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RESUMO 

 

A internet e a web 2.0 trouxeram mudanças significativas nas relações interpessoais e na 

maneira como pessoas e organizações lidam com os conceitos de informação e colaboração. 

Neste contexto, esta pesquisa traz uma reflexão sobre o futuro da comunicação interna, no 

âmbito organizacional, e o papel do profissional de comunicação em meio a essas 

transformações. Por meio de referenciais metodológicos, teóricos e conceituais de autores e 

pesquisadores da área, esta monografia apresenta a comunicação interna 2.0 como uma nova 

perspectiva para as organizações e o comunicador interno como educador e ofertador de 

serviços, e não apenas um redator das notícias que circulam nas organizações. 

 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional; Comunicação Interna; Profissional de 

Comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Desde o surgimento do conceito de Comunicação Organizacional no Brasil, há cerca 

de 60 anos, o papel dos funcionários e dos profissionais da área de comunicação interna 

nunca foi tão decisivo para o sucesso da empresa. Para tanto, perpassando pela antiga – e 

secundária ideia de que comunicar empresarialmente é sinônimo apenas de informar, a 

comunicação interna, em seus clássicos moldes de canal de informação, começa a suplicar 

por mudanças. Indo mais além, o profissional de comunicação nas empresas deve ter 

competências cada vez mais amplas e condizentes com o atual cenário do mercado de 

trabalho e do mundo virtual. 

 Vivemos em uma sociedade em rede, na era da web 2.0, da internet como plataforma, 

e da informação em tempo real, onde quem comunica é um usuário que ora é filho, pai, 

patrão ou funcionário. Um mundo sem fronteiras, onde o compartilhamento de informações é 

rotina não só por meio dos computadores das nossas casas, mas também no trabalho, seja 

pelas mídias sociais na internet ou mesmo pelas redes informais de comunicação, no contato 

face a face, nas salas de reunião. Um ambiente de troca de experiências e de 

compartilhamento de conhecimento, onde funcionários das mais diversas áreas podem 

conhecer caminhos para o sucesso da sua empresa, mas que só são ouvidos por seus colegas e 

amigos fora do ambiente de trabalho. 

  É, portanto, neste contexto de profundas transformações, que o objetivo desta 

monografia é refletir sobre aquilo que já é feito nas organizações no âmbito da comunicação 

interna e o que precisa ser repensado, em termos de canais de comunicação, redes de 

relacionamento e de atuação do profissional de comunicação interna. Apresentando 

referenciais metodológicos, teóricos e conceituais, a análise desta monografia divide-se em 

três capítulos. 

 No primeiro capítulo, um breve panorama histórico do surgimento da comunicação 

organizacional, sua importância cada vez maior para as empresas e as áreas que a englobam 

dentro do universo organizacional brasileiro, segundo autores e pesquisadores da área, 

tornam-se importantes para situarmos o caminhar da comunicação interna ao longo dos anos. 

Discorre-se ainda, neste capítulo, a respeito da comunicação interna tradicional, com seus 

meios de comunicação unilaterais, sem a participação efetiva dos funcionários, e sobre o 

público interno que compõem as organizações.  

 O segundo capítulo contextualiza as organizações frente às transformações ocorridas 

com a web 2.0, as novas tecnologias e as redes sociais. Trazendo contribuições de Castells, 
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Tapscott, Willians, Lévy, entre outros pesquisadores, discute-se como a era da informação 

que estamos vivenciando, a colaboração e os novos relacionamentos interpessoais impactam 

diretamente nas empresas. A explosão das redes sociais digitais e o novo perfil dos 

funcionários enquanto colaboradores 2.0 e profissionais da Geração Y e Geração Net também 

serão discutidos. 

 No terceiro e último capítulo, o conceito de comunicação interna 2.0 é trabalhado 

como um novo olhar necessário às organizações. Como primeiro tópico, a cultura 

organizacional, a partir dos estudos de Schein e Mary To Hatch, traz a noção da importância 

do entendimento da cultura nas organizações, por parte de todos os membros da organização, 

como fator essencial para a mudança.   

 Ainda no último capítulo, novas perspectivas sobre a comunicação interna são 

apresentadas, por meio de canais de comunicação participativos, como os blogs e as mídias 

sociais internas, e pelo conceito de comunicação colaborativa, criado por Deetz, como 

facilitador dos processos inovadores nos ambientes organizacionais por meio das interações 

geradas pelos indivíduos, no caso funcionários, no momento em que trocam ideias e 

dialogam. Por fim, há a reflexão do perfil atual do profissional de comunicação interna e do 

que é esperado deste profissional diante do “novo mundo” em que vivemos.  

 Apresentando a hipótese de que os profissionais de comunicação interna devem deixar 

de exercer a função de meros redatores e porta-vozes das empresas para exercerem o papel de 

educadores e de ofertadores de serviços, esta monografia entende que o mercado de hoje 

exige um novo profissional, com know-how em cultura organizacional e em novas 

tecnologias, capaz de definir estruturas que possam integrar competências e habilidades de 

seus funcionários, proporcionando uma comunicação que seja realmente estratégica para as 

organizações. 

 

 

 

 

 

 

 . 
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2. COMUNICAÇÃO INTERNA – DAS FORMAS TRADICIONAIS AOS 

ATUAIS DESAFIOS DA ÁREA 

 

 A percepção da comunicação interna como fator estratégico para as organizações 

ainda é muito recente. Para tanto, entender os caminhos da comunicação adotados pelas 

empresas brasileiras ao longo dos últimos anos torna-se essencial para definirmos os atuais 

desafios encontrados pela área.  

 Sem levar em conta as transformações do século XXI, com a evolução da web 2.0, a 

disseminação das redes sociais e as mudanças nas relações interpessoais e de trabalho, 

elementos fundamentais para este trabalho, este primeiro capítulo tem um caráter 

introdutório, na medida em que traz o contexto do surgimento da comunicação 

organizacional, assim como as áreas que a englobam, e as abordagens de autores e 

pesquisadores sobre a comunicação interna, os convencionais canais de comunicação e o 

público interno das empresas. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL  

 

 Para que exista uma organização de qualquer espécie é necessário que haja 

comunicação. “É exatamente a comunicação entre os elementos que faz do seu conjunto uma 

organização e não elementos à parte, isolados e desorganizados” (BERLO apud 

MARCHIORI, 2008a, p. 3). Pensando na comunicação no ambiente corporativo, é importante 

realizar, antes de se partir o tema central deste trabalho que é a comunicação interna, uma 

análise do contexto histórico e conceitual em que a área está inserida. 

Com a evolução do seu uso e com a importância cada vez mais crescente nos 
processos de gestão e na divulgação institucional propriamente dita, a comunicação 

foi assumindo novas características, sendo mais produzida, tecnicamente, e 

baseando-se em pesquisas de opinião junto aos diferentes públicos, até chegar ao 

estágio em que se encontra hoje em muitas organizações top e/ou modernas, onde 

atinge um grau de sofisticação na sua elaboração e, também, um caráter estratégico, 

tanto no âmbito dos negócios quanto no conjunto dos objetivos corporativos. 

(KUNSCH, 2006, p.6)  

 Em relação ao conceito, a expressão comunicação organizacional não nasceu como 

termo absoluto entre os pesquisadores brasileiros da área, apesar de ser considerada, hoje, 

referência de nomenclatura na bibliografia brasileira de comunicação. Torquato (2002) afirma 
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que o termo comunicação empresarial era inicialmente, em seus primeiros anos de pesquisas 

na área, mais apropriado ao contexto no qual a comunicação estava inserida nas empresas. 

Em meus trabalhos e pesquisa, no início da década de 1970, empregava e expressão 

comunicação empresarial. Com o desenvolvimento da área, a evolução dos modelos 

e a multiplicação das estruturas de comunicação, passei a usar, inclusive em cursos 

de graduação e pós-graduação, a terminologia comunicação organizacional. 

(TORQUATO, 2002, p. 1). 

 Distintas expressões, tais como comunicação institucional, comunicação 

governamental e comunicação corporativa, também já foram, e continuam sendo usadas por 

autores e por profissionais da área. Segundo Brandão (2001), essa confusão de termos está 

ligada ao exercício da profissão de relações públicas e na divisão da profissão em habilidades 

diferentes. Segundo a autora 

Enquanto técnica empresarial, as relações públicas crescerem tanto que acabaram 

por conformar um novo setor que ficou conhecido por comunicação empresarial, 

organizacional ou institucional, que emprega não só profissionais de comunicação 

social, mas também de áreas afins, como o marketing, design, internet, computação 

gráfica, informática, vídeo, multimídia e outras (BRANDÃO, 2001, p. 38). 

 Fonseca Júnior (2009) afirma que, independentemente da nomenclatura, os autores 

apresentam uma preocupação em promover a eficácia comunicacional das organizações e, 

por isso, utilizam em comum a abordagem instrumental da comunicação, herança direta da 

administração e da teoria das organizações. 

 Este trabalho utiliza o termo comunicação organizacional, conceituado por Nassar 

(2008) como “um campo de conhecimento, cada dia mais abrangente, que tem uma forte 

intersecção entre o objeto de estudo da teoria das organizações, as organizações em geral e a 

teoria da comunicação humana”. 

 

2.1.1 BREVE HISTÓRICO E A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL PARA AS EMPRESAS 

 

 Foi a partir da Revolução Industrial, com as transformações nas relações de trabalho e 

na produção e comercialização de bens e de produtos, que a comunicação organizacional foi 

dando os seus primeiros passos para o mundo corporativo. A expansão das empresas e as 

grandes mudanças provocadas com o processo de industrialização no século XIX trouxeram 

para as corporações a necessidade de se pensar em formas de comunicação efetivas com seus 

públicos.  
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 Em um contexto de concorrência e comercialização, surgem então as áreas de 

jornalismo empresarial, propaganda e relações públicas, profissões estratégicas para as ações 

de comunicação que as empresas começam a adotar. Dessa forma, as publicações com 

informações internas das empresas e da rotina de trabalho e as ações que envolviam o 

marketing dos produtos passam a ser direcionadas para os seus públicos de direito, quando de 

interesse dos funcionários ou dos consumidores. 

 Em sua forma atual, a comunicação organizacional surge nos Estados Unidos no 

início do século XX, graças ao jornalista Ivy Lee, que decidiu montar o primeiro escritório de 

Relações Públicas do mundo. Este, por sua vez, passou a fornecer à imprensa "notícias 

empresariais para serem divulgadas jornalisticamente, com informações corretas, de interesse 

e de importância para o público, e não como anúncios ou como matéria paga". 

 A atitude de Ivy Lee foi considerada como uma nova visão de respeito das empresas 

pela opinião pública, fazendo até com que o seu mais famoso cliente, Rockfeller, na época o 

mais odiado de todos os empresários dos Estados Unidos, ter passado de um "patrão 

sanguinário" a "benfeitor da humanidade". Após o sucesso das ações de Lee, empresas 

começaram a investir na área de Relações Públicas. A estudiosa Monique Augras
1
, citada 

pelo jornalista Cláudio Amaral
2
 no artigo “A história da comunicação empresarial no Brasil”, 

apontou que em 1936, nos Estados Unidos, seis em cada grupo de 300 empresas tinham 

serviços de Relações Públicas. Em 1961, a relação passou a ser de 250 em 300 e já em 1970, 

beirava 100%. 

 Ainda segundo Claudio Amaral, após os Estados Unidos, as Relações Públicas foram 

sucessivamente para o Canadá (1940), França (1946), Holanda, Inglaterra, Noruega, Itália, 

Bélgica, Suécia e Finlândia (1950) e Alemanha (1958), e a atividade passou a ser estudada 

em universidades de prestígio com as de Yale, Harvard e Colúmbia, as quais criaram cadeiras 

específicas e começaram a formar especialistas.  

 No Brasil, segundo Torquato (2002), um dos pioneiros nos estudos de comunicação 

organizacional, as décadas de 1950 e 1960 marcaram a evolução da comunicação 

organizacional. A primeira, que focou nos produtos e deixou a imagem das organizações para 

                                                             
1Monique Augras nasceu na França, onde se formou em Psicologia, e fez Doutorado na Sorbonne. Professora 

Titular da PUC-Rio, radicada no Brasil desde 1961, contratada pelo ISOP da Fundação Getúlio Vargas (1961-

1990), dedicou-se primeiro a pesquisas na área do psico-diagnóstico. Diponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Monique_Augras > Acesso em 10 out 2013. 

 
2
 Amaral, Cláudio (web). “A história da comunicação empresarial no Brasil”. Disponível em 

<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/memoria/0095.htm> Acesso em 10 out 2013. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monique_Augras
http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/memoria/0095.htm
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segundo plano e a segunda, por valorizar o conceito de imagem, difundida pelo publicitário 

americano David Ogilvy
3
. Ainda segundo o autor, nas décadas de 1970 e 1980 a 

comunicação já assumia a escala de posicionamento estratégico nas organizações e, assim, os 

profissionais passaram também a ser vistos sob um novo perfil. 

 Kunsch (1999) também afirma que a comunicação organizacional no Brasil evoluiu 

durante as décadas, passando pela era do produto (década de 1950), da imagem (década de 

1960), da estratégia (décadas de 1970 e 1980) e a era da globalização (a partir da década de 

1990).  

 Para muitos autores, o fortalecimento da comunicação organizacional brasileira se deu 

a partir da criação da ABRP (Associação Brasileira de Relações Públicas) em 1954, e da 

ABERJE – Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (na época, com outro 

significado para a sigla), em 1967. Essas associações ajudaram a iniciar um processo de 

cultura de valorização da comunicação e fizeram com que as publicações institucionais 

ganhassem mais notoriedade, atendendo cada vez mais às novas demandas do mercado. 

