se tornando cada vez mais competitivo, buscando 

resultados cada vez melhores. Muitas empresas ainda acreditam que, para obter 

vantagem competitiva, é necessário, somente, melhorar a qualidade dos produtos, 

criar estratégias de marketing, entre outras estratégias operacionais. Sendo assim, 

a preocupação com a comunicação interna demonstra-se um diferencial em relação 

aos demais.  

Conforme demonstrado no decorrer do trabalho, quando há um 

planejamento de comunicação, mensuração dos resultados e preocupação em 

estabelecer uma comunicação com os colaboradores, aumentam as possibilidades 

de torná-los mais engajados e colaborativos, contribuindo, diretamente, para o 

crescimento da empresa. Desse modo, eles passam uma imagem positiva da 

empresa para seus diferentes públicos, pois têm conhecimento de tudo que está 

acontecendo e podem transmitir essas ideias com confiança. 

Sendo assim, a comunicação interna funciona como uma escala. A 

comunicação estruturada e inclusiva gera maior engajamento por parte dos 

colaboradores, que contribui para a criação de uma imagem positiva da empresa. 

Esta, por sua vez, são transmitidas pelos colaboradores aos públicos externos, 

tornando-os defensores da empresa. Isso aumenta a possibilidade de novos 

clientes bem como a produtividade dos colaboradores, gerando mais ganhos e, 

consequentemente, agregando mais lucro e valor a empresa. 

O presente estudo buscou responder a seguinte pergunta: qual o grau de 

satisfação dos colaboradores da área de projetos quanto ao processo de 

comunicação interna atualmente utilizado pela empresa Gama? Para que a 

pergunta fosse respondida, foram elaborados quatro objetivos específicos.  

Com base nas entrevistas com os Diretores Geral e Técnico, foi possível 

alcançar o primeiro objetivo específico de conhecer o processo de comunicação 

interna da empresa e os meios de comunicação utilizados. Através das entrevistas 

foi possível perceber que houveram algumas divergências entre as falas dos 

Diretores, sendo que o Diretor Geral expunha opiniões mais negativas em relação 

a comunicação interna. Contudo, na maior parte das entrevistas, ambos 

responderam em concordância. 
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O segundo objetivo específico buscou analisar a percepção dos 

colaboradores acerca das ferramentas de comunicação. Entretanto, a análise foi 

além das ferramentas, abrangendo todo o processo comunicacional, tornando a 

coleta muito mais satisfatória. Esses dados foram coletados através dos 

questionários, sendo que, de 37 colaboradores da área de projetos do escritório de 

Florianópolis, 29 responderam à pesquisa, correspondendo a 78%. Logo, por mais 

que não se trate de uma visão do todo, é uma porcentagem significativa. 

Por intermédio das entrevistas com os Diretores e com a aplicação do 

questionário com os colaboradores, foi possível coletar dados suficientes para obter 

uma visão geral da empresa, possibilitando o alcance do terceiro objetivo. Este tinha 

o objetivo de verificar os pontos fortes e fracos existentes na comunicação interna 

da empresa Gama. 

Foram identificados alguns pontos de melhoria baseados na coleta de 

dados, nas entrevistas e na fundamentação teórica, conforme mencionados 

anteriormente, alcançando o quarto e último objetivo específico. Porém, de acordo 

com as respostas obtidas, 50,4% dos respondentes estão satisfeitos com os 

aspectos da comunicação interna, correspondendo a metade dos participantes da 

pesquisa. Se a empresa procurar manter seus pontos fortes e aceitar as sugestões 

para melhoria dos pontos fracos, é provável que mais colaboradores sintam-se 

satisfeitos, contribuindo para que a empresa cresça cada vez mais. 

Pode-se concluir que todos os objetivos específicos desta pesquisa foram 

alcançados e o problema de pesquisa foi respondido. Portanto, o grau de satisfação 

dos colaboradores da área de projetos quanto ao processo de comunicação interna 

atualmente utilizado pela empresa Gama, é mediano, em vista de apenas metade 

dos colaboradores estarem satisfeitos. 

