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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda a relevância dos boletins para a 

comunicação interna de organizações, em destaque no auxílio ao relacionamento da direção 

com os funcionários. Partiu-se do pressuposto de que o processo comunicativo vinculado à 

publicação institucional favorece a imagem da organização perante seu público interno, e 

contribui para a sua credibilidade. Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre alguns 

dos estudos de maior destaque da comunicação interna nas organizações. Também se analisou 

avanços advindos dos meios digitais online e a compreensão do jornalismo institucional como 

provedor de informações imprescindíveis para o público de interesse, tomando-se em 

consideração a natureza jornalística e seus aspectos fundamentais. Procedeu-se a uma análise 

da publicação e uma enquete com funcionários buscando-se compreender o prestígio do jornal 

institucional “Embasa da Gente”, enviado aos funcionários da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento. O presente estudo tem a pretensão de elucidar questionamentos sobre o público 

do jornal, como o veículo contribui para a manutenção da comunicação interna da empresa, o 

atendimento às expectativas dos empregados, e a resposta às intenções estratégicas da 

administração. Conclui-se com uma reflexão acerca da forma como a organização dialoga 

com seu publico interno e quem são os agentes que compõem a centralidade desta 

comunidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca pela melhor linguagem e pelo meio mais efetivo para atingir o público interno 

sempre esteve entre as principais preocupações da comunicação organizacional desde seus 

primórdios. Com efeito, a escolha pelos canais mais apropriados para o direcionamento das 

informações, a habilidade no trato com o processo comunicativo e um conhecimento do 

receptor permitem uma mediação bem aplicada das informações. No ambiente interno, por 

exemplo, essas estratégias contribuem para a formação do clima organizacional que pode 

contribuir para o alcance dos objetivos empresariais.  

O discurso organizacional se legitima pelo processo comunicativo, assim como os 

sistemas de coerção e consenso passam por tal procedimento. Portanto, o método para a 

construção do discurso organizacional se utiliza de diferentes canais de comunicação para sua 

efetivação. As publicações empresariais são alguns exemplos desses canais, e elas tendem a 

atingir os diferentes departamentos permitindo que cada indivíduo consuma e interprete seu 

conteúdo de forma diferenciada. 

Os jornais e revistas produzidos para o público interno cumprem a função de 

divulgadores do discurso organizacional e se tornam pauta de debates entre os funcionários, 

podendo seu conteúdo sofrer níveis de rejeição e aceitação de acordo com a interpretação e 

julgamento a eles acrescido. Rabaça e Barbosa (2001) definem as publicações internas como 

“veículos periódicos da comunicação institucional voltado para o público interno e, com 

menos frequência, ao ambiente externo, custeados pela organização”.  

Já o Manual de House Organ
1
, da Unimed (2005), entende como publicação com 

periodicidade, na forma de jornal ou revista, ligada ao esforço de uma empresa de se 

comunicar com seu público principal ou funcionários. O que se pode perceber dentre as 

definições é que ambas apontam para a característica periódica da publicação e o fato da 

produção ser realizada a partir do interesse da organização. Podendo ter o formato de jornal e 

revista, o material dialoga com os empregados e permite o reforço da imagem institucional. 

Para o presente estudo, busco compreender uso das publicações na comunicação interna de 

modo a contribuir para o bom relacionamento das organizações com seu público interno, uma 

                                                           
1 House Organ: expressão inglesa comumente utilizada para definir o jornal da empresa. Em tradução 

livre pode ser entendido como o “órgão da casa” e que também poderá ser uma revista ou um boletim 

institucional. 
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vez que estes operam como publicações institucionais que projetam as empresas aos 

funcionários e com isso eu tomei como o objeto o jornal interno “Embasa da Gente”, 

direcionado aos funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento.  

Minha pretensão com a escolha do jornal “Embasa da Gente” como objeto de estudo 

está ligada à busca em compreender melhor a comunicação de uma empresa que acompanho 

de perto, uma vez que integro seu quadro funcional. Desse modo, pretendo entender como se 

dá a recepção do discurso organizacional pelos funcionários por meio da análise do jornal 

interno da empresa, o qual é distribuído nos diferentes parques da organização. Com isso, 

consigo unir meu interesse em desvendar os processos comunicativos da empresa que integro 

com meu entusiasmo pela comunicação organizacional, que trago junto a mim desde o início 

da faculdade.  

A partir disso, a finalidade do presente estudo é em entender a relevância das 

publicações institucionais para a comunicação interna verificando se o jornal “Embasa da 

Gente” corresponde aos interesses de seu público e atende ao caráter informativo enquanto 

instrumento de diálogo com o público interno. Com tal estudo tenho a pretensão de elucidar 

se o jornal dialoga com seu público, se ele atende às demandas de informação das empresas e 

como é entendida pelos funcionários. Nesta perspectiva, o uso dessas publicações se liga aos 

estudos da comunicação interna no contexto das organizações. 