 Informação e comunicação foram então assumindo papéis importantes na prática de 

gestão empresarial no mundo globalizado. Equipes formadas por publicitários, profissionais 

de relações públicas e jornalistas começam a integrar o quadro de muitas organizações e “o 

chamado campo de estudo da comunicação empresarial passou a ser a área de fundamentação 

teórico-conceitual e de desenvolvimento de práticas comunicacionais que permite às 

empresas desenvolverem suas estratégias de negócios” (CARDOSO, O. 2006, p. 1126).   

Entretanto, mesmo com os avanços da área no cenário corporativo ao longo dos anos 

e nos esforços dos profissionais em torná-la essencial para o sucesso das empresas, a 

comunicação organizacional em seu real sentido estratégico parece ainda não ter sido 

compreendida por boa parte das empresas brasileiras. Para tanto, Cardoso, C. (2004) afirma 

que este  

momento atual exige a reformulação das antigas estruturas de comunicação, antes 

desordenadas e sem alinhamento com os propósitos finais da organização. Hoje é 

preciso definir estruturas capazes de integrar diversas competências e habilidades, 

por vezes dispersas em muitas equipes. (CARDOSO, C. 2004, p. 8) 

 

                                                             
3 David MacKenzieOgilvy (23 de junho de 1911 – 21 de julho de 1999) foi um publicitário fundador da 

Ogilvy&Mather.Fez sucesso com campanhas para a RollsRoyce, Schweppes, Shell, além de campanhas para 

desenvolver o turismo nos Estados Unidos, Inglaterra e Porto Rico. Escreveu dois que foram livros bestseller's 

internacionais sobre táticas e técnicas de Publicidade e Propaganda; ``ConfessionsofanAdvertising Man`` (1963) 

e ``OgilvyonAdvertising`` (1983). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy> Acesso em 24 

nov 2013 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy
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2.1.2 ÁREAS QUE ENGLOBAM A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 Autores como Nassar, Figueiredo, Clemen e Torquato defendem que a comunicação 

organizacional deve ser integrada, uma soma das atividades de comunicação da empresa 

elaboradas de forma multidisciplinar. 

A comunicação empresarial é, hoje, tão fundamental que deveria envolver 

diretamente os presidentes das empresas. Isso porque comunicação empresarial é a 

somatória de todas as atividades de comunicação da empresa. Elaborada de forma 

multidisciplinar – a partir de métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, 

lobby, propaganda, promoções, pesquisa e marketing – e direcionada à sociedade, 

formadores de opinião, consumidores e colaboradores (trabalhadores, fornecedores 

e parceiros). (NASSAR e FIGUEIREDO, 2006, p. 19) 

 

 Para Clemen (2005), a comunicação é integrada quando as organizações estão 

preparadas para atuar em três instâncias, a partir de um processo interativo, sendo a 

comunicação interna base do processo e realizada com quem constrói a marca da empresa; a 

comunicação institucional dirigida para a construção e consolidação da marca para outros 

públicos; e a comunicação mercadológica (externa) realizada com foco nos consumidores da 

empresa. 

 Já Torquato (2002) fala em quatro dimensões de comunicação nas organizações: a 

comunicação cultural, ligada diretamente à cultura interna, valores e costumes; a 

comunicação administrativa, ligada ao fluxo de informação interna que estabelecem as 

relações entre setores, chefias e colaboradores; a comunicação social, que envolve atos de 

comunicação indiretos, unilaterais e públicos; e o sistema de informações, tendo por objetivo 

agregar e gerenciar as informações armazenadas em bancos de dados. Para o autor, essas 

dimensões devem funcionar em sintonia, como “uma orquestra”, pois uma dimensão influi na 

outra, ou seja, as quatro formas de comunicação se afetam significativamente. 

 Gramacho (2004) afirma que as empresas precisam unir as áreas da comunicação 

organizacional em um Departamento de Comunicação, ou DIRCOM, com o objetivo de 

valorizar os serviços e assumir, sob a forma de assessoria interna e permanente, o trabalho de 

promover a empresa através da sua imagem e sua relação com seus públicos.  

Quando a diretoria de uma empresa ou instituição percebe a importância de 

profissionalizar a sua comunicação através da criação de uma DIRCOM, está 

abrindo, além de um departamento, uma via de relações com o mundo interior e 

exterior. E é aí onde se estabelecem os contatos com os públicos, onde se contrasta 

a notoriedade da marca, onde se verifica a força da imagem organizacional. 
(GRAMACHO, 2004, p.14) 
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2.2 COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 Para dentro deste universo organizacional, a comunicação interna surge como área em 

que as estratégias ganham forma através de ações de comunicação voltadas para um público 

essencial na construção e solidificação da cultura e imagem organizacional: os funcionários. 

Para tanto, a comunicação pode ser considerada como o meio que faz com que a organização 

seja reconhecida por seus atos, trabalhos e posicionamentos, sendo assim, fundamental para 

uma marca consolidada e bem vista pelo mercado e sociedade.  

 Marchiori (2008b) afirma que para que isto aconteça deve-se, primeiro, fazer com que 

os funcionários reconheçam a força da empresa em que trabalham. É preciso 

manter o consumidor na frente e no centro de todo programa de 

comunicação com os empregados; elaborar programas de comunicação que 

engajem empregados na condução dos negócios da organização; fortalecer a 

efetividade de comunicação dos gerentes (funcionários com oportunidade de 

falar em decisões que os afetem); envolver comunicadores internos em 

processos de gerenciar mudança; mensurar o desempenho dos programas de 

comunicação; maximizar a experiência dos empregados com a marca da 

organização. (MARCHIORI, 2008b, p.5). 

  Marchiori (2008b) destaca pesquisas realizadas pela Watson Wyatt
4
 que 

sugerem como aspectos a ser observados pelas organizações o fato de que “empresas que se 

comunicam efetivamente possuem quatro vezes mais funcionários engajados do que 

empresas que se comunicam menos” (MARCHIORI, 2008b, p. 5). Entretanto, esta 

comunicação efetiva é, em muitas empresas, sinônimo de quantidade de informação passada 

aos funcionários, e não de qualidade.  

 Isso acontece porque algumas empresas não conseguem enxergar o papel estratégico 

da comunicação interna e ainda trabalham com a ideia de que a comunicação dentro da 

empresa se faz com o envio de comunicados por um boletim interno e com a produção de 

festas de final de ano. O que se vê são tradicionais canais de comunicação, como newsletter, 

revista impressa e e-mails informativos imperando nas empresas, demandando grande esforço 

e tempo de trabalho dos profissionais de comunicação. 

 Trata-se de uma comunicação interna gerida fundamentalmente através de e-mails e 

reuniões presenciais, com intranets como portais estáticos, sem colaboração e participação 

                                                             
4Towers Watson is a leading global professional services company that helps organizations improve 

performance through effective people, risk and financial management. With 14,000 associates around the world, 

we offer solutions in the areas of employee benefits, talent management, rewards, and risk and capital 

management. Disponível em: <http://www.towerswatson.com/about/>. Acesso em: 06 out. 2013. 

 

http://www.towerswatson.com/about/


16 
 

dos funcionários. Um esquema de comunicação hierárquico ligado, normalmente, a um estilo 

de direção tradicional, onde o setor de comunicação trabalha apenas como meio formal de 

falar pela empresa. 

Entender a importância da comunicação interna em todos os meios 

hierárquicos, como um instrumento da administração estratégica é uma 

exigência para se atingir a eficácia organizacional. Compreender a 
importância desse processo de comunicação para que flua de forma eficiente, 

no momento oportuno, de forma que seja atingido o objetivo pretendido, é 

um desafio para as organizações. (MELO, 2010, p. 2) 

 

 Segundo Gustavo Matos (2005), a falta de cultura do diálogo, de abertura a 

conversação e a troca de ideias, opiniões, impressões e sentimentos, é, sem dúvida alguma, o 

grande problema que prejudica o funcionamento de organizações e países. O autor ainda 

sugere que a comunicação corporativa é um processo diretamente ligado à cultura da 

empresa, ou seja, aos valores e ao comportamento das suas lideranças e às crenças dos seus 

colaboradores. 

 Por meio da cultura, todos os membros da organização são afetados nos pensamentos, 

sentimentos e ações. Para Christensen (2006), a cultura é o resultado de experiências de 

aprendizagem comuns. Porque cultura é a base da identidade do grupo e do pensamento 

compartilhado, crença e sentimentos, e a criação e gestão de sua cultura é uma das funções 

mais decisivas e importantes de líderes-particularmente dos fundadores de uma empresa. 

(tradução nossa)
5
. 

 Para tanto, a comunicação interna precisa conhecer a fundo a cultura da organização, 

para que possa delimitar os melhores caminhos para lidar com o seu público interno.  

A comunicação interna de uma organização é reflexo de sua cultura organizacional. 
Há um processo de influência mútua entre ambas. A cultura é um dos fatores que 

determina qual o tipo de comunicação a ser praticada na empresa, tanto sua forma e 

veículos como o conteúdo e os fluxos. Conhecer a cultura é importante do ponto de 

vista da organização para aumentar a efetividade dos negócios. (BERALDO, 2001, 

p.12) 

 

 Para que a comunicação interna seja o meio possível de unir os funcionários, 

promover interação entre os diferentes setores, criar um ambiente favorável para que haja 

confiança entre as pessoas e que seja positivo para a troca de informações, experiências e 

resoluções de problemas, é preciso visualizá-la como um processo formativo, “como algo que 

gera conhecimento para as pessoas, que modifica estruturas e comportamentos. [...] As 

                                                             
5  Because culture forms the basis of group identity and shared thought, belief, and feeling, one of the most 

decisive and important functions of leaders—particularly the founders of a company—is the creation and 

management of its culture. 
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empresas que passarem a entender e praticar a comunicação nesta perspectiva certamente 

estarão evoluindo enquanto organização” (MARCHIORI, 2008a, p. 4). 

 Sem uma comunicação interna planejada, em que os funcionários tenham autonomia 

para gerir os negócios da empresa e sintam-se responsáveis (accountable) por aquilo que 

produzem, fica impossível produzir neles um sentimento de “fazer parte da empresa”. Ou 

seja, não há como ter funcionários engajados sem atribuir-lhes responsabilidade e autonomia. 

Construindo-se espaço para o diálogo, a presença de uma equipe de comunicação interna 

engajada com novas visões de comunicação e colaboração é essencial para a criação de um 

ambiente de segurança e compreensão para todos os implicados. 

 

2.2.1 CANAIS “CONVENCIONAIS” DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 Todas as mensagens que transitam pelas organizações são transmitidas por canais de 

comunicação, sejam eles informais ou formais. Ao longo da evolução da comunicação interna 

nas organizações, alguns canais foram incorporando-se como veículos mais utilizados, 

tornando-se em boa medida “convencionais” para a comunicação da grande maioria das 

empresas com seus funcionários. Jornal institucional, jornal mural, newslleter digital e revista 

institucional são considerados alguns destes canais, definidos segundo a ABERJE
6
 como: 

 Jornal Institucional - Publicação com conteúdos informativos, 

interpretativos, opinativos e de entretenimento, dirigida a um ou mais elementos 

componentes do Público Externo (clientes, consumidores, fornecedores, 

comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, universidades, 

associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno (empregados e familiares 

e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter 

permanente). 

 

 Jornal Mural - Veículo de informação corporativo dirigido ao público 

interno da empresa, enfoque sobre temas como negócios da empresa, recursos 
humanos, segurança, saúde, meio ambiente, responsabilidade social, lazer/ cultura, 

entre outros. 

 

 Newsletter Digital - Boletim informativo destinado aos diferentes públicos 

da organização (interno ou externo), com periodicidade regular, veiculado em 

ambientes digitais, cujo conteúdo tenha temática definida e constante. 

 

 Revista Institucional - Publicação com conteúdo predominantemente 

interpretativo e de interesse permanente, diversidade temática, dirigida a um ou 

mais elementos componentes do Público Externo (clientes, consumidores, 

fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, 
universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno 

                                                             
6 Tópicos retirados na aba “conceitos de comunicação” do site da ABERJE – Disponível em: 

<http://www.aberje.com.br/acervo_cmr_conceitos.asp.> Acesso em 6. Nov. 2013 

http://www.aberje.com.br/acervo_cmr_conceitos.asp
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(empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem 

serviços em caráter permanente). 

 

 Segundo Stoner e Freeman (1999), os canais de comunicação são um dos fatores que 

influenciam na eficácia da comunicação, assim como a estrutura de autoridade, 

especialização do trabalho e a propriedade da informação.  Para os autores, os canais são 

eficazes pois cobrem uma distância cada vez maior à medida que as organizações crescem e 

se desenvolvem, já que atingir a comunicação eficaz de uma grande organização é muito 

mais difícil do que em uma organização menor. Além disso, os canais de comunicação 

inibem o fluxo livre de informações entre os diversos níveis da organização. 

 Entretanto, geralmente sem a participação efetiva dos funcionários, esses canais 

informam horizontalmente, em uma via única: empresa – funcionário, sem construir 

significados favoráveis à organização. Notícias sobre o negócio, prêmios conquistados, 

participação das lideranças em eventos e as campanhas e ações realizadas para os 

funcionários estão no topo das publicações dirigidas ao público interno, que se vê, muitas 

vezes, perdido em meio a tantos e-mails e comunicados. 

 Sobre os canais de comunicação nas empresas, Marchiori (2006) destaca: 

De nada adianta um grande volume de informações: elas podem ser desacreditadas 

e produzir ansiedade. Portanto, comunicação está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de uma organização e neste aspecto é preciso observar como 
expandir a capacidade dos canais do sistema de comunicação, para poder ser 

trabalhada em sua plenitude. 

 A autora afirma que as empresas – e a comunicação interna - precisam ter em mente 

que são as pessoas que tornam um processo viável por meio da comunicação entre os 

diferentes indivíduos e níveis, pela expressão, diálogo, informação, compartilhamento de 

expectativas, ou em função de seus relacionamentos. Para tanto, é de suma importância que a 

comunicação interna tenha maior comprometimento e esteja conectada com a realidade do 

negócio e com o seu público, avaliando adequadamente o impacto do que publicam, sem 

apenas reproduzir o que escutam e apuram em suas pautas.  