Além das contribuições para a empresa, o presente trabalho foi importante 

para mim na medida em que proporcionou que a teoria ensinada na Universidade 

fosse colocada em prática na realidade da empresa Gama, convergindo teoria e 

prática. Ademais, as dificuldades decorrentes da comunicação interna foram 

perceptíveis em todas as empresas em que já tive a oportunidade de trabalhar. Por 

isso, esse pode ser considerado mais um ponto importante, em vista de que, por 

intermédio do presente trabalho, foi possível expor os meus conhecimentos de 

modo que contribuísse para o desenvolvimento interno da empresa. 
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Como recomendações para trabalhos futuros, aponta-se, primeiramente, a 

expansão dessa pesquisa para os demais escritórios da empresa, bem como para 

as demais áreas também, como a comercial, tecnológica e administrativa. 

Possibilitando a comparação da área de projetos com os demais departamentos em 

relação a comunicação interna. Fica também como sugestão, que os critérios que 

obtiveram pontos fracos, sejam analisados com mais profundidade, buscando 

verificar os porquês. E, por fim, caso as propostas de melhoria do presente estudo 

sejam aceitas e implementadas, é importante verificar se realmente obtiveram 

efeitos positivos com relação ao processo comunicacional e a satisfação dos 

colaboradores. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 
 

1. Processo Comunicacional 
 

1.1 Quais são as principais informações divulgadas aos colaboradores? Por 

exemplo, informações sobre a empresa, os projetos, políticas internas, alteração no 

quadro de funcionários, delegação de tarefas, entre outros. 

1.2 Como essas informações são transmitidas? 

1.3 Além das informações que a empresa já transmite, você acha que tem 

alguma outra informação que os colaboradores gostariam de receber? Se sim, 

quais? Por quê? 

1.4 Você acha que a empresa consegue transmitir essas informações de forma 

clara e objetiva? Por quê? 

1.5 Como você mensura que a comunicação foi eficaz? 

1.6 Como ocorre o processo comunicacional na empresa acerca de novos 

projetos?  

1.7 Existem canais de feedback na empresa? Se sim, quais? 

1.8 Você acredita que esses canais são satisfatórios? 

1.9 Você costuma dar feedback diretamente aos colaboradores? 

● Caso positivo: Em relação ao que? Com que frequência? 

● Caso negativo: Por quê? 

1.10 Em relação ao processo comunicacional, quais são os principais problemas 

que você identifica? Por quê? 

 
2. Comunicação Externa 

 

2.1 Como você considera a relação entre a empresa e os seus clientes? Por 

quê? 

2.2 Quais são os canais utilizados para conversar com os clientes? 

2.3 Como você verifica que a comunicação com o cliente foi eficaz? Por quê? 

2.4 Todos os colaboradores têm a liberdade de entrar em contato com os clientes 

para conversar sobre assuntos relacionados ao trabalho? Se não, por que? 

2.5 O que você acha que poderia ser melhorado na comunicação com os 

clientes? Por quê? 
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3. Comunicação Interna 
 

3.1 Existe um planejamento estruturado em relação a comunicação interna da 

empresa? 

● Caso positivo:  

- Qual seu principal objetivo? 

- Quando ele foi elaborado? 

- Ele costuma ser revisado? Se sim, com qual frequência? 

- Quais são os planos para esse ano? 

- E para o ano seguinte? 

● Caso negativo: Por quê? 

3.2 Existe alguém responsável pela comunicação interna na empresa?  

● Caso positivo:  

- Quem? 

- Como foi definido? 

● Caso negativo: Por quê? 

3.3 A empresa possui missão, visão e valores definidos? 

● Caso positivo: 

- Estes são apresentados aos colaboradores? 

- De que forma estes foram apresentados? 

- Estes estão à disposição dos colaboradores sempre que eles 

precisarem? Onde? 

3.4 Quando a empresa consegue um novo contrato de projeto, há divulgação 

para os colaboradores? 

● Caso positivo:  

- São para todos os colaboradores ou apenas para alguns? Caso seja apenas 

para alguns, quem seriam? Por quê? 

● Caso negativo: Por quê? 

3.5 Os colaboradores têm liberdade para sugerir e dar opiniões para o melhor 

funcionamento do seu trabalho e da empresa? Se sim, como eles devem fazer? Se 

não, por que? 

3.6 Os colaboradores têm liberdade para participarem do processo decisório 

acerca dos projetos? 

● Caso positivo:  
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- Todos os colaboradores ou apenas alguns?  