Entendida como estratégia de dialogo entre o corpo funcional e os níveis superiores das 

corporações, a comunicação interna se apresenta como fator primordial para conservação da 

credibilidade e construção da identidade empresarial. Com efeito, as novas perspectivas no 

modo de lidar com a comunicação voltada para os funcionários abandonam o contentamento 

em apenas produzir veículos de comunicação e passam a compreender a comunicação como 

um conjunto de ações que permite maiores investimentos na área, a preocupação com a 

formação de gestores e a estruturação de equipes bem preparadas. Desse modo, as empresas 

que discutem meios para a efetividade da comunicação formam funcionários mais bem 

informados e cientes de suas funções no processo produtivo. Apesar das diferentes 

possibilidades de utilização dos meios de comunicação a serem exploradas, os estudos nos 

usos de veículos internos demonstram que o uso desses meios é restrito. 

Com o acesso às novas tecnologias, esse discurso organizacional necessita alterar suas 

formas de abordagem junto ao público e compreender a importância de dar espaço para que os 

funcionários produzam conteúdo informativo e tenham voz, do mesmo modo que estes 

possuem no ambiente online para além dos portões da empresa. Logo, para além de 
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compreender a efetividade de um meio tradicional de comunicação, como o jornal interno, o 

estudo se volta também a explicitar os avanços na área. E, para, além disso, demonstrar de 

que forma os avanços tecnológicos podem contribuir para a comunicação interna nas 

organizações, a fim de estabelecer contato com os funcionários e assim alcançar os objetivos 

estratégicos das corporações. Portanto, o novo discurso de valorização que as empresas 

pregam agora está pautado na humanização do corpo funcional e na forma como elas 

enxergam os processos de colaboração entre os indivíduos. 

Neste cenário, o crescimento vertiginoso no uso das mídias sociais contribui para que 

todos que a utilizam tenham o poder de produzir conteúdo e disseminá-lo no ambiente online. 

Tais conteúdos podem, por vezes, estar ligados a empresas e instituições públicas de um 

modo geral, alterando em pouco tempo todo o esforço em imagem que a empresa se dedicou a 

construir. Dessa forma, a velocidade de disseminação e o alcance que as informações 

possuem na Web podem fazer com que informações divulgadas sobre uma empresa cause 

danos irreversíveis à sua representação frente aos seus públicos. E, estas podem ser 

informações advindas da sociedade em geral, assim como podem ser a expressão e 

posicionamento de funcionários ou colaboradores da própria organização, sendo que estes 

últimos dispõem de dados privilegiados podendo, portanto, causar ainda mais estragos à 

imagem da organização.  

Junto ao público interno, o ato de modificar ou minimizar os efeitos do ambiente virtual 

pode estar ligado à conscientização dos funcionários e o estímulo para que estes se expressem 

no próprio espaço interno das organizações e exponham suas opiniões. Já no mundo externo, 

o caminho é a manutenção de um bom relacionamento com o público externo através de 

respostas rápidas, claras e efetivas. Mas, nossa discussão aqui não irá se pautar na relação das 

empresas com o público externo, nosso estudo se volta acerca do contato com o empregado. 

Os estudos sempre se utilizaram dos veículos de comunicação para intermediar o 

processo de comunicação com o público interno, numa relação bem definida entre produtor e 

receptor das informações. Contudo, devemos verificar a presença de uma necessidade de se 

pautar a discussão para uma comunicação colaborativa, na qual os papéis não serão bem 

definidos e participam de diferentes formas do processo de construção do discurso 

organizacional. Tal fato está intimamente ligado aos avanços do universo online e a uma 

percepção da necessidade de atenção para a comunicação interpessoal. 

Os modos de atuação na comunicação interna estão se alterando, mas os veículos 

tradicionais ainda possuem muita força nas empresas. Com isso, devemos verificar a 
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importância e eficácia destes meios de comunicação para o público interno. Com o propósito 

de entender a relação das publicações institucionais no diálogo com o funcionário, o presente 

estudo se debruça sobre tais instrumentos de comunicação e como estes alteram o 

relacionamento da empresa com seus empregados. 

Portanto, no segundo e terceiro capítulos do estudo apresento um levantamento sobre os 

processos de comunicação interna e seus estudos de maior relevância, a compreensão dos 

arranjos tradicionais voltados para os veículos e os novos modos de estimular o 

relacionamento interno voltado para os espaços de colaboração do público e a inserção dos 

meios digitais na comunicação. Adiciona-se ao estudo uma visão do jornalismo institucional 

favorecendo a promoção de conteúdo informativo para o público. Logo após, o quarto 

capítulo, a investigação se debruça sobre a análise da efetividade das publicações internas nas 

organizações por meio de um estudo sobre o jornal Embasa da Gente
2
 e como este é visto 

pelos funcionários da “EMBASA
3
”, empresa que será nosso objeto de estudo. E, nas 

considerações finais, faço uma análise quanto aos resultados alcançados pelo trabalho.  