 O que ainda falta em muitas empresas é, segundo Mauro Segura
7
, a produção de 

conteúdos que o publico anseie, e não “aquela com conteúdo frio, impessoal e genérico. 

Aquela que ninguém assina. Aquela onde os funcionários quase não aparecem. Ou seja, é 

                                                             
7
Mauro Segura tem mais de 20 anos de experiência em marketing, comunicação e vendas, sempre atuando em 

empresas de tecnologia e telecomunicações. Trabalhou na Unisys, Intelig e Embratel. Hoje é diretor de 

marketing e comunicação da IBM Brasil. É autor do blog A Quinta Onda ,onde escreve sobre comunicação e 

comportamento na era da sociedade digital. É formado em engenharia e tem pós-graduação em marketing e 

comunicação. Retirado do site http://crn.itweb.com.br/colaborador/mauro-segura/. Acesso em 10 de dez 2013. 

 

http://crn.itweb.com.br/colaborador/mauro-segura/
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aquela distante do dia a dia do ecossistema da empresa, que inclui funcionários, clientes e 

parceiros”. 

 Partindo para os canais informais de comunicação, podemos citar os famosos boatos 

de corredor, as reuniões entre colegas e os encontros casuais, "sendo todo tipo de relação 

social entre os colaboradores. É a forma dos funcionários obterem mais informações, através 

dos conhecidos 'boatos e rumores'" (WATANABE, 2009, web). Para Pimenta (2004), a rede 

informal também é conhecida como rádio peão, ou rádio corredor, onde circulam as 

mensagens inadequadas à rede formal. “A rádio peão é onipotente, pois dependendo da 

importância do assunto sai dos limites da empresa e passa a atuar em outros ambientes: casas 

dos funcionários, outras empresas etc.” (PIMENTA, 2004, p. 75). 

 Tido por muitos como um complemento das mensagens formais, as informações que 

circulam informalmente normalmente não são levadas a sério pelas empresas já que, segundo 

Santos “rumores e boatos podem espalhar muitas informações erradas e estabelecer confusão 

dentro das instituições” (1984, p. 20). Entretanto, o autor afirma que há que se distinguir os 

boatos que trazem danos e os que trazem vantagens à vida da organização. 

 Nesse sentido, o historiador Peter Burke
8
 afirma que o boato deixou de ser um simples 

exemplo de informação indigna de confiança e passou a ser encarado com maior seriedade 

por muitos pesquisadores e especialistas em comunicação, como um produto para o qual 

muitas pessoas contribuem coletivamente. Segundo o historiador, em artigo publicado na 

Folha de S. Paulo, “é tolice acreditar literalmente em boatos, mas é igualmente tolo descartá-

los por inteiro, porque essas histórias revelam alguma coisa sobre preocupações, interesses, 

esperanças e medos dos indivíduos e grupos que a transmitem”. 

A natureza cada vez mais complexa e altamente competitiva do ambiente de 

negócios atual pressiona ainda mais os funcionários e demanda um esforço mais 

concentrado na área de comunicação interna. [...] 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. (ARGENTI, 2006, p. 170) 

 

2.2.2 PÚBLICO INTERNO  

                                                             
8Peter Burke (Stanmore, 1937) é um historiador inglês que possui doutorado na Universidade de Oxford (1957 a 

1962), foi professor de História das Ideias na Schoolof European Studies da Universidade de Essex, por 

dezesseis anos professor na Universidade de Sussex (1962) e professor da Universidade de Princeton (1967); 

atualmente é professor emérito da Universidade de Cambridge (1979). Retirado do Wikipédia: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Burke.> Acesso em 02 de dez 2013. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Burke
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 Inkotte (2000) esclarece que público interno e cliente interno podem parecer a mesma 

coisa, mas que não são. Segundo ele, público interno é o grupo alvo das tarefas de 

comunicação interna de uma organização, e cliente interno é o grupo de funcionários para 

quem se dispõem produtos e serviços oferecidos pela empresa. Segundo definição encontrada 

no Wikipédia, “Público Interno (relativo a uma empresa ou organização) é a denominação 

dada ao conjunto de indivíduos que tenham vínculo institucional, de forma remunerada e 

hierárquica, onde submetem-se a orientações diretivas e gerenciais”. 

 Marchesi (2005) vai além e afirma que o público interno é formado não só pelos 

empregados, mas também por seus familiares. Para o autor, este é um público de extrema 

importância para as organizações, pois assume papel estratégico, com a função de maior e 

mais consistente avalista da reputação da empresa. 

Mais do que funcionários motivados pelos fatores salariais ou pelos benefícios, o 

público interno quer estar cada vez mais presente no dia a dia da empresa, participando 

ativamente das ações que envolvem o negócio. Para tanto, saber falar a linguagem deste 

público e entender as melhores formas de comunicar efetivamente são alguns dos desafios da 

comunicação interna. 

A qualidade de comunicação nas organizações deve pressupor individualização do 

processo em função das naturais diferenças em outro quadro de referência, nível de 

experiência, amplitude de interesses, grau de motivação, etc. de pessoa para 

pessoas. Comunicações feitas para a “média” do público acabam gerando, mais 

problemas do que benefícios, sem falar no fato da pasteurização tornar as 
mensagens sem impacto. (Ruggiero, 2002, web) 

 

 São os funcionários que ajudam a empresa a alcançar seus objetivos. São pessoas que 

têm seus desejos, ânsias, frustações e sonhos, e que estão cada vez mais bem informadas e 

articuladas. Para Sampaio (2002) esse púbico precisa ter conhecimento de todos os objetivos 

da organização, suas metas, missão, valores e produtos, e impulsionar as ações necessárias 

para que a comunicação com público externo aconteça. Para tanto, Mauro Segura lembra que 

é preciso deixar claro ao funcionário o seu papel na sociedade, pois: 

O compromisso e a cumplicidade do funcionário com determinada empresa não 

termina quando ele sai do trabalho no final do expediente. Para todos os efeitos, 

mesmo fora das paredes da empresa, ele continua sendo funcionário e, portanto, 

continua sendo um representante da empresa na sociedade. É esperado que ele 

defenda e preserve os interesses e valores onde trabalha. (Mauro Segura, 2009, 

web) 

 Vieira (2004) afirma que o público interno é o melhor porta voz das políticas e 

filosofias, a maior riqueza de uma organização. E, quando este público não é ouvido, a 

empresa pode perder grandes chances de inovar ou de identificar falhas em processos e 
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procedimentos. Isso porque o público interno, da base às lideranças, pode ter muito a 

contribuir com as suas empresas, como por exemplo os funcionários da linha de frente que 

identificam problemas, mas não têm abertura suficiente para fazer saber aqueles com poder 

de decisão.  

 As redes sociais que os públicos internos formam são múltiplas, e os elos de conexão 

entre eles nem sempre possuem relação direta com suas tarefas e encargos funcionais. 

Exemplo disso são as redes de pessoas com interesse em música ou em corrida de rua. Tais 

redes emergem naturalmente dos relacionamentos humanos e sempre estiveram presentes em 

todas as organizações. Para tanto, torna-se claro a importância da valorização deste público o 

sucesso das organizações. 
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3. ERA DA INFORMAÇÃO - A EVOLUÇÃO E OS IMPACTOS DA 

TECNOLOGIA NAS EMPRESAS  

 “A entrada do século XXI deverá ser lembrada no futuro como a entrada dos meios de 

comunicação em uma nova era: a da transformação de todas as mídias em transmissão 

digital”. (SANTAELLA, 2001). Novos modelos de comunicação surgem entre o final do 

século XX e início do século XXI, por meio da expansão dos computadores às residências, 

escolas e empresas. As novas tecnologias fazem emergir novos profissionais e novas formas 

de relacionamentos, principalmente com o advento da internet e das redes sociais. 

 É neste contexto de transformações e de globalização, portanto, que as empresas 

passam a estar cada vez mais submersas à era da informação e da interatividade, onde os 

funcionários são consumidores e compartilhadores das novas tecnologias. A informação é 

acessada em tempo real, pelo celular, em qualquer lugar, e é por meio da comunicação digital 

que muitas organizações interagem com seus públicos, em um processo em rede, de 

colaboração.  

 A fim de entender o funcionamento dos recursos tecnológicos e seu papel no mundo 

corporativo, este segundo capítulo fala sobre a era da informação e as transformações 

ocorridas por meio do advento da web 2.0, com novas ferramentas baseadas na interatividade 

comunicacional e colaborativa. Além disso, mostra o que essas ferramentas vêm gerando no 

mundo corporativo. O impacto das redes sociais nas empresas também será discutido, assim 

como o novo perfil dos usuários, jovens da Geração Y e Geração Net. 

 

3.1 A ERA DA INFORMAÇÃO E OS IMPACTOS NO MUNDO CORPORATIVO 

 

 A era da informação é compreendida como uma transição da era industrial, 

impulsionada pela interação das novas tecnologias com a televisão, o telefone e os 

computadores, formando uma grande aldeia global. Trata-se de uma era em que as pessoas 

têm informação em tempo real, onde barreiras geográficas são quebradas pela interação 

mundial. Pessoas do mundo inteiro compartilham, via internet, informações e impressões de 

suas culturas e saberes. 

 A capacidade de armazenamento e memorização de informações e conhecimento é 

um dos pilares desta “nova” era. As pessoas deixam de ser apenas receptoras e passam a 

contribuir com novos conteúdos e ideias, tornando o espaço geográfico cada vez mais 

integrado e dependente das inovações tecnológicas.  
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 O aprendizado contínuo e a necessidade de especializações em conhecimentos 

específicos tornam-se imprescindíveis nesta era. Segundo Castells (1999), esse “novo 

mundo”, em que sociedade, economia e cultura estão interligados graças às tecnologias, 

ganhou forças a partir das décadas 60 e 70. Segundo o autor, foi assim que surgiu a sociedade 

em rede, uma sociedade informacional.  

 Proposto por Castells em 1996, o conceito de sociedade em rede é caracterizado para 

a estrutura social emergente na era da informação, substituindo gradualmente a sociedade da 

era industrial. Constituída por nós e conexões dois a dois, a rede interliga-se direta ou 

indiretamente. Assim, cada nó pode produzir e distribuir mensagens simultaneamente, 

constituindo um novo meio de comunicação por meio da internet. Sobre o termo sociedade 

em rede, Castells afirmou, em entrevista ao jornal Zero Hora
9
, que “o conceito passou a 

caracterizar quase todas as práticas sociais, incluindo a sociabilidade, a mobilização sócio-

política, baseando-se na internet em plataformas móveis”. 

 Ainda segundo Castells (1999), a tecnologia não determina a sociedade, nem a 

sociedade escreve o curso da transformação tecnológica, visto que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, 

inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um 

complexo padrão interativo. 

 De qualquer forma, autores defendem que as novas tecnologias mudaram processos e 

a relação de comunicação entre as pessoas. 

Presentes em todos os níveis de informação organizacional, as novas tecnologias de 

informação e comunicação começam a transformar processos e modificar as formas 

de interação e relação com o meio. Percebe-se novos métodos no cotidiano e 

mudanças na forma de produção do mundo prático e do mundo das ideias. Uma 

nova cultura organizacional emerge na sociedade. (LIMA, 2004, p.98) 

 

 É neste cenário que a Web 2.0 ganha popularidade em 2004 pela empresa americana 

O'Reilly Media
10

. O termo, criado para designar uma segunda geração de comunicadores e 

serviços, tem a internet como plataforma. Uma mudança na forma como a internet é encarada 

por usuários e desenvolvedores, em um ambiente de interação e participação que hoje 

engloba inúmeras linguagens e motivações. 
                                                             
9 Entrevista concedida por e-mail à jornalista do jornal gaúcho Zero Hora. Disponível em 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/a-rede-torna-mais-dificil-a-

opressao-diz-manuel-castells-4164803.html Acesso em 21 out 2013. 

 
10

A O'Reilly Media (antes chamada de O'Reilly& Associates) é uma companhia de mídia (editora) americana 

criada por Tim O'Reilly, que publica livros e websites e organiza conferências sobre temas de informática. Uma 

marca particular que a distingue é a apresentação de uma gravura de animal em muitas de suas capas de livros. 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/a-rede-torna-mais-dificil-a-opressao-diz-manuel-castells-4164803.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/a-rede-torna-mais-dificil-a-opressao-diz-manuel-castells-4164803.html
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Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das 

regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais 

importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 

tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 

inteligência coletiva. (O’REILLY, 2006, web) 

 

  Lévy (2005) explica que a inteligência coletiva acontece quando as inteligências 

individuais são somadas e compartilhadas por toda a sociedade, sendo potencializadas a partir 

do surgimento de novas tecnologias de comunicação como a internet. Segundo o filósofo, 

essa inteligência possibilita o compartilhamento da memória, da imaginação e da percepção, 

o que resulta na aprendizagem coletiva, na troca de conhecimentos. 

A inteligência coletiva consiste em mobilizar e em colocar sinergia as competências 

das pessoas, partindo do principio que cada um sabe alguma coisa e é dotado de 

competências e habilidades. Uma boa organização e uma capacidade de escuta 

recíproca bastam para desenvolver esse tipo de inteligência coletiva dentro de 

grupos humanos restritos: bairro, escola ou associação... Porém, com as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, a inteligência coletiva pode se 
desenvolver a um nível muito mais amplo (Lévy, apud Vigneron, 2001, p.96) 

 

 

 Um reflexo do uso da inteligência coletiva na internet é o conceito de colaboração em 

massa, nomeado por Tapscott e Willians (2007) como “novas infraestruturas colaborativas de 

baixo custo – desde a telefonia grátis via internet até softwares de código aberto ou 

plataformas globais de terceirização – (que) permitem que milhares de indivíduos e pequenos 

produtores criem conjuntamente produtos, acessem mercados e encantem os clientes de uma 

maneira que apenas grandes empresas podiam fazer no passado”. 