- Quais seriam? 

- Por quê? 

- Como eles participam? 

● Caso negativo: Por quê? 

3.7 Você sente dificuldades em se comunicar com os colaboradores? Se sim, em 

quais situações? 

3.8 Você verifica a existência de ruídos na sua comunicação com os 

colaboradores? Quais? Por que você acha que isso acontece? Como faz para 

resolver isso? 

3.9 Você acredita que existe um clima favorável para que as pessoas possam se 

comunicar constantemente sobre questões relacionadas ao trabalho? Se sim, como 

a empresa contribui para manter o ambiente propício a comunicação? 

3.10 Você considera a estrutura da empresa hierarquizada? Por quê? Em quais 

aspectos? 

3.11 Quando a empresa precisa transmitir alguma informação referente aos 

projetos, como funciona o fluxo da comunicação? 

3.12 Como você define a comunicação referente a assuntos de trabalho entre a 

Direção e os colaboradores? Por quê? 

3.13 Como você define a comunicação referente a assuntos de trabalho entre os 

colaboradores? Por quê? 

3.14 Você acredita que as redes informais de comunicação são importantes na 

organização? Por quê? 

3.15 No ambiente de trabalho, acontecem muitos boatos e fofocas? 

3.16 Quando ocorrem boatos na empresa, como estes são identificados e 

controlados?  

3.17 E você considera essa maneira eficaz? Por quê? 

3.18 Você considera que todos os colaboradores possuem informações 

suficientes para se autogerenciarem? Ou seja, se as informações transmitidas a 

eles permitem com que eles trabalhem com autonomia. 
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4. Canais 
 

4.1 Quais são os canais de comunicação interna utilizados pela empresa? Como 

eles funcionam? 

4.2 Como esses canais são selecionados? Em qual situação cada canal se 

encaixa? 

4.3 Quais deles você utiliza com mais frequência? 

4.4 Você considera esses canais eficientes? Como é mensurado? 

4.5 Quando a empresa precisa realizar uma reunião interna, quais são os 

principais assuntos abordados? 

4.6 Se for uma reunião em relação aos projetos, normalmente quem participa 

dessas reuniões? 

4.7 Você considera as reuniões qualitativamente satisfatórias? (Considerar o 

assunto, o aproveitamento do tempo, o desenvolvimento e o resultado da reunião) 

Como é mensurado? 

4.8 Existem atas sobre essas reuniões? Se sim, onde elas ficam dispostas? Elas 

estão à disposição de todos os colaboradores? 

4.9 Quais são as principais dificuldades que você identifica em relação as 

reuniões internas? 

4.10 Como funciona o processo de integração de um novo colaborador na 

empresa? Quais são as principais etapas? Quais informações são apresentadas a 

ele? Como são apresentadas? 

4.11 Para que ele possa começar a trabalhar, quais são as informações 

transmitidas a ele? Como elas são transmitidas? Há algum treinamento? Existe 

alguém que o acompanha durante esse processo de integração? 

4.12 O que você acredita que poderia ser melhorado em relação ao processo de 

integração de novos colaboradores? 

4.13 Você acredita que a comunicação da empresa com os colaboradores é 

eficaz? Por quê? 

4.14 Há uma mensuração nos resultados obtidos através da comunicação interna?  

● Caso positivo: De que maneira é realizado essa mensuração? 

● Caso negativo: Por quê? 

4.15 De modo geral, como você avalia a comunicação interna na empresa? Que 

aspectos poderiam ser melhorados? 
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APÊNDICE B – Questionário com os colaboradores 
 

Prezado(a) colaborador(a), 
 

Sou aluna do curso de graduação em Administração na Universidade Federal 

de Santa Catarina e estou desenvolvendo o meu Trabalho de Conclusão de Curso 

sobre o Processo de Comunicação Interna atualmente utilizado pela empresa. Este 

questionário tem o intuito de entender a percepção dos colaboradores acerca desse 

processo, consistindo em analisar o quão satisfeito você está em diversos fatores 

relacionados a comunicação na empresa, caso você não tenha certeza em como 

responder, escolha a alternativa com a qual você mais se identifica. 