Para a validade do estudo, pontuo duas importantes premissas para o desenvolvimento 

do trabalho. Primeiramente, precisamos ter em mente que a comunicação interna contribui 

para o envolvimento dos funcionários na vida organizacional. Partindo de tal princípio 

precisamos entender que as estratégias em comunicação favorecem o ambiente empresarial e 

consequentemente contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos das empresas. 

Levando em consideração a importância da comunicação para as organizações, 

validamos a importância meio de transmissão das informações na comunicação interna das 

empresas e com isso, podemos definir como premissa o fato de que as publicações 

institucionais são responsáveis pela transmissão do discurso organizacional. Dito isto, estas 

publicações devem receber uma atenção devida para que as empresas compreendam se o ato 

de sua produção tem alcançado funcionalidade perante o público interno.  

Diante do exposto, para o trabalho tracei algumas hipóteses, que virão a ser averiguadas 

no decorrer do estudo. Inicialmente, busco compreender se o jornal apenas atende aos 

interesses dos organizadores, ficando alheio às demandas do público-alvo, ou se sua 

existência está intimamente ligada às necessidades de informação dos empregados e, a partir 

disto, a empresa estabelece as características da publicação. Outra percepção que tenho 

                                                           
2
 Embasa da Gente: publicação institucional produzida pela Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento e voltada para os funcionários da organização. 
3
 Embasa: Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
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interesse em elucidar foi o espaço dedicado a estes funcionários na publicação, como eles se 

sentem incluídos e representados no jornal.  

Se valendo de tais averiguações, aos poucos, é possível perceber se o veículo de 

comunicação consegue alcançar níveis de satisfação perante os funcionários. A partir da 

inclusão do público, é possível compreender se a organização promove espaços para a 

representação dos empregados, ou apenas prega um formato mais tradicional de comunicação 

no qual o jornal apenas promove o discurso da diretoria da empresa e não alcança a fala do 

nível operacional.  

Também é importante saber que uma estrutura física bem definida não faz com que a 

publicação garanta a aceitação de seu público, pois muito do que é conquistado é reflexo da 

expectativa que estes funcionários possuem do jornal e como os organizadores vão atender 

tais anseios. Se o veículo não despertar o interesse, não adiantará o esforço para a organização 

do jornal, pois este não estará cumprindo seu papel informativo perante o público de interesse. 

Para além, da organização do jornal, é necessário transformá-lo em uma necessidade para a 

manutenção da comunicação interna. 

Contudo, tenho consciência de que o referido projeto colabora para reforçar o conjunto 

de estudos na área de comunicação interna e trazer novas contribuições para o tema. Assim, a 

análise das publicações internas favorece a compreensão de um antigo veículo de 

comunicação nas instituições, mas ainda utilizado em muitas empresas que desejam 

estabelecer contato com seus públicos. Nesse sentido, o estudo se mostra ainda mais 

relevante, posto que o retorno de audiência na leitura dessas publicações é menor se 

comparado com a comunicação interpessoal. Logo, para que a aplicação dos jornais e revistas 

seja feita de forma adequada, as empresas devem conhecer bem o seu público e minha análise 

contribui para a percepção do desejo do público e qual o modo de alcançar suas expectativas.  

Já a escolha pelo estudo das publicações institucionais se baseia em compreender o 

modo como estas publicações funcionam, dialogam com seu público de interesse e aborda 

temáticas relevantes para a organização. Por conseguinte, entender uma questão que desperta 

interesse e causa inquietação: Como o conteúdo, a forma e estrutura das publicações 

institucionais implicam no relacionamento de uma empresa com seus funcionários? Acredito 

que, com tal resposta, eu possa diagnosticar a influência da publicação na comunicação 

interna. 
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2. COMUNICAÇÃO INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA COMO FERRAMENTA 

ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Junto com as mudanças que ocorrem no mundo contemporâneo, a Comunicação 

Organizacional ganhou reformulação em seus processos e técnicas alterando o modo de 

interação das empresas com seu público. 

No que diz respeito ao ambiente interno, o modo de pensar que entende os funcionários 

como agentes passivos perdeu espaço para a percepção de que uma organização é constituída 

por relacionamentos humanos e estes moldam as empresas e imprimem seus comportamentos, 

valores e produções de sentido. Para Berlo (apud Marchiori, 2008), uma organização só é 

possível através da comunicação. 

Pela linguagem, o indivíduo se expressa no meio que vive e através dela que expõe sua 

realidade. As relações interpessoais permitem um jogo de identificações que favorecem a 

aproximação e o distanciamento dos indivíduos na coletividade. Numa empresa, esse jogo de 

identificações com o meio promove a ordem organizacional.  

Os empregados realizam seus processos de comunicação nas empresas e por meio deles 

contribuem para os fluxos informativos organizacionais. Hall (apud Wels, 2005) ainda afirma 

que nas organizações são encontrados “elementos que são fortemente organizacionais e 

fortemente individuais”. O que demonstra a centralidade de cada membro da empresa no 

processo comunicativo. 

Rego (1986) entende que para dialogar com seu público interno, as empresas necessitam 

negociar com o sistema de valores ligados a este com o propósito de chegar a um consenso. 