 Trata-se de uma criação coletiva, como os famosos Wikis da internet, onde os 

conteúdos são criados por vários autores, abertamente. A Wikipedia, por exemplo, é um dos 

casos mais relevantes de colaboração em massa, com atualizações diárias de pessoas do 

mundo inteiro. “Hoje, as coisas estão mudando. O acesso crescente à tecnologia da 

informação coloca nas pontas de todas as ferramentas necessárias para colaborar, criar valor e 

competir. Isso libera as pessoas para participarem a inovação e da criação de riqueza em cada 

setor da economia” (TAPSCOTT E WILLIANS, 2007). 

 Para tanto, Lévy (1996) acredita que quando refletimos no potencial que a Web 2.0 

pode proporcionar às organizações, estamos pensando no poder da inteligência coletiva.  

Com a ferramenta da colaboração, as organizações têm em mãos a geração do conhecimento 

e uma integração cada vez maior com seus clientes e com o público interno. 
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 Para Tapscott e Williams (2007), muitas empresas estão percebendo os benefícios da 

colaboração em massa e esse novo modo de organização acabará por substituir as estruturas 

tradicionais como o motor primário de criação de riqueza na economia.  

Assim como em todas as revoluções econômicas anteriores, as exigências em 

relação aos indivíduos, organizações e nações serão intensas e, algumas vezes, 

traumáticas, à medida que antigas indústrias e modos de vida darão lugar a novos 
processos, tecnologias e modelos de negócios. (TAPSCOTT E WILLIAMS, 2007, 

p. 23). 

 Antes organizadas em linhas de autoridade estritamente hierárquicas, “as empresas de 

hoje passam por mudanças profundas na natureza da tecnologia, da demografia e da 

economia global, fazendo emergir novos e poderosos modelos de produção baseados em 

comunidade, colaboração e auto-organização, e não em hierarquia e controle” (TAPSCOTT 

E WILLIAMS, 2007). 

 Novas perspectivas socioeconômicas e novas formas de relacionamento entre culturas 

diferentes emergem e a informação passa a ser uma das armas mais valiosas desta era. Para 

tanto, as empresas passam a ter como desafio a interpretação dessa informação, transmitida e 

compartilhada por seus clientes e por seu público interno. Para tanto, mudanças devem atingir 

o campo da comunicação organizacional, fazendo com que processos já existentes necessitem 

de remodelação. Segundo Kunsch (2006) as organizações precisam planejar, administrar e 

pensar estrategicamente a sua comunicação, mantendo a competitividade exigida neste 

mercado. 

 

3.2 A EXPLOSÃO DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS E O USO NAS EMPRESAS 

 

 Com a chegada da Web 2.0, em 2004, as redes sociais digitais explodem no mundo. 

Caracterizada como uma nova forma de utilizar e encarar a internet, a Web 2.0 possibilitou o 

lançamento de novas plataformas onde usuários interagem e compartilham conteúdos. 

Segundo Santaella e Lemos (2010), com a explosão das redes sociais da internet (RSIs), do 

pensamento dos teóricos, as redes passaram também a penetrar por todas as fibras do 

cotidiano. Assim, as pessoas passam a vivenciar uma nova realidade na internet, a das mídias 

sociais.  

 Rapidamente difundidas pelos usuários brasileiros, as redes sociais como Orkut, 

Facebook e Twitter representaram uma verdadeira explosão de acessos. As pessoas passaram 

a estar conectadas a todo o momento por meio de computadores e, mais recentemente, 
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também pelos smartphones e tablets. Segundo Recuero (2011), “é um momento de 

hiperconexão em rede, onde estamos não apenas conectados, mas onde transcrevemos nossos 

grupos sociais e, através do suporte, geramos novas formas de circulação, filtragem e difusão 

dessas informações” (p. 14). 

 Uma pesquisa realizada pela Digital Insights revelou alguns números sobre as redes 

sociais Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Instagram e Pinterestem em 2013. 

Segundo a pesquisa, 74% dos comerciantes acreditam que o Facebook é importante na 

estratégia para geração de leads; 40% dos comerciantes usam o Google+, 70% desejam 

aprender mais sobre o canal e 67% planejam aumentar suas atividades na rede; 42% 

atualizam suas informações de perfil regularmente no LinkedIn; A cada segundo 8000 

usuários curtem um foto no Instagram; 80% do total de pins no Pinterest são re-pins; 4,2 

bilhões de pessoas usam dispositivos móveis para acessar sites de mídia social. 

 Diante destes números expressivos, muitas marcas e empresas acabaram entrando 

nestas ferramentas, direta ou indiretamente. Por meio das redes sociais, elas tornaram-se mais 

populares e conhecidas e os feedbacks de clientes e consumidores tornaram-se mais comuns. 

Assim, as mídias digitais tornaram-se aliadas na aproximação com os públicos, na solução de 

problemas e dúvidas e no monitoramento da marca na rede. 

 Para dentro do universo organizacional, muitas empresas que antes não viam com 

bons olhos as redes sociais, começam a utilizar, cada vez mais, essas mídias como 

ferramentas de comunicação interna.  O relacionamento passa a ser uma palavra chave para 

as organizações nesta era de informação em tempo real e tão acessível.  

A comunicação online instaurou uma nova ordem, que altera o ritmo dos 

relacionamentos, cria novos espaços de convivência, redimensiona hábitos de 

consumo e o modo como as informações circulam, o que potencializa novas 

oportunidades de negócios para as empresas. (BUENO, 2003, p.52) 

 

 As empresas estão apostando em redes sociais corporativas ou então aproveitando o 

que já há no mercado para comunicar, a exemplo do Grupo Educacional Estácio, que usa uma 

rede que permite a conexão com o Facebook em um programa de nome byYou, criado pela 

Totvs
11

 como interface de softwares integrados de gestão (ERP). A ferramenta possibilita que 

o colaborador passeie em seu ambiente pessoal e escolha se deseja publicar ou não os seus 

conteúdos no Twitter ou no Facebook.  

                                                             
11

TOTVS (pronuncia-se tótus) é uma empresa multinacional de software sediada no Brasil. Controladora das 

marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte, é considerada a maior empresa do setor com 

sede em países emergentes. Em Joinville fica a maior unidade de desenvolvimento de software da Totvs e da 

América Latina. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Totvs.> Acesso em 6 nov 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Totvs
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 Segundo Mauro Segura, as redes sociais corporativas trazem “mais produtividade e 

inovação para empresa, além de mais satisfação e desenvolvimento para os funcionários”. 

Segundo ele, essas mídias são uma ferramenta importante de colaboração e de democracia, 

onde conversas e interações ficam registradas. A implementação das redes sociais nas 

empresas podem intensificar os relacionamentos que já existem dentro da organização, 

estimulando o compartilhamento de opiniões, ideias e percepções que antes só aconteciam 

verbalmente, no contato face a face. 

As pessoas falam e se relacionam minuto a minuto durante o trabalho, portanto a 

colaboração entre elas já existe. A questão é que, na maioria das vezes, esses 

momentos de colaboração não ficam registrados em lugar nenhum. Muitas ideias e 
conceitos inovadores ficam pedidos nos “corredores da vida” das empresas. Uma 

rede social poderia permitir o registro e continuidade de muitas dessas ideias, 

comentários e percepções. (SEGURA, 2008, web) 

 Entretanto, muitas empresas ainda sentem-se acuadas pelas redes sociais, com medo 

da alta exposição ou da perda de produtividade dos seus funcionários. De fato, controlar tudo 

o que circula na internet é uma tarefa impossível, porém, se as empresas deixarem o seu 

funcionário sabedor de como cuidar da informação que possui e consciente de que 

informação estratégica é diferencial competitivo, seja ela tratada numa conversa informal, 

numa reunião de planejamento ou "postada" numa rede social, então não importará o 

ambiente ou a mídia, ele sempre saberá tratar a informação com critério (SEGURA, 2008). 

 Por isso é fundamental que a empresa estabeleça algumas regras, divulgando-as e 

discutindo-as amplamente com o seu público interno. Não basta estar presente nesse novo 

mundo, o planejamento é a base para se conseguir um bom desempenho dentro das redes 

sociais. Saber o que falar e de qual meio se utilizar, são pontos relevantes que devem ser 

levados em consideração.  

Mais do que nunca, portanto, precisamos desenvolver, proteger, monitorar e renovar 

constantemente nossa reputação. Indivíduos plugados, com todas essas novas 

tecnologias ao seu dispor, são capazes de colocar uma reputação em xeque da noite 

para o dia. (ULLMANN In HUNT, 2010, p.14)  

 

3.3 COLABORADOR 2.0 – NOVO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

 

 A onda colaborativa promovida pela era da informação alterou profundamente a 

forma como os funcionários interagem entre si e com as empresas. A própria palavra 

“Funcionário” já é pouco utilizada ou não mais empregada pelas empresas, que preferem o 

termo “Colaborador”, como aquele que cumpre tudo aquilo para o qual foi contratado, mas 

que vai além, e busca informações, auxilia companheiros, é comprometido, se integra dos 
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problemas da empresa, procurando uma forma de buscar alternativas para que ele possa fazer 

parte e colaborar. 

 Além disso, muitas empresas também estão deixando algumas denominações de lado, 

adotando termos mais atuais para tirar a ideia de empresa arcaica. Segundo Mauro Segura 

(2011): 

A geração que chega hoje às empresas quer participar, opinar e contribuir em todas 

as áreas, independentemente de que departamento ou divisão ele faz parte. Aliás, o 

nome "departamento" é algo jurássico para esse grupo. Soa mal. Não é por acaso 

que as empresas vêm abandonando algumas denominações como "departamento" e 

"divisão", e surgem termos como área, time e unidade. (SEGURA, 2011, web) 

 

 Esses novos funcionários vivem em um momento de uso intenso das novas 

tecnologias e das redes sociais. Chamados por muitos autores como Colaboradores 2.0, eles 

diferenciam-se dos antigos funcionários por serem mais abertos à experimentação e novas 

oportunidades, não vestindo a camisa da empresa tão facilmente. Eles engajam-se em 

trabalhos desafiadores e estimulantes e não mais em processos repetitivos e de baixo valor 

agregado, geram mídia e conteúdo, utilizam as tecnologias existentes e convergentes para 

maximizar a produção e processos de comunicação e não dão importância para os canais 

tradicionais de comunicação unilateral das empresas. 

 Trata-se de um perfil de funcionário completamente novo, um consumidor das novas 

tecnologias, que está conectado a todo instante, produzindo e compartilhando informação. 

Esta mudança de perfil acarreta em mudanças nas relações de trabalho, tornando-as mais 

informais, com vínculos de maior participação e colaboração do que subordinação. E, para 

acompanhar estes novos tempos, os funcionários mais antigos e estagnados precisam buscar 

novas formas de desenvolvimento e de adaptação, em uma espécie de reciclagem tecnológica. 

Na era do conhecimento busca-se o “homem global”, o homem integrado. A ponte 

da gestão do conhecimento se dá, justamente, pela cultura organizacional. A 

mudança se dá conforme a necessidade da competição no mercado, numa visão 

sempre de curto prazo. Em contrapartida, cada vez mais esse tipo de profissional é 

exigido em seu entendimento do negócio, sua visão da concorrência e seu 

conhecimento da tecnologia disponível (ROSINI; PALMISANO, 2003, p. 112).  

 

 Para Mauro Segura, os colaboradores 2.0 fazem parte da geração Y, formada pelos 

nativos digitais que cresceram dominando as ferramentas tecnológicas, falando de forma 

aberta e transparente. Eles querem usar as ferramentas digitais (Skype, redes sociais e etc) 

profissionalmente, trocam informações por meio de blogs e comunidades online, interagem 

no universo da internet com seus familiares e colegas de trabalho em qualquer lugar e são 

amplos divulgadores de informações, positivas ou negativas, da empresa em que trabalham. 
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São jovens tolerantes quando acham que vale a pena, mas não tem pena de mudar 

de trabalho se acham que o patrão não vai dar chance a eles. Para a geração Y, 

trabalho e emprego são coisas diferentes. Para muitos, são eles que "contratam" as 

empresas, e não o contrário. (SEGURA, 2011, web) 

 Segundo Don Tapscott, em seu projeto de pesquisa intitulado “The Net Generation: a 

Strategic Investigation”
12

, essa nova leva de jovens colaboradores, da geração Y, também 

pode ser chamada de Geração Internet. “Enquanto as crianças da Geração Internet 

assimilaram a tecnologia porque cresceram com ela, nós, como adultos, tivemos de nos 

adaptar a ela – um tipo diferente e muito mais difícil de processo de aprendizado.” 

(TAPSCOTT, 2010).  Segundo o autor, mesmo com muitas leituras pessimistas acerca dessa 

geração, 

esses jovens emancipados estão começando a transformar todas as instituições da 

vida moderna. Desde o local de trabalho até o mercado, desde a política, passando 

pela educação, até a unidade básica de qualquer sociedade – a família -, eles estão 

substituindo uma cultura de controle por uma cultura de capacitação. (TAPSCOTT, 

2010, p. 16)   

 Segundo Tapscott (2010), a liberdade, customização, escrutínio e a integridade são 

atitudes que diferenciam a Geração Internet das outras gerações. Segundo o autor: 

1. Liberdade: “Os jovens insistem na liberdade de escolha.” (TAPSCOTT, 2010, p. 

95).  

2. Customização: dos produtos e das experiências de compra, da mídia e do próprio 

emprego/descrição de cargo. 

3. Escrutínio: “Deve-se oferecer à Geração Internet informações amplas e 

facilmente acessíveis sobre os produtos.” (TAPSCOTT, 2010, p. 100).  