Gostaria de esclarecer que esta pesquisa será utilizada exclusivamente para 

fins acadêmicos. Além disso, você não será identificado, então sinta-se tranquilo(a) 

para responder de maneira sincera, pois os resultados dessa pesquisa contribuirão 

para criar um ambiente cada vez mais estimulante a comunicação.  

Conto com a sua contribuição, muito obrigada! 

 
PERFIL 
 
Qual o seu gênero? 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
(  ) Outros 
 
Em qual faixa etária você se encaixa? 
(  ) 18 a 25 anos 
(  ) 26 a 33 anos 
(  ) 34 a 41 anos 
(  ) 42 a 49 anos 
(  ) Mais de 50 anos 
 
Qual seu nível de escolaridade?  
(  ) Ensino técnico incompleto 
(  ) Ensino técnico completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
(  ) Pós-graduação incompleta 
(  ) Pós-graduação completa 
(  ) Outros: ________ 
 
Qual curso? 
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Há quanto tempo você trabalha na empresa? 
(  ) menos de 6 meses 
(  ) de 6 e 12 meses 
(  ) de 13 e 18 meses 
(  ) de 19 a 24 meses 
(  ) Mais de 2 anos 
 
Qual é o seu cargo na empresa?  
(  ) Project Manager 
(  ) Líder de Disciplina 
(  ) Projetista 
(  ) Estagiário(a) 
 
 
PROCESSO COMUNICACIONAL 
 

Esta seção visa entender como funciona o processo de comunicação na 
empresa. Vale ressaltar que o processo de comunicação envolve toda a troca de 
informações na empresa, desde a emissão, recepção e feedback (retorno). 

 
Defina a quantidade de informações que você recebe da empresa (Diretores, 
PM’s e Líderes de Disciplina).  

 
 Excessiva Suficiente Moderada Razoável Insuficiente Não é 

informado 
Requisitos do seu 
trabalho 

      

Projetos em que 
você trabalha 

      

Informações sobre a 
empresa (Missão, 
Visão e Valores) 

      

Objetivos da 
empresa 

      

Políticas internas da 
empresa 

      

Benefícios da 
empresa 
(treinamento, férias, 
licença) 

      

Objetivos 
departamentais 

      

Realizações e/ou 
falhas da empresa 

      

Novos projetos       
Confraternizações 
da empresa 

      

Alterações no 
quadro de 
funcionários 

      

 
 

Além das informações acima, existe algum outro tipo de informação que você 
gostaria de receber? Qual(is)?  
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De acordo com a qualidade de informações que você recebe da empresa 
(Diretores, PM’s e Líderes de Disciplina), ou seja, se as informações são 
transmitidas de forma clara, criativa e objetiva, indique o seu nível de 
satisfação.  

 
 Extremamente 

satisfeito 
Muito 
satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito 

insatisfeito 
Não é 
informado 

Requisitos do seu 
trabalho 

      

Projetos em que 
você trabalha 

      

Informações sobre 
a empresa (Missão, 
Visão e Valores) 

      

Objetivos da 
empresa 

      

Políticas internas 
da empresa 

      

Benefícios da 
empresa 
(treinamento, férias, 
licença) 

      

Objetivos 
departamentais 

      

Realizações e/ou 
falhas da empresa 

      

Novos projetos       
Confraternizações 
da empresa 

      

Alterações no 
quadro de 
funcionários 

      

 
 

Tem algo que precisa ser melhorado em relação a qualidade das informações? 
Em qual(is) aspecto(s)?  

 
Você costuma receber feedback (retorno) da empresa (Diretores, PM’s e 
Líderes de Disciplina) em relação a execução do seu trabalho? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Com que frequência você recebe feedback (retorno) em relação a execução 
do seu trabalho?  
(  ) Toda semana 
(  ) A cada 15 dias 
(  ) Mensalmente 
(  ) Semestralmente 
(  ) Quando há necessidade 
(  ) Não recebo feedback 
 
Você considera essa frequência suficiente para que o trabalho possa ser 
executado de maneira eficaz?  
(  ) Extremamente 
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(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
(  ) Não recebo feedback 
 
No que se refere a qualidade dos feedbacks (retornos) que você recebe em 
relação ao seu trabalho, qual o seu nível de satisfação?  
(  ) Extremamente satisfeito 
(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
(  ) Muito Insatisfeito 
(  ) Não recebo feedback 
 
O que poderia ser melhorado em relação a qualidade dos feedbacks?  
 