Ele reforça ainda que este consenso não deve estar ligado a uma supressão e a uma 

desagregação de forças trabalhistas, mas sim ao reforço de seus valores a fim de garantir um 

meio de socialização empresarial. 

Marchesi (apud Pinto, 2010) aponta que a comunicação interna é responsável por criar 

sentidos de pertencimento nos funcionários e fomentar os fluxos informacionais. Para 

Pacanowsky e Trujillo (apud Marchiori, 2008), as organizações alcançam reconhecimento 

comunicativamente. 

Contudo, não há como pensar a comunicação da empresa com seu público interno sem 

levar em consideração os modos de apreensão cultural da sociedade que a organização faz 
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parte. Com isso, as empresas devem atentar para as mudanças que ocorrem no ambiente 

externo para se adequar aos novos cenários e aplicar as estratégias adequadas para 

manutenção da comunicação com os funcionários. Num mundo globalizado, no qual as 

modificações ocorrem com uma rapidez elevada, já não é mais possível para uma empresa se 

valer apenas de suas metodologias internas, desconsiderando o elemento social e seus 

elementos formadores, tais como cultura, política e economia. 

Os indivíduos que compõem as organizações também participam de relacionamentos 

para fora das fronteiras da empresa. Possuem desejos e julgamentos que conduzem suas 

escolhas e influenciam a opinião de outras pessoas. Com isso, criar um clima de insatisfação 

na empresa pode contribuir para o avanço de uma imagem negativa.  

E, diferente de outros membros da sociedade, o público interno conhece de perto a 

realidade das empresas, suas forças e fraquezas, e, devido a isso, tem mais resistências às 

campanhas que promovem a boa imagem da empresa. Antes de tudo, o setor de comunicação 

precisa criar um terreno favorável para estabelecer um bom clima organizacional em que os 

funcionários se sintam motivados e satisfeitos em fazer parte da instituição. 

O ambiente interno, assim como o meio externo, é passível de constantes mudanças. 

Portanto, cabe às empresas terem percepção de como se adequar às novas demandas. Casali 

(apud CARVALHO, 2007) pontua que, com a mudança de cenário, as organizações precisam 

dispor de novos meios de relacionamento com seu público interno. Ou ainda, repensar formas 

diferentes de atuar com meios tradicionais de comunicação. 

As novas formas de gestão da comunicação interna demandam a antecipação de 

conflitos e a institucionalização das normas e condutas. Paralelo aos avanços em comunicação 

interna nas empresas, alguns autores discutem novas formas de lidar com o ambiente interno, 

a exemplo de Saul Békin e Analisa Brum que defendem o Endomarketing como um 

instrumento estratégico para engajar, motivar e reter o público interno.  

Os estudos teóricos de Endomarketing consideram os funcionários e seus familiares 

como clientes internos e, com isso, fazem uso de instrumentos conhecidos pelo Marketing 

tradicional, tais como o diagnóstico que abrange a análise do ambiente interno da 

organização, uma avaliação do perfil dos funcionários e uma avaliação da necessidade de 

treinamento (MARINS, GAMA, et al, 2010). A aplicação de métodos já adotados pelo 

Marketing faz com que as organizações desempenhem estratégias mercadológicas através do 

estímulo de seus recursos internos. 
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É importante destacar que o Endomarketing é uma ferramenta para a gestão de pessoas 

com o objetivo de engajar os funcionários, por meio da determinação de seu perfil desejado, 

das formas de comunicação utilizadas para alcançá-los e das estratégias de desenvolvimento e 

retenção implantadas (MASCARENHAS, ZAMBALDI, NATRIELI, 2010).  

Kunsch (2003) refuta o posicionamento dos teóricos do Endomarketing justificando 

que, enquanto o marketing voltado para o ambiente interno limita sua visão a perceber os 

funcionários como cliente interno, os estudos em comunicação interna ampliam a perspectiva 

por meio de ações que atuam em “um clima organizacional formado por pessoas que buscam 

interagir em virtude da consecução de objetivos gerais das organizações”.  

Enquanto área estratégica, a comunicação interna deve manter-se sintonizada com os 

objetivos gerais das empresas e, além disso, o alto escalão precisa atentar para as propostas de 

comunicação e estar de acordo com a aplicação das ações. Com efeito, os reflexos de práticas 

de comunicação são importantes não apenas para os funcionários, mas permite ganhos 

efetivos também para a organização. 

Bueno
4
 vai afirmar que muitas empresas passaram a dedicar seus discursos aos 

conceitos de transparência e responsabilidade, demonstrando, assim, estarem sintonizadas 

com boas práticas de governança. Contudo, o que se observa, em muitos casos, é um 

desrespeito ao público interno, visualizado no distanciamento com seus funcionários, a 

ausência de participação e a limitação das opiniões divergentes ao discurso que a organização 

prega.  