4. Integridade:“Os jovens da Geração Internet esperam que as outras pessoas 

também tenham integridade. Não querem trabalhar para uma organização desonesta 

nem consumir seus produtos. Esperam que as empresas tenham consideração por 

seus clientes, funcionários e pelas comunidades onde atuam. Têm mais consciência 

do que nunca do seu mundo, graças à abundância de informação na internet”. 
(TAPSCOTT , 2010, p. 105) 

 Diante desta nova geração de colaboradores, as empresas precisam estar cada vez 

mais cientes das suas formas de comunicação, deixando de terem um relacionamento 

tradicional (off-line), estático (online 1.0) e unilateral para um relacionamento online 2.0 

colaborativo, com multi-atores e em rede. Saber falar a linguagem do seu público interno 

nunca foi tão importante.   

As empresas terão que aprender a lidar com a geração Y e suas características. Essa 
curva de aprendizado poderá ser mais acelerada ou mais sofrida de acordo com o 

perfil adotado pelas empresas. Não acredito que a geração Y vai mudar. As 

empresas têm que saber ouvir mais, entender que virão opiniões duras e irônicas dos 

                                                             
12 Pesquisa realizada entre 2006 e 2008 pela New Paradigm/nGenera com a participação de cerca de 10 mil 

representantes das gerações Internet (Y), X e Baby-boomers e de acadêmicos, pesquisadores, líderes 

empresariais, educacionais e governamentais. 
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seus jovens colaboradores. Por outro lado, os jovens terão que ter mais consciência 

do que falam e escrevem, terão que honrar as suas opiniões e eventualmente 

sofrerem perdas ou penalidades pelos seus atos. (SEGURA, 2010, web) 
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4. COMUNICAÇÃO INTERNA 2.0 - UM NOVO OLHAR SOBRE O QUE É 

E QUEM FAZ A COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 O mundo de hoje está muito diferente do vivido por nossos avós, há mais de 60 anos. 

E as organizações não podem mais ignorar tantas transformações, que impactam diretamente 

em seus clientes, líderes e funcionários. A comunicação interna, portanto, surge como área 

que tem o desafio de ser formadora e educadora, trazendo ferramentas para a imersão das 

empresas neste novo cenário, por meio de mudanças culturais, de vias de informação e da 

compreensão do real sentido de comunicar internamente. 

 “Sistematizar e construir a comunicação eficiente, usando os canais e a formatação 

adequados, capazes de motivar e gerar iniciativas espontâneas, são os desafios que as 

empresas modernas tem na busca de competitividade.” (DAMANTE, 1999, p. 25). Pensando 

em novas perspectivas no âmbito organizacional, as reflexões acerca da comunicação interna 

2.0, com maior interatividade colaboração, e o papel do funcionário de comunicação neste 

novo processo são abordados neste capítulo.  

 Para entrar nesta discussão, a cultura organizacional aparece como primeiro e 

fundamental tópico, já que o conhecimento da cultura pode ser decisivo na efetividade e 

sucesso do bom funcionamento e efetividade dos negócios. O papel das lideranças enquanto 

comunicadores e influenciadores, assim como os novos canais de comunicação 2.0, as novas 

mídias, e o conceito de comunicação colaborativa e de inovação serão abordados neste 

capítulo, a fim de entendermos as vantagens e os porquês de uma necessidade real de se olhar 

com novos olhos para a comunicação dentro das organizações, sobretudo brasileiras. 

 

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

 Segundo o antropólogo britânico Edward B. Tylor
13

, a cultura é todo o complexo que 

inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos 

e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade
14

. Um termo que surgiu 

para responder o que nos diferencia como seres humanos, ele vem se alterando com o avanço 

da pesquisa para se concentrar nas diferenças entre os grupos humanos como culturas 

próprias (HATCH, 1997).  

                                                             
13 É considerado o pai do conceito moderno de cultura e um representante do evolucionismo social. 

 
14 Definição de cultura encontrada no Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura > Acesso 

em 4 jav 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Nas organizações, a cultura aparece como um sistema de valores compartilhados pelos 

seus membros - funcionários, em todos os níveis, que diferencia uma organização das demais. 

“A cultura organizacional é constituída de aspectos que dão às organizações um modo 

particular de ser. Ela está para organização, assim como a personalidade está para o 

indivíduo” (LUZ, 2007 p. 14). 

As organizações se caracterizam por culturas próprias e especificas. Para se 

conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer a sua cultura. Fazer parte 

de uma organização é assimilar a sua cultura. Viver em uma organização, trabalhar 

nela, atuar em suas atividades, desenvolver carreira nela é participar intimamente de 

sua cultura organizacional. (CHIAVENATO, 2005, p. 121) 

 

 Dada a importância da cultura nas organizações, muitos estudiosos a definem como os 

comportamentos observados quando as pessoas interagem, pelos valores defendidos ou a 

filosofia que orienta a política e a gestão da organização. Entretanto, Edgar Schein, um dos 

maiores estudiosos do mundo da cultura organizacional, argumenta que, embora esses 

significados possam refletir a cultura de uma organização, eles não conseguem captar a sua 

essência. 

Schein conclui que a cultura é uma propriedade de uma unidade -a unidade social, 

definida de forma independente, cujos membros compartilham um número 

significativo de experiências comuns para enfrentar com sucesso os problemas 

externos e internos. Devido a estas experiências comuns, ao longo do tempo esse 

grupo de pessoas vai ter formado uma visão compartilhada do modo como o mundo 

em torno deles funciona, e dos métodos para a resolução de problemas que serão 

eficazes nesse mundo. (CHRISTENSEN, 2006, tradução nossa)15. 

 

 Na visão de Schein, os fundadores das organizações têm grande importância no 

processo de formação dos padrões culturais, pois são eles que desenvolveram formas próprias 

de solucionar os problemas da organização, desde o princípio, impondo as suas visões de 

mundo. Para tanto, a cultura organizacional é, segundo Schein: 

Formada pelo conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu 

ou desenvolveu, ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e 

integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados 

válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e 

sentir em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1985, p.6) 

 

 Schein (1985) afirma que em uma organização existem três níveis de cultura: os 

artefatos (que estão visíveis na cultura, um ambiente representado por sua arquitetura, 

                                                             
15

Schein concludes that culture is a property of an independently defined social unit—a unit whose members 

share a significant number of common experiences in successfully addressing external and internal problems. 

Because of these common experiences, over time this group of people will have formed a shared view of the 

way that the world surrounding them works, and of the methods for solving problems that will be effective in 

this world. 



33 
 

tecnologia, comportamentos, procedimentos, etc.), os valores de suporte (que sãos as crenças 

e valores expostos como estratégias e como objetivos compartilhados por um grupo) e as 

pressuposições básicas de suporte (paradigmas inconscientes e invisíveis, que determinam 

como os membros de um grupo percebem, pensam e sentem o mundo externo, a natureza da 

realidade, do tempo e do espaço, a natureza da atividade humana e das relações humanas). 

Figura 1: Os níveis de cultura segundo Schein: 

 

Fonte: Schein, 1985. 

 Mesmo considerando o modelo proposto por Schein de grande relevância, Mary to 

Hatch (1993), em “The dynamics of organizational culture”, elaborou um novo modelo para 

analisar e compreender a cultura organizacional. Hatch usou o modelo de Shein, incluindo a 

simbolização como um dos elementos culturais, deixando-a de ser o foco central para 

descrever os processos de inter-relações e permitindo assim reconhecer com maior clareza a 

relação entre os elementos, sejam eles no sentido horário ou oposto.   

Figura 2: Modelo da dinâmica da cultura proposto por Hatch: 

 

Fonte: Hatch (1993, p. 656). 
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 Chamado de “modelo da dinâmica da cultura”, esse novo modelo liga os processos de 

manifestação, realização, simbolização e interpretação, abrindo a possibilidade de se discutir 

o dinamismo da cultura organizacional. 

A Dinâmica da Cultura reúne, em um só modelo, ideias que têm permanecido 

tradicionalmente separadas na teoria das organizações. [...] Eu, ao contrário, aceito 

ambos (o subjetivismo e o objetivismo) como visões teóricas da realidade, 
reconheço suas diferenças, justaponho suas contribuições, analiso e tiro implicações 

a partir dos resultados. (HATCH, 1993, p. 683) 

 Sobre o papel das lideranças na formação da cultura, Hatch (2004) ressalta que a 

influência dos líderes nas organizações, mesmo sendo de extrema importância, se dá a 

depender dos seus conhecimentos e relacionamentos com a cultura. A autora retira o foco 

gerencial do papel do líder e o incluí como parte do processo como um todo, ressaltando que, 

independente da sua intervenção, os processos dinâmicos da cultura produzem contínua 

estabilidade e mudança. 

Enquanto isso, independentemente dos atos da liderança e das intervenções de 

mudança, os processos dinâmicos de cultura produzem contínua estabilidade e 

mudança. Isso ocorre porque os processos da cultura estão em movimento 
constante. Além disso, o que parece ser estabilidade e mudança é uma interpretação 

dada aos eventos a partir do fato, e tal propensão de assim interpretar e rotular 

precisa ser parte da teoria da dinâmica cultural. (HATCH, 2004, p. 40). 

 Pode-se dizer, portanto, que “o modo como as pessoas interagem em uma 

organização, as atitudes predominantes, as pressuposições básicas, as aspirações e os assuntos 

relevantes nas interações entre os membros fazem parte da cultura da organização” 

(CHIAVENATO, 2005, p. 121). Nesse sentido, com a evolução das tecnologias e com o novo 

perfil dos colaboradores e consumidores, muitas empresas precisam de mudanças, e essa 

mudança deve partir da transformação de suas culturas. 

 Segura (2010) afirma que uma das chaves para a mudança de cultura pode estar no 

uso das redes sociais, e que a as áreas de comunicação, recursos humanos e o corpo gerencial 

devem assumir o papel de geradores dessa mudança. 

Se a empresa busca uma transformação na cultura organizacional, a introdução de 

ferramentas sociais nas empresas pode fazer parte de um projeto maior, onde 

atividades de maior colaboração e compartilhamento de conhecimento devem estar 

no centro das atenções. As áreas de Recursos Humanos e Comunicação têm papel 

fundamental nesta transformação, enquanto que os executivos e o corpo gerencial 

da empresa devem liderar esta jornada. (SEGURA, 2010, web) 

 Para tanto, a comunicação é um dos fatores centrais da cultura organizacional, sendo 

responsável, no âmbito da mudança, por trazer elementos para que os funcionários 

compreendam a relevância destes novos padrões culturais para a organização. 
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4.2 COMUNICAÇÃO INTERNA 2.0 – NOVAS PERSPECTIVAS 

 

 A comunicação interna como área que apenas informa e comunica já não cabe mais 

nestes novos tempos. O mundo corporativo não é o mesmo de dez anos atrás, e novas 

perspectivas de trabalho e de profissionais surgem a cada instante. A necessidade de inovação 

se faz cada vez mais presente na vida das organizações, que precisam acompanhar a era da 

informação da qual vivemos.  

 Participamos de um mundo aberto, movido por quatro princípios básicos, segundo 

Don Tapscott, em conferência durante o TED Global 2012: colaboração, transparência, 

compartilhamento e empoderamento. Trata-se de um ambiente de instantaneidade e 

cooperação que está mudando a forma com que as pessoas se comunicam e interagem entre 

si. Para tanto, o mundo corporativo também precisa acompanhar este “mundo aberto”. 

 Com o público interno adquirindo papéis de destaque no sucesso dos negócios, as 

empresas precisam pensar em um novo jeito de fazer comunicação interna, em uma vivência 

em rede, com maior colaboração e uso da inteligência coletiva dos seus funcionários, já que 

novas práticas pensadas para este público podem garantir o bom andamento das 

organizações.  

 Com o advento das redes sociais digitais, o interno e o externo nas organizações 

passam a confundir-se com mais naturalidade, já que o funcionário, como ente que constitui o 

público interno, agora é um consumidor cada vez mais exigente e participante do mundo 

virtual. Ele desempenha, segundo Nassar (2008), vários papéis, deixando de ser um mero 

receptor passivo. “O que chamamos de comunicação interna é profundamente impactado 

pelas questões comportamentais, econômicas, históricas e sociais, uma vez que no modelo 

organizacional que se preconiza atualmente não existe mais o receptor passivo de 

informações”. (NASSAR, 2008b, p. 73). 

 Sobre esta quebra de barreiras entre o que é interno e externo, Jorge Duarte e Graça 

França Monteiro afirmam que:   

Neste momento, a gestão da comunicação passa a ser percebida como a 
administração de fluxos dinâmicos e complexos de informações e interações entre 

os ambientes interno e externo de uma organização. Mais do que entrega de 

produtos (físico) e serviços (ação) de comunicação, o objetivo é propiciar ambientes 

e oportunidades de diálogo, interação e compreensão com diferentes públicos (...). 

(2004, p. 76)  
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 Segura (2008, web) intitula o conhecimento, as comunidades, o caos, a cultura e a 

colaboração como “os 5Cs da comunicação moderna”. Pensado no âmbito da comunicação 

organizacional, estes pilares entram em cena para o público interno, segundo Segura (2008, 

web), conforme abaixo: 

CONHECIMENTO: O conhecimento está espalhado dentro das empresas. A era da 

informação escondida, da informação concentrada em poucas cabeças e da 

informação protegida está acabando. O verdadeiro capital intelectual das empresas 

está contido na cabeça de todos os empregados. Cada um tem conhecimento, 

experiência e interfere nos processos e no sucesso das empresas.  