Selecione quais são os 3 principais canais que você recebe o feedback 
(retorno) relacionado ao seu trabalho.  
(  ) Pessoalmente 
(  ) Memorandos 
(  ) E-mail corporativo 
(  ) Reuniões 
(  ) Aplicativos (Skype, WhatsApp) 
(  ) Não recebo feedback 
(  ) Outros: _____ 
 
Você entende que esses canais de feedback (retorno) são satisfatórios? 
(  ) Extremamente satisfatórios 
(  ) Muito satisfatórios 
(  ) Moderadamente satisfatórios 
(  ) Insatisfatórios 
(  ) Muito insatisfatórios 
(  ) Não recebo feedback 
 
O que poderia ser melhorado em relação aos canais de feedback?  
 
Em relação a todo o processo de comunicação da empresa, que aspectos 
poderiam ser melhorados? 
(  ) Os canais utilizados 
(  ) A frequência com que as informações são repassadas 
(  ) Os conteúdos  
(  ) A linguagem utilizada 
(  ) A clareza e objetividade na comunicação 
(  ) Nada 
(  ) Outro: _________ 
 
No seu entendimento, elenque os principais problemas em relação ao 
processo comunicacional.  
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Espaço aberto para críticas e sugestões sobre o processo comunicacional.  
COMUNICAÇÃO EXTERNA 
 
Esta seção visa entender como está a comunicação dos colaboradores com os 
clientes. 
 
Você tem liberdade para entrar em contato direto com os clientes para 
conversar sobre assuntos relacionados ao trabalho? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Com que frequência você tem contato direto com os clientes? 
(  ) Toda semana 
(  ) A cada 15 dias 
(  ) Mensalmente 
(  ) Semestralmente 
(  ) Quando há necessidade 
(  ) Não tenho contato direto com os clientes 
 
Como acontece esse contato com os clientes?  
(  ) Pessoalmente 
(  ) Telefone 
(  ) Teleconferência 
(  ) Não tenho contato direto com os clientes 
(  ) Outros: _________ 
 
Como você sabe que a comunicação foi eficaz?  
 
Como você avalia a comunicação externa da empresa, ou seja, a 
comunicação entre a empresa e os clientes, fornecedores? 
(  ) Ótima 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Péssima 
 
Espaço aberto para críticas e sugestões sobre a comunicação externa.  
 
COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

Esta seção visa entender como funciona a comunicação interna na 
empresa, verificando quais os tipos de informações que são compartilhadas. 
 
Defina o seu grau de conhecimento acerca das informações abaixo. 

 
 Excessiva Muito Moderado Pouco Nada 

Informações sobre a empresa (Missão, Visão 
e Valores) 

     

Objetivos da empresa      
Políticas internas da empresa      
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Benefícios da empresa (treinamento, férias, 
licença) 

     

Objetivos departamentais      
Realizações e/ou falhas da empresa      
Projetos em que você trabalha      
Novos projetos      
Confraternizações da empresa      
Alterações no quadro de funcionários      

 
Você tem liberdade para sugerir e expor sua opinião sobre o funcionamento 
do seu trabalho e nas decisões dos projetos em que você trabalha? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
De que forma você costuma sugerir e dar opiniões sobre as situações 
anteriores? 
(  ) Pessoalmente 
(  ) Memorandos 
(  ) E-mail corporativo 
(  ) Reuniões 
(  ) Aplicativos (Skype, WhatsApp) 
(  ) Não tenho liberdade para sugerir 
 
Caso você não tenha liberdade para sugerir e dar opiniões sobre as situações 
citadas anteriormente, em que grau você acredita que essa falta de liberdade 
prejudica o seu desenvolvimento no trabalho? 
(  ) Extremamente  
(  ) Muito  
(  ) Moderadamente  
(  ) Pouco  
(  ) Nada   
 
As informações relacionadas aos projetos em que você trabalhar, que são 
transmitidas a você, são suficientes para que você possa desenvolvê-los com 
qualidade? 
(  ) Extremamente  
(  ) Muito  
(  ) Moderadamente  
(  ) Pouco  
(  ) Nada   
 
Caso as informações não sejam suficientes, quais tipos de informações sobre 
os projetos estão faltando?  
 