O autor questiona comportamentos que diferem do discurso organizacional e colocam o 

funcionário em um patamar de objetos serventes aos interesses da empresa. Em organizações 

com este formato, a comunicação interna com os trabalhadores se limita então a uma instância 

burocrática-administrativa, na qual se verifica “relações não democráticas, não participativas, 

onde predomina a comunicação descendente” (BUENO
5
). Isso se verifica por meio de 

veículos internos de comunicação que, mesmo com estruturas bem produzidas, se 

transformam em um conjunto de informações que não despertam o interesse do funcionário. 

Propor uma comunicação interna favorável, não requer apenas um discurso bem 

alinhado, mas uma postura pautada no respeito ao funcionário, na valorização às relações 

                                                           
4
 BUENO, Wilson. Comunicação interna e governança corporativa. Disponível em: 

http://www.rp-bahia.com.br/colunistas/wilbueno.htm. Acesso em: 28 de março de 2014 
5
 BUENO, Wilson. Comunicação interna e governança corporativa. Disponível em: 

http://www.rp-bahia.com.br/colunistas/wilbueno.htm. Acesso em: 28 de março de 2014 
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humanas e na consideração à diversidade de opiniões. Bueno ainda relata que uma 

comunicação interna respaldada no humanismo prevê a participação do funcionário e 

contemple um espaço para a troca de experiências. 

Ainda conforme pontua Kunsch (2003), a comunicação interna participativa permite ao 

funcionário e à empresa um diálogo mais aberto e a troca de informações que pode ser 

decisiva para as empresas. Para além disso, os trabalhadores, ao se sentirem confortáveis nos 

locais de trabalho podem ser difusores das boas práticas da empresa no meio social que 

interagem com diferentes agentes sociais. Isso soa bastante favorável para a imagem da 

organização.  

No que tange o funcionário, a boa comunicação interna faz com que a empresa 

enxergue o indivíduo como cidadão que merece ser respeitado no seu local de trabalho, 

agrega valor e desperta a confiança. Antes de tudo, a comunicação interna deve garantir o 

papel social da empresa. Manter os colaboradores bem informados sobre a organização lhes 

permite também a resolução de conflitos preventivamente e estimular a participação contribui 

com a motivação e o engajamento nos projetos da organização. 

 

Uma comunicação interna eficaz é aquela que contribui para atribuir 

sentido à vida organizacional, que busca o equilíbrio entre as 

necessidades da organização e a de seus principais públicos e que 

mobiliza todos os segmentos organizacionais para uma cultura de 

diálogo, inovação e participação (CURVELLO, 2008). 

 

As empresas devem estar atentas que a comunicação interna eficaz é capaz de contribuir 

para um rendimento positivo e com isso passarem a apostar em estratégias que valorizem a 

importância da informação dentro das organizações. De acordo com Marchiori
6
, a 

comunicação interna se volta para verificar a questão formativa da comunicação, o modo 

como as pessoas em seus processos comunicacionais constroem a realidade organizacional.  

As estruturas internas de comunicação, constituídas nas trocas de informação, moldam o 

ambiente da empresa e favorecem ao que Bormann (apud Marchiori, 2012) vai entender como 

                                                           
6
 MARCHIORI, M. Comunicação interna: um olhar mais amplo no contexto das 

organizações. Londrina, 2012. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-estudo/gecorp/backup-03-10-

2012/publicacoes/Marchiori,_M._._Comunicac_o_interna_um_olhar_mais_amplo_no_contexto_das_

organizac_es._2008._Trabalho_apresentado_no_X_Congreso_Latinoamericano_de_investigacion_de_

La_comunicacion.pdf. Acesso em: 16 de março de 2014 
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construção de um processo social no qual as pessoas mantêm a consciência grupal, simbólica 

e compartilhada.  

Para Lee (apud Marchiori, 2012), a estrutura e o processo de comunicação interna 

devem refletir o fato de que a comunicação é um meio, não um fim para o sucesso, sendo o 

propósito indispensável do trabalho de comunicação melhorar o desempenho dos negócios da 

comunicação. 

 

2.1 Redes e Fluxos de Comunicação 

 

Sempre quando pensamos em processos comunicacionais não deixamos de relacioná-los 

com codificação, canal, decodificação, mensagem e fonte, alguns elementos chaves 

conhecidos nos referenciais teóricos de comunicação.  

Tais aspectos também são pensados quando o assunto é comunicação organizacional. 

Os conceitos de comunicação tendem a ser aplicados às empresas na condução do diálogo 

com seus públicos. Mas, conforme pontua Kunsch (2003), não é possível vislumbrar uma 

comunicação empresarial sem levar em consideração o processo relacional entre indivíduos, 

unidades e departamentos, e as influências e os condicionamentos que a organização sofre.  

Os indivíduos em seu convívio social passam por interferências de natureza variada e 

isso ocasiona reflexos em seus modos de interpretação do mundo. Se, tomamos por base que, 

uma organização é constituída por pessoas e os fluxos de comunicação são gerados por estas, 

não há como considerar que apenas a formalização de uma estrutura de comunicação 

resolveria os problemas de informação nas empresas. “Os principais problemas de 

comunicação são originados pela complexidade do comportamento humano” (SANTOS apud 

BARICHELLO; POZZOBON; RIBEIRO
7
).  