COMUNIDADES: As pessoas hoje se juntam em comunidades. (...) Saber 
conversar com esses grupos é o novo desafio das corporações. Não estou falando 

das organizações tradicionais hierarquizadas. Estou falando de comunidades 

formadas por pessoas que têm interesses comuns, hobbies comuns, que falam a 

mesma língua ou jargão, mas que não necessariamente pertencem ao mesmo 

departamento, ou tem o mesmo chefe, ou estão no mesmo escritório ou fábrica ou 

vivem na mesma cidade. Essas múltiplas tribos existem dentro das empresas. Essa 

capacidade de identificá-las, e criar oportunidades de diálogo, pode fazer muita 

diferença para as empresas. Juntar essas pessoas ao redor de discussões comuns é o 

melhor caminho para compartilhar conhecimento.  

CAOS: Esse é o C que mais gosto. Porque um mundo colaborativo, onde cada um 

fala com qualquer um, onde todos falam com todos, onde as comunidades crescem 
e evoluem a cada dia, onde você desenvolve relacionamentos virtuais com pessoas 

que não conhece, é ou não é caótico? É claro que sim. O mundo de colaboração 

intensiva é meio caótico. É um mundo sem controle, sem padrão, em mudança 

constante. E as empresas odeiam esse ambiente. As empresas gostam e precisam de 

controle. Ou seja, as empresas resistem a entrar nesse mundo, ou até a experimentá-

lo, devido a esse ambiente caótico. Mas esse caminho é inevitável. Aliás, nós já 

estamos nele. O segredo é criarmos mecanismos para organizar o caos. Poderíamos 

chamar de caos organizado. Esse conceito já existe e várias empresas já entraram 

nele. São ambientes repletos de blogs, wikis e outras ferramentas web 2.0. As 

empresas ainda estão descobrindo essa nova era caótica. 

CULTURA: As empresas, para entrarem nesse novo mundo, precisam soltar as 

amarras da organização. Precisam liberar os empregados para falarem o que 
pensam. Precisam criar fóruns e espaços para que as comunidades internas 

apareçam e influenciem positivamente as organizações. E essa não é uma mudança 

fácil, não é uma mera decisão administrativa. É mais do que isso. Essa é uma 

transformação cultural, significa ousadia e risco. A verdade é que essa mudança já 

está ocorrendo de forma intensa na sociedade. A geração Y está fazendo isso bem 

debaixo dos nossos olhos, porém as empresas são lentas. Os processos, a burocracia 

e os controles impõem barreiras enormes para essa transformação. Falar em 

colaboração significa remover barreiras de hierarquia, criar redes de 

relacionamento, onde o presidente fala direto com o empregado mais humilde, sem 

a interferência e o filtro de assessores. 

COLABORAÇÃO: As pessoas querem compartilhar. As pessoas querem contar e 
ouvir histórias de pessoas, querem trocar experiências. A explosão das redes sociais 

é o melhor exemplo desse fenômeno da sociedade. A palavra-chave para todas as 

empresas deveria ser colaboração.  

 Uma realidade em muitas organizações, estes pilares incentivam o estímulo e a 

participação dos membros na mudança comunicacional e cultural, favorecendo o 

engajamento entre todos. Porém, muitas empresas ainda têm medo deste novo cenário, já que 

“implementar uma comunicação interna 2.0 é um desafio dos grandes, porque implica em 
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reconfigurar a cultura, as práticas, os poderes, as dinâmicas e formas de organização” 

(FORMANCHUK, 2011, p.21). 

 Defensor da adoção da comunicação interna 2.0, Formanchuk afirma que o modelo, 

antes de ser uma ferramenta, é uma cultura ou uma atitude. Passar a chamar o funcionário de 

colaborador, adotar a comunicação como processo e não como produto, celebrar a conversa 

ao invés de temer o rádio corredor e compartilhar diálogos e não mais reservar as 

informações são, segundo ele, algumas das atitudes importantes que devem ser tomadas pelos 

profissionais de comunicação das organizações que querem chegar à uma comunicação 2.0. 

 Na figura 3, o autor do livro “Comunicação Interna 2.0: um desafio cultural” mostra 

essas e outras atitudes que separam a comunicação 1.0 da comunicação interna 2.0: 

Figura 3: Do modelo de comunicação interna 1.0 para o 2.0: 

 

Fonte: Formanchuk (2011, p. 20) 
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 Nesse sentido, uma empresa pode abraçar este paradigma sem ter que usufruir de vez 

dos meios tecnológicos e sociais.  

Uma reunião pode ser 2.0 porque o modelo 2.0 é uma arquitetura de participação. E 

uma reunião pode cumprir com todos os seus princípios: facilitar a comunicação, 

gerar interação entre os participantes, compartilhar informações instantaneamente, 

criar conhecimento de forma colaborativa, etc. Além disso, uma reunião tem duas 

vantagens: comunicação sincronizada e redução de ruído. Claro que as tecnologias, 

por exemplo uma Wiki, podem potencializar esta atitude e servir de  anabolizante 

para uma comunicação mais ampla. Porém uma simples e gratuita reunião também 

pode ser 2.0. (FORMANCHUK, 2011, p.22) 

 

4.2.1 COMUNICAÇÃO COLABORATIVA E INOVAÇÃO 

 

 Para muitas empresas, inovação tem a ver com o desenvolvimento dos seus centros 

tecnológicos e industriais. Entretanto, a capacidade de inovação pode estar em muitos lugares 

na empresa, não só no produto. Ela pode estar nos procedimentos adotados no dia a dia e, 

principalmente, nas mentes dos seus funcionários.  

Existe um conhecimento escondido e latente dentro da cabeça de cada funcionário. 

São eles que conhecem as falhas nos processos, as oportunidades de melhoria, as 

demandas e as necessidades dos clientes e o potencial de oportunidades que a 

companhia não vê. São eles que conhecem os sonhos dos clientes. (SEGURA, 2009, 

web) 

 

 É por isso que o conceito de comunicação colaborativa, criado por Stanley Deetz, 

merece a nossa atenção neste trabalho. Para Deetz (2008), a comunicação colaborativa 

facilita os processos inovadores nos ambientes organizacionais por meio das interações 

geradas pelos indivíduos no momento em que trocam ideias e dialogam. Assim, novos 

pensamentos e processos são desenvolvidos e novos pontos de vistas criados, em uma 

dinâmica de conversação que dá voz à criatividade e a liberdade de expressão. 

 Deetz aplica o conceito de comunicação colaborativa no mundo organizacional na 

relação entre os parceiros, os integrantes da organização e os clientes. Essas três frentes são 

essenciais para a inovação e por isso todas elas devem ser inspiradas à criatividade e 

motivadas a desenvolver novas ideias no trabalho. "O conhecimento e as diferentes formas de 

saber [distribuído através de habilidades] são essenciais” (DEETZ, 2008, p. 105). 

 Segundo Deetz, a colaboração permite o compartilhamento de expectativas, 

conhecimentos e experiências entre os sujeitos, abrindo espaço para a construção de 

deliberações inovadoras. Neste ponto, Lemos (1999) enfatiza que o processo de inovação é 

um processo de aprendizado interativo, requerendo intensas relações entre diferentes agentes. 
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  Para que exista uma comunicação verdadeiramente colaborativa, todos os 

interessados devem ter voz, trazendo uma ampla variedade de conhecimentos, opiniões, 

valores e soluções criativas, sendo muito mais eficaz do que qualquer outra forma de 

comunicação. Este conceito é também partilhado por Shaw (2004): 

A capacidade de transferir e disseminar conhecimento é conseguida quando há 

intercâmbio de ideias, com a exposição livre de diferentes perspectivas e partilha de 

conhecimento. (...) Sem intercâmbio, os conhecimentos adquiridos por indivíduos 

ou grupos não atingem toda a organização, o que concorre para a repetição de erros, 

e para a incapacidade de imitar acertos (p.48).    

  Para Segura (2009), o grande desafio da inovação é saber como capturar esse 

conhecimento disperso em toda empresa, pois as tendências que influenciam a inovação 

colaborativa (são elas a mudança do conceito de inovação; a globalização das empresas; a 

busca pelo empreendedorismo e chegada da geração Y ao mercado de trabalho) acabam 

sempre esbarrando “nas engrenagens de burocracia, excesso de processos, impiedosa 

hierarquia e impessoalidade que existem, principalmente, nas grandes empresas”. Diante 

disso, “só conseguirão atrair os grandes talentos aquelas que conseguirem estabelecer um 

ambiente interno criativo, informal, motivador e colaborativo” (SEGURA, 2008, web). 

 Quanto ao desafio de criar ambientes inovadores internos e favoráveis à difusão da 

inovação para outros públicos, em particular, parceiros de negócio e consumidores, Cajazeira 

e Cardoso (2009) identificaram nas pesquisas de Deetz que:  

Grupos de interesse trabalham juntos para resolverem problemas comuns; Suas 

contribuições visam à solução e a realização dos seus objetivos; Interações entre os 

participantes focam a identificação de interesses complexos; A interação contínua 

entre os indivíduos de interesse amplia as opções disponíveis; A busca em conjunto 

é utilizada para descobrir novas alternativas; A própria definição do problema é 

uma realização coletiva; A responsabilidade pelas decisões tomadas é 

compartilhada pelo grupo de interesse. (CAJAZEIRA E CARDOSO, 2009, p. 12) 

 Desenvolver o processo de comunicação colaborativa nas organizações requer uma 

mudança de postura relacionada às interações no ambiente organizacional (DEETZ; 

BROWN, 2004). “Assim, evita-se gerar ingenuamente situações de vantagens discursivas, em 

que as pessoas não compreendem a capacidade persuasiva da comunicação e são 

influenciadas a tomarem decisões através do senso comum” (DEETZ, 2010).  

 Trata-se, portanto, de uma busca por canais democráticos de comunicação, espaços 

livres e colaborativos, onde todos têm voz e aceitam suas diferenças. As organizações que 

conseguirem oferecer melhores ambientes de trabalho, com indivíduos mais capacitados, 

certamente ganharão resultados criativos e favoráveis.  

O desafio de hoje é reinventar a comunicação organizacional desenvolvida há 

décadas sob uma visão “estratégica” para uma nova direção, na qual o que se 
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valoriza é o encontro da diversidade e da diferença – por vezes em oposição ao 

desejo de alinhamento da organização “em torno de uma só voz” – e a capacidade 

de decidir e inovar inspirada pelos novos princípios de uma comunicação 

“colaborativa”. (CARDOSO, 2007, p. 30) 

 

4.2.2 LIDERANÇAS E A COMUNICAÇÃO 

 

 O termo “liderança” já nos diz muito sobre o papel desses executivos nas 

organizações. Enquanto líderes, eles influenciam e conduzem os funcionários em seus 

trabalhos e aspirações, são o espelho das empresas e admirados por suas competências. Para 

tanto, líderes eficazes precisam ser habilidosos no ato de comunicar. Mesmo necessitando da 

boa formação na hora da tomada de decisão e da gestão, é fundamental saber comunicar de 

forma clara para sua equipe as estratégias da empresa e o que o colaborador espera e anseia. 

As competências adquiridas e/ou conhecimentos adquiridos são apenas valiosos na 

medida em que podem ser aplicados quando for preciso. A primeira coisa que 

grandes comunicadores têm em comum é que eles possuem um senso de 

consciência situacional e contextual. Os melhores comunicadores são grandes 

ouvintes e astutos em suas observações. Grandes comunicadores são hábeis em ler 

uma pessoa / grupo ao sentir os humores, a dinâmica, as atitudes, valores e 

preocupações daqueles que com quem estão se comunicando. Não apenas leem bem 

o ambiente, mas eles possuem a incrível capacidade de adaptar a sua mensagem 

para o referido ambiente, sem perder uma batida. (MYATT, 2012, web, tradução 
nossa)16 

 

 Mas o que normalmente acontece nas organizações são líderes que apenas falam com 

os funcionários, e não conversam com eles. E aí há uma grande e importante diferença: ao 

apenas falarem, estão transmitindo mensagens de forma unilateral, sem interação. Ao 

conversar, existe a troca de informações, possibilitando o claro entendimento e abrindo 

espaço para o feedback.  

 Com a cultura do feedback, os líderes podem realizar o alinhamento das expectativas 

com o liderado, fazendo girar o ciclo da comunicação, já que não basta ter um planejamento 

impecável se não houver uma comunicação de duas vias. Com uma avaliação das lideranças, 

é criado um ambiente seguro e de confiança na organização. Nesse sentido, a comunicação 

interna entra em jogo como formadora deste líder, auxiliando e ajudando para que a sua 

                                                             
16 Skills acquired and/or knowledge gained are only valuable to the extent they can be practically applied when 

called for. The number one thing great communicators have in common is they possess a heightened sense of 

situational and contextual awareness. The best communicators are great listeners and astute in their 

observations. Great communicators are skilled at reading a person/group by sensing the moods, dynamics, 

attitudes, values and concerns of those being communicated with. Not only do they read their environment well, 

but they possess the uncanny ability to adapt their messaging to said environment without missing a beat. The 

message is not about the messenger; it has nothing to do with messenger; it is however 100% about meeting the 

needs and the expectations of those you’re communicating with. 
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comunicação seja a mais clara e consciente possível. A criação de canais participativos dos 

líderes com os funcionários, por exemplo, pode ser uma saída assertiva às organizações. 

“No cenário atual, em que a agilidade nos processos corporativos internos é uma 

vantagem competitiva, o blog do presidente configura-se em um canal online que 

permite o contato aberto entre a alta gestão e colaboradores; uma poderosa 

ferramenta de compartilhamento da estratégia organizacional direto da fonte, que 
pode orientar, mobilizar e apoiar na proposição de direcionamentos para o alcance 

de resultados esperados”. (MANSI, 2013, web) 

 Mas o líder precisa ter em mente que a sua mensagem tem um impacto muito grande 

no dia a dia dos funcionários, e por isso é essencial que a linguagem seja adequada a cada 

situação e a cada perfil de funcionário. A área de comunicação deve auxiliar o líder quanto 

aos riscos de uma mensagem equivocada. Para tanto, Lee Froschheiser
17

 cita sete atitudes 

consideradas como riscos de comunicação entre líder e liderado: 

1. Falta de respeito por qualquer das partes para a outra.  

2. Mal definido propósito para a comunicação. 

3. Não estabelecer o melhor meio para a comunicação (e- mail e telefones celulares não são as 

melhores maneiras de se comunicar de material sério ) . 
4. Suposição de que o ouvinte receba a mensagem. 