De acordo com os aspectos relacionados a comunicação interna na empresa, 
indique o seu grau de satisfação.  
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 Extremamente 
satisfeito 

Muito 
satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito 

insatisfeito 
Habilidade das pessoas 
da empresa como 
comunicadores 

     

Qualidade das 
mensagens escritas e 
relatórios (são claros e 
concisos) 

     

Até que ponto a 
quantidade de 
comunicação na 
instituição é adequada 

     

A comunicação da 
instituição motiva e 
estimula um entusiasmo 
para atingir suas metas 

     

A comunicação faz com 
que você se identifique ou 
se sinta parte vital da 
empresa 

     

Recebimento das 
informações referentes ao 
seu trabalho em tempo 
hábil para executá-las 

     

Orientação dos seus 
superiores para a solução 
de problemas 
relacionados com o 
trabalho 

     

O líder de disciplina e os 
PM’s ouvem e prestam 
atenção em você 

     

Os Diretores ouvem e 
prestam atenção em você 

     

A medida em que os 
conflitos são tratados 
através de canais de 
comunicação adequados 

     

Até que ponto os seus 
superiores estão abertos 
a ideias 

     

 
Em relação aos aspectos citados anteriormente, você acredita que a 
comunicação interna na empresa precisa ser melhorada? 
(  ) Extremamente  
(  ) Muito  
(  ) Moderadamente  
(  ) Pouco  
(  ) Nada   
 
Caso a comunicação interna da empresa precise ser melhorada, o que você 
acredita que poderia ser feito? 
 
Existe um clima favorável para que as pessoas possam se comunicar 
constantemente sobre questões relacionadas ao trabalho? 
(  ) Extremamente  



143 

(  ) Muito  
(  ) Moderadamente  
(  ) Pouco  
(  ) Nada   
 
Para que haja um ambiente propício ao processo de comunicação, há um 
comprometimento por parte da empresa? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Caso o ambiente não seja favorável a comunicação, quais medidas poderiam 
ser adotadas para que o ambiente se tornasse mais favorável ao processo de 
comunicação?  
 
Em relação a comunicação na empresa, você a considera hierarquizada? 
(  ) Extremamente  
(  ) Muito  
(  ) Moderadamente  
(  ) Pouco  
(  ) Nada   
Você considera que a hierarquia na comunicação prejudica o seu 
desenvolvimento no trabalho? Por qual(is) motivo(s)? 
 
Considerando a comunicação referente a assuntos de trabalho com os 
diferentes níveis hierárquicos da empresa, indique qual seu nível de 
satisfação em relação a acessibilidade desses níveis. 

 
 Extremamente 

satisfeito 
Muito 
satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito 

insatisfeito 
Comunicação com os 
colegas 

     

Comunicação com os 
líderes de disciplina 

     

Comunicação com os PM’s      
Comunicação com a 
Direção 

     

Comunicação com a 
Administração 

     

 
O que poderia ser melhorado em relação a comunicação com os diferentes 
níveis hierárquicos da empresa?  
 
Em seu ambiente de trabalho, acontecem muitos boatos e fofocas? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 



144 

Caso ocorram muitos boatos e fofocas, você considera que essa situação 
prejudica o desenvolvimento do seu trabalho? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Você entende que a empresa procura amenizar os boatos? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Você considera eficaz a forma com que a empresa procura amenizar os 
boatos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) A empresa não ameniza os boatos 
 
Caso não seja eficaz, quais medidas poderiam ser adotadas para que fosse 
mais eficaz a maneira de amenizar os boatos?  
 
Você acredita que as redes informais de comunicação na empresa prejudicam 
o seu trabalho? (Redes informais é todo tipo de conversa advinda das 
relações de convivência entre os colaboradores, como as conversas nos 
corredores) 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Você possui informações relacionadas a execução do seu trabalho suficientes 
para se autogerenciar? (Ou seja, com as informações que você recebe, é 
possível ter autonomia para trabalhar) 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Espaço aberto para críticas e sugestões sobre as redes de comunicação 
interna.  
 
CANAIS 
 

Esta seção visa identificar os canais utilizados pela empresa, bem como o 
nível de satisfação dos colaboradores em relação a eles. 
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Em relação as informações que você recebe da empresa (Diretores, PM’s e 
Líderes de Disciplina), indique até 3 canais que a empresa mais utiliza de 
acordo com cada situação.  