Deve-se atentar para a cultura e o universo cognitivo de cada pessoa, “exercendo seus 

papéis e sofrendo todas as pressões inerentes ao seu ambiente interno e externo” (Kunsch, 

2003) para compreender o modo mais adequado de gestão para o cenário da empresa. 

Determinadas complexidades estão ligadas ao universo dos processos comunicacionais, é 

                                                           
7
 BARICHELLO, E; POZZOBON, C; RIBEIRO, M. Comunicação informal e cultura 

organizacional. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/geacor/article/viewFile/1295/1000. Acesso em: 12 de 

abril de 2014 
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importante atentar-se para estas para que haja o domínio das ações: as barreiras, os fluxos, 

redes e níveis são fundamentais para o ato de comunicar. 

As barreiras são definidas como ruídos que dificultam o ato comunicativo e podem ser 

de diferentes naturezas, tais como psicológica, mecânica e semântica. No que diz respeito aos 

níveis comunicacionais, os autores possuem diferenças conceituais na abordagem do tema. 

Para Thayer (apud Kusch, 2003) os níveis são classificados como interpessoal (interlocução 

entre indivíduos), intrapessoal (o processamento de informações pelo próprio indivíduo), 

comportamental (fluxo de informação que ligam os indivíduos ao ambiente) e tecnológico 

(que se refere aos aparelhos eletroeletrônicos responsáveis por armazenamento, captação, 

processamento e distribuição de informações). 

Rego (1986) também vai distribuir a comunicação em quatro níveis distintos. Mas as 

denominações que serão diferentes. Para o que Thayer vai definir como nível 

comportamental, Rego vai nomear como nível grupal definindo dimensões para o termo como 

a frequência de contato, a norma grupal e o centralismo. Independente da denominação que 

será aplicada aos níveis, é importante ter em mente que uma organização deve sempre ter 

conhecimento e levar em consideração os níveis presentes no contexto organizacional. 

Dentro das empresas, os níveis podem ser encontrados em duas redes diferentes de 

comunicação, a formal e a informal. O que se referencia como rede formal está ligada ao 

conjunto de meios preestabelecidos pela empresa para que a comunicação se estabeleça. Já a 

rede informal se caracteriza por relações espontâneas entre indivíduos, sem prévio controle da 

organização. Simon (apud Kunsch, 2003) alerta para o fato de que a comunicação por meios 

formais, por mais organizada que ocorra em uma organização, será sempre acompanhada por 

canais informais de comunicação, por ser um modo mais rápido e tácito da informação fluir. 

Gioglioti (2008) evidencia que, mesmo que uma empresa tenha uma boa estrutura de 

comunicação formal voltada para o público interno, esta não deve excluir os modos informais 

de relacionamento e, sim, visualizá-los como complemento das funções da comunicação na 

organização. “Não existe espaço nas empresas para apenas uma destas formas de comunicação e 

sim para a coexistência das duas em conjunto.” 

Compõe ainda a comunicação em uma organização três fluxos distintos compreendidos 

através da hierarquia das empresas. De acordo com Rego (1986), o fluxo descendente 

compreende as informações que saem do nível top em direção às bases operacionais e é 

composto pelas instruções e práticas organizacionais.  



22 
 

 

Katz e Kahn (apud ROBBINS apud MORESI e LOPES, 2011) destacam cinco 

elementos que caracterizam a utilização da comunicação descendente: a justificativa da 

realização de determinada tarefa e sua correspondência com outras atividades da organização; 

espaço para instruções de trabalho, com definições sobre o que deve ser feito, normas e 

treinamentos; uma resposta ao desempenho dos funcionários nas empresas; doutrina dos 

subordinados para serem permissivos às metas de trabalho; por fim, esclarecimento de 

procedimentos e práticas que devem ser adotadas no ambiente de trabalho. 

Já o fluxo direcionado da base para os níveis superiores é o ascendente que é 

responsável pelo direcionamento de anseios, interesses e perspectivas do grupo funcional. O 

fluxo lateral, conforme pontua Kunsch (apud Wels, 2005), possui direção horizontal e é 

composto pela comunicação entre grupos com igualdade de nível funcional. Por vezes, este 

fluxo se caracteriza pela retenção de informações a outros grupos, principalmente àqueles de 

níveis mais baixos na pirâmide hierárquica. Kunsch (apud Wels, 2005) ainda complementa a 

existência dos fluxos transversal e circular, presentes nas empresas com características 

orgânicas, destacando que estes fluxos ultrapassam os modos tradicionais de informação. 

Estes fluxos se encaminham por meio das redes de comunicação, que podem ser de 

caráter formal e informal. As redes formais de comunicação “comportam as manifestações 

oficialmente enquadradas na estrutura da organização e legitimadas pelo poder burocrático” 

(Rego, 1986) e nas redes informais são encontradas informações geradas de modo espontâneo 

pelas “cadeias sociológicas de grupos” (Rego, 1986). 