5. Emoções ou sensibilidades ignoradas. 

6. Incapacidade de chegar ao nível de entendimento do ouvinte. 

7. Intimidação por qualquer das partes. (FROSCHHEISER, web) 

4.2.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 2.0 

 

 Organizações cada vez mais complexas, com escritórios geograficamente distantes e 

equipes de trabalho cada vez mais antenadas. Este é um cenário muito comum nas 

organizações de hoje, que começam a perceber a necessidade de reestruturação de sua 

comunicação com os seus públicos, aumentando o diálogo e diminuindo os frequentes ruídos 

de comunicação.  

A web 2.0 possibilitou maior colaboração e participação dos usuários na internet, e 

em suas empresas eles também querem dar suas contribuições e participar ativamente dos 

processos e ações. Para tanto, conhecer e utilizar as novas tecnologias de uma forma 

ordenada é o primeiro passo para uma empresa que quer engajar os seus funcionários e tornar 

a sua organização ainda mais competitiva.  

                                                             
17 Lee Froschheiser, president and CEO of Map Consulting (MAP), works with many premiere business leaders 

and companies nationwide. Lee is also co-author of the best-selling book, “Vital Factors, The Secret to 

Transforming Your Business – And Your Life.” His consulting firm, MAP, specializes in transforming 

companies, and accelerates the performance of people, teams and organizations. 
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Além disso, a utilização dos meios digitais traz mais agilidade, comodidade e baixo 

custo às empresas, e “a internet cada vez mais se forma como mídia. Suas características mais 

importantes para a atividade e o negócio da comunicação social são: a facilidade operacional, 

o baixo custo de operação e a interatividade” (NASSAR, 2006).  

“Essas novas mídias digitais se caracterizam, de lá para cá [anos 90], por grande 

abrangência, alta interatividade e velocidade de intervenção no debate social, além 

de sua utilização por não-especialistas, como produtores de conteúdos e 

acontecimentos mediáticos. Entre os novos usuários das mídias digitais, produtores 

de conteúdos, estão integrantes de organizações não-governamentais, de 

comunidades e empregados, entre outros”. (NASSAR, 2008, p. 194). 

Castells é categórico ao afirmar que a internet é um importante meio de comunicação 

em todos os ramos de atividade (2004, p. 167). Para Freire (2001), o comportamento 

organizacional é fortemente influenciado pela comunicação on-line.  

A comunicação com o público ganha uma nova faceta e, com isso, novas relações são 

estabelecidas. Neste universo 2.0, as já utilizadas intranets corporativas começam agora a 

abarcar blogs, mídias sociais, grupos de discussão e Wikis, ajudando as organizações a 

“construir um espaço de trabalho e de comunicação cada vez mais transparente e amigável” 

(LÉVY, 1998, p33). 

As Intranets estão sendo usadas como uma ferramenta para reformular a 

comunicação e o trabalho cooperativo dentro das organizações (...). A Intranet tem 

como vantagem promover a integração entre os profissionais e trazer o ambiente 

virtual para facilitar as relações. Sua interface é muito acessível e é uma abertura 

para outras tecnologias”. (SANCHEZ, 2006, p. 141)  

 

 Geralmente encontrados dentro das Intranets, “os blogs corporativos são mais do que 

uma tendência; são uma realidade que chegou para ficar, assim como a necessidade das 

empresas se adaptarem a ela”. (BEGARA, 2006).  

 Criados na década de 90, os blogs surgem como diários virtuais públicos para a 

exposição de ideias, confissões e angústias dos adolescentes, público mais efetivo 

inicialmente. Entretanto, com o passar dos anos e com o crescimento do poder e popularidade 

da internet, esses blogs passaram a ser usados como verdadeiras fontes de informação e de 

jornalismo, sendo também utilizados por muitos como fonte de renda. 

 Segundo definição do Wikipédia, um blog  

 é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos 

chamados artigos, ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica 
inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um 

número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Muitos blogs 

fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular; outros 

funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e 

links para outros blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. A 
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capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e 

outros leitores é uma parte importante de muitos blogs.18 

 

 Muitos veículos de comunicação como a Folha de São Paulo, O Globo e O Estado de 

São Paulo, por exemplo, utilizam os blogs como uma extensão dos seus jornais diários, 

proporcionando a discussão das notícias divulgadas. Segundo Gustavo Cardoso (2007), em A 

mídia na Sociedade em Rede, “o blog quando administrado por personalidades da esfera do 

jornalismo ou da política constitui também uma forma de esses ganharem posicionamento de 

destaques como fontes alternativas para os próprios meios de comunicação de massa, 

televisão, rádio e jornais.” (p. 441) 

 No mundo corporativo brasileiro, mesmo que timidamente, os blogs passam a fazer 

parte das organizações como mais um canal de comunicação, externo ou interno. Sobre os 

blogs corporativos internos, Cipriani afirma que eles são um meio de comunicação para 

assuntos de interesse da organização e seus colaboradores, com o objetivo de promover a 

participação coletiva. (2006, p. 48). Segundo o autor, o blog interno é capaz de proporcionar 

um poder de comunicação bidimensional instantâneo, na medida em que possui, entre outros, 

uma navegação intuitiva e simples, abre espaço para comentários e permite a criação de uma 

comunidade.    

 O mestrando Rodrigo de Oliveira, em seu trabalho intitulado “Blogs na Comunicação 

Organizacional”, listou quatro tipos de blogs corporativos internos “que destinam-se às 

práticas dos colaboradores na estrutura organizacional privada e compartilhamento de 

experiências da rotina pessoal de trabalho”, conforme abaixo: 

1 – Blog do presidente: os posts deste blog possibilitam mostrar aos colaboradores o 

lado aberto e transparente da organização, por meio de informações publicadas 

diretamente pelo presidente da companhia. 

2 – Blog do funcionário: os colaboradores podem utilizar este tipo de blog para 

compartilhar ideias, informações sobre suas áreas de atuação, práticas da rotina de 

trabalho e dicas dos processos onde estão envolvidos. 

3 – Blog para recrutamento: o conteúdo deste blog têm como objetivo divulgar 

posições de trabalho, apresentar o perfil das vagas e informar o planejamento de 

recursos humanos. 

4 – Blog de segmentos: este tipo de blog deve ser aplicado nas empresas com 
estrutura organizacional dividida em departamentos e tem como objetivo aproximar  

áreas que se complementam na execução dos trabalhos.19 

 

                                                             
18 Definição encontrada no Wikipedia. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog. Acesso 28 dez 13. 

 
19 Oliveira, Rodrigo de. (2010). Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, 

X Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog.%20Acesso%2028%20dez%2013
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Segundo Terra (2008) e Cipriani (2006), um dos primeiros blogs internos brasileiros 

foi o do Banco HSBC, quando o presidente executivo da empresa, Emilson Alonso, o criou 

para estimular a comunicação entre os funcionários. Na primeira semana de criação, em abril 

de 2006, o blog recebia um comentário novo a cada minuto. Com o tema empregabilidade, o 

blog teve 13 mil acessos e 398 comentários somente no setor administrativo. As agências 

bancárias, que também têm acesso ao blog, não foram contabilizadas nesses números. E todos 

os funcionários do banco, e, em todo o Brasil, interagem e dão sugestão diretamente ao 

presidente.  

Segundo Suw Charmam (2007), quando visto como “flexível, eficaz, sistema de 

gestão de conteúdo, com capacidades de networking, as aplicações potencias para blogs 

tornaram-se mais claras” (p.65). Em 2005, a IBM
20

 tomou a decisão estratégica de abraçar a 

blogosfera
21

 e passou a incentivar seus funcionários a experimentar e usar as novas 

tecnologias como blogs e wikis. “Atualmente temos mais de 10 mil blogs e 15 mil wikis 

dentro da IBM mundial. Somos mais de 380 mil funcionários no planeta” (SEGURA, 2008, 

web). 

Com tantos funcionários e um número tão elevado de blogs, são necessárias regras e 

controle para organizar o “caos”. Combinar algumas regras com os funcionários antes de 

incentivar o uso dos blogs é essencial, na visão de Cipriani (2006). “Devemos antes saber 

onde estamos pisando: quais são as alternativas de exploração, as vantagens, desvantagens, 

como implementar, como divulgar, e assim por diante”, afirma o autor. Segundo Saw (2007), 

é preciso também considerar a cultura e o modo de trabalho dos funcionários antes de 

integrar as ferramentas de comunicação interna em um blog.  

 Quanto às mídias sociais internas, quando bem utilizadas, poderão resultar em novos 

modelos de gestão e retenção do capital intelectual das empresas. Aos listar suas habilidades, 

experiências e capacidades por meio das mídias internas, os funcionários, antes sem voz, 

podem ter o seu conhecimento mais facilmente localizado e utilizado de forma favorável à 

organização, fomentando a inovação. 

As mídias sociais internas podem ainda quebrar barreiras geográficas e aproximar as 

pessoas. A multinacional alemã BASF, por exemplo, possui uma rede interna que funciona 

                                                             
20

 A International Business Machines (IBM) é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de 

informática. Com mais de 398.455 colaboradores em todo o mundo, a IBM é a maior empresa da área de TI no 

mundo. Definição encontrada no Wikipédia. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM. Acesso em 3 de 

jan 14. 

 
21  Termo coletivo que compreende todos os weblogs (ou blogs) como uma comunidade ou rede social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
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como um “Facebook para colaboradores”. O objetivo é promover o diálogo e a interação por 

meio de “comunidades” com temas específicos sobre os quais os funcionários queiram falar 

ou simplesmente formar grupos de discussão. 

“A ferramenta é global e, portanto, a interação pode se dar com pessoas ao redor do 

mundo. Não há restrições. A única necessidade, caso queira se conectar com os 

colegas de outros países, é usar o inglês como idioma”, diz a diretora de 
Comunicação para a América Latina, Gislaine Rossetti. Na BASF Brasil, por 

exemplo, existem várias comunidades, que discutem vários temas22. 

 

O diretor de marketing e comunicação da IBM Brasil, Mauro Segura, um dos maiores 

defensores do uso das mídias sociais nas empresas, listou em seu blog “A Quinta Onda” itens 

favoráveis a essas mídias. Entre eles estão: 

 COMUNICAÇÃO DIRETA SEM INTERMEDIÁRIOS: “Uma rede social estabelece 

um canal de diálogo direto entre comandantes e comandados, sem intermediários. É 

chance do presidente e do time executivo estabelecerem contato com os funcionários, 

sentir o clima da tropa e descobrir o que anda sendo conversado nos cafezinhos”. 

 IDENTIDADE PESSOAL: “A rede social permite que o funcionário crie a sua 
marca, a sua identidade e como ele deseja ser conhecido na empresa. Essa identidade 

pessoal pode ser criada a partir das próprias atividades que o funcionário exerce na 

rede social, pelos seus relacionamentos e pela sua capacidade de expor seu 

conhecimento, ideias e propostas”. 

 REFERÊNCIAS: “Uma rede colaborativa é pródiga em referências e testemunhos, o 

que é muito útil no dia a dia das empresas. Aliás, em todos os trabalhos que vivi, a 

identificação de referências sempre foi uma dificuldade muito grande. Uma rede 

social facilita essa exposição e até incentiva o compartilhamento de experiências. E 

fica lá tudinho registrado”. 

 POLÍTICA DE PORTAS ABERTAS: “A implementação de redes sociais nas 

empresas é sinônimo de transparência e portas abertas. As pessoas gostam e precisam 
disso. Essa liberdade é valorizada nos dias atuais, especialmente pela geração Y que 

considera essencial viver e trabalhar num ambiente com facilidades de troca de ideias 

e opiniões”.23 

 

 Em pesquisa realizada por Prochnow et al. (2005),  a falta de percepção das lideranças 

nas pessoas coordenadas, atuando de  forma única de acordo com as características cognitivas 

de cada indivíduo; a falta de feedback sobre o serviço realizado, causando desmotivação; o 

preconceito com os colegas de trabalho (intolerância a erros) e a falta de humildade para 

                                                             

22 Trecho extraído da matéria “Mitos e verdades sobre redes sociais corporativas”, publicada no dia 13.11.2012 

na Exame.com. Disponível em <http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/midias-sociais/2012/11/13/mitos-e-

verdades-sobre-redes-sociais-corporativas/.> Acesso em 15 out 2013.  

23 SEGURA, Mauro (2009, web). “Dez razões para sua Empresa aderir às Redes Sociais”. In A Quinta Onda. 

Disponível em <http://aquintaonda.blogspot.com.br/2009/03/dez-razoes-para-sua-empresa-ter-uma.html> 

Acesso em 20 out 2013. 

 

http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/midias-sociais/2012/11/13/mitos-e-verdades-sobre-redes-sociais-corporativas/
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/midias-sociais/2012/11/13/mitos-e-verdades-sobre-redes-sociais-corporativas/
http://aquintaonda.blogspot.com.br/2009/03/dez-razoes-para-sua-empresa-ter-uma.html
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aceitar que ideias alheias possam ser muito úteis para a melhoria de processos são os 

principais motivos causadores de falhas de comunicação dentro das empresas.  

Diante do exposto, é possível afirmar que canais de comunicação 2.0 proporcionam a 

centralização do conhecimento, em um ambiente de colaboração e compartilhamento de 

conteúdo. E neste cenário inovador, as empresas precisam estar atentas às dinâmicas dos seus 

funcionários, que certamente irão cobrar feedbacks de suas sugestões e dos seus conteúdos 

publicados. Por isso, políticas bem claras de utilização e uma equipe de comunicação interna 

atenta aos seus canais são imprescindíveis. 