 
 Pessoal

mente Boletins Murais Vídeos E-mail Reunião Painel Site Aplicativos Não é 
informado 

Seu progresso 
no trabalho           

Requisitos do 
seu trabalho 

          

Projetos em que 
você trabalha 

          

Informações 
sobre a 
empresa 
(Missão, Visão e 
Valores) 

          

Objetivos da 
empresa 

          

Políticas 
internas da 
empresa 

          

Benefícios da 
empresa 
(treinamento, 
férias, licença) 

          

Objetivos 
departamentais 

          

Realizações 
e/ou falhas da 
empresa 

          

Novos projetos           
Confraternizaçõ
es da empresa 

          

Alterações no 
quadro de 
funcionários 

          

 
 

Os canais pelos quais você recebe as informações citadas anteriormente são 
adequados as suas necessidades? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
 
Caso os canais não sejam adequados, o que você acha que poderia ser 
melhorado para que as suas necessidades sejam atendidas?  
 
Em quais canais você prefere receber as informações divulgadas pela 
empresa? (Considerar as informações do quadro anterior)  
(  ) Pessoalmente 
(  ) Boletins/Memorandos 
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(  ) Quadro de avisos/Murais 
(  ) Vídeos Institucionais 
(  ) E-mail corporativo 
(  ) Reunião 
(  ) Painel 
(  ) Site Corporativo 
(  ) Aplicativos (Skype, WhatsApp) 
(  ) Outros: _____ 
 
Indique até 3 canais que você mais utiliza para se comunicar com os 
colaboradores da empresa sobre assuntos relacionados ao trabalho. 
(Incluindo Direção e Administração) 
(  ) Pessoalmente 
(  ) Memorandos 
(  ) E-mail corporativo 
(  ) Reunião 
(  ) Aplicativos (Skype, WhatsApp) 
(  ) Outros: _____ 
 
Você costuma participar das reuniões realizadas internamente na empresa 
acerca dos projetos em que você trabalha? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Com que frequência são realizadas reuniões internas acerca desses projetos?  
(  ) Toda semana 
(  ) A cada 15 dias 
(  ) Mensalmente 
(  ) Semestralmente 
(  ) Quando há necessidade 
(  ) Não participo das reuniões 
 
Você considera essa frequência suficiente para que o seu trabalho possa ser 
executado de maneira eficaz? 
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
(  ) Não participo das reuniões 
 
As reuniões internas realizadas pela empresa podem ser consideradas 
qualitativamente satisfatórias? (Considerar o assunto, o aproveitamento do 
tempo, o desenvolvimento e o resultado da reunião)  
(  ) Extremamente 
(  ) Muito 
(  ) Moderadamente 
(  ) Pouco 
(  ) Nada 
(  ) Não participo das reuniões 
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Quais são as principais dificuldades em relação as reuniões internas?  
 
Existem atas sobre as reuniões relacionadas aos projetos que fiquem à 
disposição dos demais colaboradores? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não tenho conhecimento 
 
Você passou por um processo de integração quando entrou na empresa? 
(Apresentação da empresa, dos colegas, das atividades) 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Em relação ao seu processo de integração na empresa, indique o seu grau de 
satisfação.  
 

 Extremamente 
satisfeito 

Muito 
satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito 

insatisfeito 
Não houve 
integração 

Informações sobre a 
empresa 

      

Informações sobre 
políticas internas da 
empresa 

      

Informações sobre os 
benefícios 

      

Apresentação de 
todos os projetos da 
empresa 

      

Apresentação dos 
projetos em que você 
começou a trabalhar 

      

Informações sobre as 
suas atividades 

      

Treinamento para 
iniciar o trabalho 

      

Acompanhamento 
inicial 

      

 
Em relação as informações, o que poderia ser melhorado no processo de 
integração da empresa citado anteriormente?  
 
Como você avalia a comunicação interna na empresa como um todo? 
(  ) Ótima 
(  ) Boa 
(  ) Regular 
(  ) Ruim 
(  ) Péssima 
 
Espaço aberto para críticas e sugestões sobre os canais de comunicação 
interna.  
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