Os canais de comunicação são meios pelos quais as informações chegam ao público de 

interesse. Tais meios variam de acordo com a mensagem, o tamanho da organização e ao tipo 

de público. Os canais formais de comunicação integram o processo informativo por meio da 

comunicação ascendente e da descendente. Estando a comunicação ascendente fazendo uso 

dos relatórios operacionais, reuniões e conferências, veículos de comunicação que favorecem 

a exposição de opiniões, ideias, críticas e posicionamentos. A comunicação descendente, que 

flui do topo para a base, conta com diferentes veículos impressos, orais, tais como boletins, 

reuniões, jornais, revistas e entrevistas. 

 

2.2 O Jornalismo Empresarial 
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O jornalismo tem por característica lidar com a divulgação de informações e dados 

factuais com o objetivo de manter seu público informado por meio de veículos de 

comunicação. No jornalismo empresarial, o objetivo se volta para despertar o interesse dos 

públicos que se relacionam com a organização. No jornalismo tradicional, o produto final é a 

própria notícia, já no jornalismo institucional as notícias são o meio para atender aos 

interesses estratégicos de uma empresa. 

Para se comunicar com seu público, a organização concorre com outras fontes de 

informação que o trabalhador tem acesso. A informação endereçada de uma empresa através 

de um jornal ou outra publicação institucional para seu público nem sempre é interpretada da 

maneira como o emissor deseja, uma vez que, ao receber um dado, o púbico interno está 

inserido em um contexto social e, portanto, é capaz de fazer apreensões de acordo com sua 

vivência e a conjuntura que está condicionado. Solio (2002) pontua que “uma série de 

mediações atravessam a leitura desse jornal”. 

Por meio do contexto social construímos um processo de aprendizagem que nos 

possibilita manter contato com outros seres sociais. Conforme Castillo (apud Solio, 2002), 

O contexto é nossa principal fonte de aprendizagem. Primeiro, porque dele 

depende nossas sobrevivências [...] nossas maneiras de significar e de 

relacionarmo-nos, de perceber e de sonhar. O contexto nos vai construindo 

de uma forma da qual dificilmente sairemos em toda a existência.  

 

No processo de recepção, pode haver leituras diferenciadas de acordo com os interesses 

distintos do público. Portanto, numa publicação institucional o setor de comunicação deve 

estar ciente que a recepção não deve ser vista como consensual, mas sim um local de 

negociação com conflitos e tensões. O público interno não é um receptor raso de informações 

e as leituras não devem ser compreendidas como homogêneas.  

Logo, o jornalismo empresarial liga-se a compreensões de que está condicionado a 

interesses organizacionais, que a recepção do público leitor passa por mediação e há um 

processo contínuo de tensão entre as partes a fim de sustentar o relacionamento entre o 

público e a organização. 

O uso de periódicos voltados para os públicos das organizações sustenta o 

relacionamento com o meio interno e o externo. Rego (1986) define particularidades básicas 

que compreendem a natureza jornalística da produção, mesmo que respaldada em uma 

conjuntura empresarial. 



24 
 

 

Rego (1986) afirma que a notícia empresarial faz parte dos fluxos informativos que 

amparam a comunicação corporativa, estando presente nas direções verticais e horizontais.  A 

universalidade, a periodicidade, a atualidade e a difusão coletiva, elencadas pelo teórico Oton 

Goth que caracterizam o jornalismo, devem fazer parte do universo das publicações 

empresariais com perfil informativo. 

A universalidade permite que as matérias veiculadas sejam de interesse das áreas de 

importância da empresa como um todo. Mas, não se pode deixar de lado que a escolha do 

conteúdo obedece aos critérios de seleção inerentes a conjuntura empresarial. Portanto, tem 

seus critérios estabelecidos pela filosofia da empresa. 

A atualidade do jornal da empresa, diferente da dinâmica de uma produção jornalística 

tradicional, está ligada ao que é atual na empresa, estando essa atualidade ligada a assuntos de 

uma semana, um mês ou um semestre anterior. A periodicidade se refere à regularidade de 

veiculação e distribuição do material. 

Voltando o interesse para os periódicos internos, há as publicações que comunicam com 

os funcionários das empresas. Conhecidos também como house organs, as publicações 

atendem aos interesses internos da organização, possuem linha editorial definida e uma rotina 

produtiva. A notícia jornalística, que compõe os fluxos de comunicação que fazem parte das 

organizações, tem por finalidade “produzir comportamentos internos favoráveis” (Rego, 

1986).  

As mensagens que estão contidas na publicação interna pode se diferenciar de acordo 

com a temática que deseja abordar. Para Rosa e Léon (apud Palmerston, 2000) os conteúdos 

se dividem em “assuntos de interesse do funcionário que não são de interesse da empresa, 

assuntos do interesse da empresa que não são do interesse do empregado e convergência entre 

o interesse do funcionário e o da empresa”. Rego (1986) refina ainda mais as mensagens, 

definindo as características das matérias publicadas em: matérias motivacionais, 

institucionais, educativas, do universo feminino, do universo masculino, operacionais, 

familiares e de orientação profissional. 