 

4.3 PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA – EDUCADORES E OFERTADORES 

DE SERVIÇOS 

 

 De acordo com a pesquisa ABERJE
24

 sobre o Perfil do Profissional da Comunicação 

realizada em 2010 com 315 profissionais que atuam em empresas associadas e não 

associadas, os profissionais com formação em Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda, Marketing e Administração atuam na comunicação das organizações brasileiras, 

sendo 40% deles na área de Jornalismo seguido de 23% em Relações Públicas.  

 A pesquisa ainda revelou que, dentro das organizações, a área de comunicação interna 

é a maior em atuação destes profissionais, conforme mostra a figura 4. 

Figura 4: Áreas de atuação dos profissionais de comunicação organizacional: 

 

Fonte: Pesquisa ABERJE, 2010. 

                                                             
24 A pesquisa foi realizada sob a coordenação de Paulo Nassar, professor doutor da ECA/USP e diretor geral da 

ABERJE e Carlos Alberto Ramello, gestor em recursos humanos e sócio-diretor da DMR Consulting. 

Disponível em http://www.aberje.com.br/pesquisa/PesqAberjeProfComunic.pdf. Acessado 10 de jan. 2014. 

http://www.aberje.com.br/pesquisa/PesqAberjeProfComunic.pdf
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 Neste panorama, Cláudia Peixoto de Moura
25

 acredita que os profissionais de 

Jornalismo e de Relações públicas têm em comum a questão primordial da informação para 

gerarem uma ação. A distinção entre as profissões no mundo organizacional se dá, no 

entanto, “na finalidade adotada no processamento da mensagem” (2004, p. 99), pois o 

jornalista utiliza a informação para “difusão de interesse público” e o relações públicas para 

“difusão do interesse institucional”, em ação favorável à instituição.  

 Segundo Nassar (2004), é necessário que haja um reposicionamento dos papéis destes 

profissionais nas organizações, diante da necessidade de se trabalhar em parceria com outras 

áreas profissionais, dentro de um enfoque que vai muito além da criação e produção de 

veículos de comunicação, abrangendo as estratégias de todos os relacionamentos 

organizacionais e não só das relações com os empregados.  

 Voltamos então à quebra dos limites entre comunicação interna e externa, e por isso o 

profissional de comunicação interna moderno precisa possuir competências e conhecimento 

amplos sobre o negócio, a cultura, os clientes e funcionários da organização. Segundo o 

diretor de comunicação do Grupo Gerdau, Renato Gasparetto, o “novo profissional da 

comunicação” deve: 

“1- Conhecer profundamente o negócio e o mercado de atuação de sua empresa;  

2- Ter interesse e conhecimento sobre gestão empresarial;  

3- Ser estratégico e ter visão global para analisar os mercados externos;  

4- Ter boa formação cultural;  

5- Estar sempre disposto a aprender.” (Gasparetto, 2008, p. 37).  
 

 Além de todos esses requisitos, o profissional de comunicação interna deve estar 

atento ao ambiente de tecnologia e de colaboração que estamos vivendo. Conforme analisado 

nos demais capítulos desta monografia, a web 2.0 começa a invadir as empresas de uma 

forma que a comunicação precisa estruturar-se diante de um novo cenário.  

 Com a promoção de espaços para a produção e o compartilhamento da informação e 

do conhecimento, como pelos canais de comunicação 2.0, dados que antes eram reservados a 

um grupo restrito de pessoas agora estão disponíveis para todos. Educar e mostrar os 

caminhos para o uso dessas novas ferramentas, assim como monitorá-las, deve ser alguns dos 

papéis deste “novo” profissional. 

 Além disso, os funcionários passam a desempenhar um papel extremamente 

importante para o sucesso das empresas. O que falam, pensam e compartilham deve ser 

aproveitado, em uma busca pela inovação e valorização das pessoas nas organizações. Para 

                                                             
25 Citação em LOPES, Boanerges e VIEIRA, Roberto Fonseca (orgs.). Jornalismo e Relações Públicas: ação e 

reação – uma perspectiva conciliatória possível. 
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Marchiori (2008), a comunicação e os relacionamentos devem ser o foco das organizações no 

mercado atual, e o ser humano é o que deve ser priorizado pelas empresas. “Indivíduos 

‘trazem’ uma cultura que, sem sombra de dúvida, afeta a forma com que eles se comunicam, 

e a forma com que os indivíduos se comunicam pode mudar a cultura que compartilham” 

(MARCHIORI, 2008, p. 97). 

 E olhando com mais atenção aos funcionários – ou colaboradores, no modelo 2.0, o 

comunicador pode encontrar soluções viáveis e, muitas vezes, inovadoras para a sua empresa. 

A partir do entendimento das redes formadas nas empresas, dos gostos e afinidades entre os 

membros da organização, por exemplo, o comunicador interno tem em mãos a visão de como 

usar essas informações da melhor forma, seja em programas de incentivo ao esporte e bem-

estar, encontros informais para troca de ideias etc. 

 Este novo profissional precisa trabalhar como ofertador de serviço, e deve pensar à 

frente dos caminhos da organização, prevendo boas ações e estratégias antes de todos os 

outros membros. Não esperar mais que as áreas venham até a comunicação interna para a 

divulgação de algum programa ou benefício, e sim ir atrás das lideranças e departamentos, 

propor novos conteúdos e ações ligadas às áreas que possam beneficiar funcionário e 

empresa. Ações simples, como patrocinar funcionários em um clube de corrida ou realizar 

cursos de artes ou de canto. 

  Segundo Paulo Nassar (2005), em Política e Comunicação – A comunicação com 

pensamento (...)  

A comunicação eficaz é aquela que é pensada e operada como um processo, no qual 

o comunicador não é mero informador, mas educador. Esse processo educacional se 

inicia no envolvimento do comunicador no exercício de pensar o futuro da 

organização na qual trabalha, passa pela aprendizagem dos integrantes da empresa, 

principalmente da alta direção, em relação à administração do simbólico 
organizacional e se completa nas relações dos públicos diante das mensagens da 

empresa.”(NASSAR, 2005, p.123) 

 

 Para Segura (2009), o momento atual exige uma mudança do papel e perfil do 

profissional de comunicação. Uma transformação que, segundo ele, depende exclusivamente 

da iniciativa e tomada de decisão dos líderes de comunicação das empresas.  

Vejo o profissional de comunicação cada vez mais estratégico e menos produtor de 

matérias. Será cada vez mais gestor da informação e da colaboração. Estará menos 

preocupado em fazer o tal “jornalismo corporativo” e mais focado em preparar os 

funcionários da empresa para o novo ambiente de trabalho, que é cada vez mais 

global, dinâmico, online e com mudanças constantes. Será alguém mais focado em 

formar pessoas do que informar pessoas. Podemos até imaginar uma mudança de 

nome de profissional de comunicação para profissional de capacitação. Será um 

profissional preocupado em ser um agente de mudança e transformador cultural. 

(SEGURA, 2009, web) 
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 Torna-se, portanto, um desafio do profissional de comunicação interna assumir o 

papel de formar, capacitar e influenciar os funcionários de uma organização. ‘Numa 

perspectiva mais ousada, poderíamos até dizer que a comunicação interna pretende formar o 

profissional do futuro que qualquer empresa deseja, ou seja, um colaborador mais engajado, 

conhecedor da estratégia da organização, cúmplice e influenciador representativo no 

mercado”. (SEGURA, 2009, web). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluída a revisão bibliográfica de autores, professores e pesquisadores da área da 

comunicação organizacional, mais propriamente no âmbito da comunicação interna, e da 

percepção da autora desta monografia sobre este universo, chegamos ao momento das 

reflexões finais, importantes para a análise e objetivo deste trabalho. Mesmo com muitas 

pesquisas e trabalhos sobre a importância da comunicação interna nas organizações, pouco se 

fala sobre a necessidade de mudança de alguns antigos processos e ações desta área, ainda 

muito burocratizada e distante das novas tecnologias. 

 Não podemos fechar os olhos para o mundo à nossa volta. Cercados de 

transformações, nossas rotinas foram mudando ao longo dos últimos anos, assim como a 

forma como nos comunicamos e enfrentamos o trabalho. Essa mudança, provocada 

especialmente pela internet e, mais tarde, pela incorporação das ferramentas web 2.0 e pela 

chegada da Geração Y no mercado de trabalho, como mostrado ao longo deste trabalho, nos 

mostram que a colaboração e os relacionamentos são as bases deste novo mundo, ligado por 

redes de pessoas que se comunicam face a face ou virtualmente, em tempo real, em qualquer 

lugar. 

 Segundo Castells (2006), vivemos em uma sociedade em rede e dominada pelo poder 

da internet. As redes são e serão os componentes fundamentais das organizações. Para tanto, 

as organizações que ainda não entraram no mundo das novas tecnologias, ou ainda, que não 

se deram conta de que os funcionários são um importante pilar para a inovação e sucesso do 

negócio, precisam de reformulações para seguirem competitivas e ativas no mercado. E essas 

transformações passam pela comunicação interna e pelos profissionais de comunicação. 

A comunicação interna de qualidade passa pela disposição da direção em abrir as 
informações; pela autenticidade, usando a verdade como princípio; pela rapidez e 

competência, pelo respeito às diferenças individuais; pela implantação de uma 

gestão participativa, capaz de propiciar oportunidade para mudanças culturais 

necessárias; pela utilização das novas tecnologias; e pelo gerenciamento de pessoal 

técnico especializado, que realize efetivamente a comunicação de ir-e-vir, numa 

simetria entre chefias e subordinados. (KUNSCH, 1995, p. 93) 

 Não é novidade que a comunicação interna é estratégica para as organizações. Porém, 

para muitos ela assim se define por ser a porta voz oficial das empresas, a fonte de toda a 

informação que é gerada. Neste modelo, os profissionais de comunicação interna têm como 

trabalho principal fazer circular as informações da empresa por meio de boletins internos, 

murais e e-mails, e realizar campanhas internas para estímulo da força de trabalho dos 

funcionários. Sem colaboração e participação efetiva dos membros da organização, esta 
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comunicação acaba falhando por não ouvir e entender os verdadeiros desejos e problemas dos 

funcionários, que não se veem, na maioria das vezes, representado por aquilo que é divulgado 

internamente. 

 É por isso que o modelo de comunicação interna 2.0, analisado nesta monografia, 

pode ser pensado como uma nova perspectiva para as organizações. No âmbito do trabalho da 

área, este novo modelo não sugere que os já usados canais de comunicação, aqui chamados 

de “convencionais”, desapareçam das organizações, e sim que novos canais, como as redes 

sociais digitais e os blogs corporativos internos, passem a fazer parte da comunicação entre 

todos os membros da organização. Com isso, as empresas podem promover a participação e 

inteligência coletiva e proporcionar um poder de comunicação mais intuitivo e colaborativo, 

trazendo ganhos não só para os funcionários como para as lideranças.  

A comunicação mediada por computador reorganiza a tipologia dos públicos e sua 

relação com a empresa. Precisamos de denominações novas ou híbridas entre os 
públicos “externos” à instituição e os ditos públicos “internos” ou, ainda, que se 

criem novas tipologias e sejam (re)classificados os públicos ditos “de interesse”. 

(BARRICHELO, 2009, p.346) 

 Indo mais além, a comunicação interna 2.0 pode ser encarada como uma nova visão 

do próprio processo de comunicar. As clássicas reuniões, sempre tão presentes na vida 

organizacional, podem ser uma grande fonte de colaboração e de boas ideias quando 

conduzidas de forma assertiva. Trata-se, apenas, de uma questão de mudança de atitude e de 

postura, uma criação de ambientes colaborativos favoráveis às interações. Um conjunto de 

forças que envolvem as lideranças e os profissionais de comunicação interna. 

 As ferramentas e os meios de encarar esta nova realidade estão aí, porém é preciso 

que alguém os conduza da melhor forma possível. É então que entram em cena os 

profissionais de comunicação, aqueles que precisam conhecer a organização sob todos os 

ângulos e entender a cultura e o que se passa na cabeça dos líderes, funcionários e, também, 

do público externo, já que as barreiras entre o que acontece dentro e fora das organizações 

estão caindo por terra.  

 Este novo profissional não deve ser mais um mero informador, e sim um educador e 

um ofertador de serviço, preparado para entender as redes e fluxos que giram em torno da 

empresa e fornecer o que há de mais condizente com o seu público e negócio. Dentre as 

competências necessárias para este profissional, ter interesse e conhecer profundamente as 

ferramentas tecnológicas e estar sempre disposto a aprender e a ouvir são imprescindíveis 

neste novo cenário. 
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  É claro que nem tudo é tão fácil como parece, e implementar uma comunicação 

interna 2.0 é um grande desafio para as organizações. O próprio mundo da internet não 

permite que haja o controle do qual as empresas estão acostumadas. Porém, não se arriscar 

nestas novas perspectivas é dar um passo para trás diante de um mundo cheio de inovação e 

de bons frutos às organizações. A geração que hoje chega aos postos de trabalho não aceita 

mais as antigas e hierárquicas formas de encarar o trabalho. O coletivo, quando bem 

informado e ciente das suas obrigações, deveres e direitos na organização pode ser um 

diamante escondido, pronto para ser lapidado. 

   Diante de todas essas reflexões, a intenção desta monografia não é afirmar que existe 

um modelo correto de comunicação interna e de perfil de profissional de comunicação que 

devem ser seguidos. A intenção aqui é mostrar que um mundo repleto de transformações bate 

a nossa porta, e que as organizações não podem estar fechadas para estes avanços. Para tanto, 

a comunicação interna como área que promove o engajamento de todos os membros de uma 

organização precisa ter para si a responsabilidade de ser uma das principais esferas da 

mudança. Uma mudança que pode estreitar laços, gerar mais lucros e trazer a inovação para 

as organizações. 
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