É fundamental distinguir que nem todo meio de comunicação corporativa pode ser tido 

como jornalismo institucional. Relatórios operacionais, manuais e instruções são modos de 

informação na empresa, mas não possuem as características para que pertençam ao rol de 

veículos jornalísticos. Por conta disso, é necessário atentar para as publicações internas, tais 

como boletins, jornais e revistas, e a construção do material para não haver fuga dos moldes 
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jornalísticos de produção. Alertando também para o fato de, assim como os materiais 

impressos, as organizações podem fazer uso de outras variáveis como comunicação visual e 

auditiva. 

Mas, Cahen (apud Carvalho, 2007) ressalva que os periódicos internos não devem 

conter apenas informações sobre as organizações, mas abrir espaço para conteúdos que 

distraiam e integrem o público leitor. 

 

 

 

2.3 Jornal Interno 

 

Os jornais internos são publicações institucionais de periodicidade definida voltada para 

o interesse informativo do público interno. Organizado pelo setor de comunicação da 

empresa, o conteúdo é produzido com o objetivo de estabelecer um relacionamento mais 

transparente com os funcionários. Possui matérias de interesse geral da empresa, que 

pretendem despertar a atenção do público leitor e atender aos propósitos informativos da 

organização. 

Conforme pontua Rabaça e Barbosa (2001) em Dicionário de Comunicação, as 

publicações devem cumprir a função informativa (disseminado o conhecimento sobre 

atividades e ações), integrativa (relacionamento os empregados com os interesses da 

corporação), educativo (promovendo temáticas sobre saúde, qualidade de vida e bem estar e 

dando espaço para informativos de treinamentos e cursos) e motivacional (imprimindo valor 

ao empregado e permitindo sua identificação com material produzido). 

Alguns fatores podem influenciar negativamente na execução da publicação. Canfield 

(1970) vai apontar limitações que podem dificultar o sucesso de um jornal interno: a carência 

de objetivos definidos, redatores inexperientes, falta de originalidade, ausência de política de 

redação, material de redação mal produzido e publicação esporádica. Ficar atento a esses 

fatores pode ser decisivo para a aceitação do jornal pelo público interno. 

O conteúdo das publicações ou boletins institucionais deve ser elencado para atender 

aos interesses corporativos e anseios dos funcionários. O conhecimento do público interno 

permite que os temas possuam linguagem adequada, que prenda a atenção do leitor e pautas 
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que promovam o discurso organizacional entre os empregados. Tavares (apud Lemos, 2011) 

estrutura temáticas que devem ser encontradas nas publicações: 

 

Sugiro alguns temas que devem fazer parte do conteúdo das publicações 

internas: Matérias sobre produtos, serviços e negócios da empresa; matérias 

sobre tendências no ramo de negócio da empresa; matéria institucional: 

social, ambiental, esportiva; matéria sobre saúde, interesse feminino e 

masculino; matérias sobre motivação [...].  

 

As temáticas abordadas no jornal, por vezes, representam as informações de interesse da 

diretoria da empresa. Diferentes autores questionam o modo como as publicações são 

construídas e seus conteúdos são direcionados por fluxo descendente, da diretoria para os 

níveis operacionais. Se estas informações de fato despertam o interesse dos funcionários. 

Rego (2007) defende que o quadro funcional não pode ficar alheio aos interesses 

organizacionais, pois estes afetam diretamente sua rotina produtiva. 

No que diz respeito ao conteúdo e a linguagem utilizada, Rego solicita que o setor de 

comunicação apele para o bom senso para não se exceder em uma comunicação muito 

coloquial ou estruturar uma publicação que não satisfaz o interesse do público por exaltar 

demais os interesses empresariais. Mas, o autor não cria definições muito claras do que seria 

um bom senso em termos de produção de conteúdo e definição da linguagem adotada.  

Se os jornais internos são produzidos com o objetivo de chegar às mãos dos 

funcionários por meio da linguagem jornalística, obedecendo a critérios característicos de tal 

universo, Wilson Bueno
8
 vai defender que estes estão indo na contramão do que é proposto, 

“pecam no conceito e na prática”.   

Ainda que respaldados pela presença de conteúdos produzidos por profissionais da área, 

as publicações não possuem o ethos jornalístico que lhes caracterizariam enquanto veículos 

jornalísticos. Alguns autores possuem posturas diferenciadas quando o assunto é a 

organização dos jornais internos, julgando que as empresas não sustentariam produções que se 

contrapõem a seus interesses. 

 

                                                           
8
 BUENO, Wilson. House-organ, a cara (e que cara!) da empresa. Disponível em: 

http://www.comtexto.com.br/convicomcomunicawilbuenohouseorgan.htm. Acesso em: 14 de abril de 

2014. 
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“Há quem defenda o princípio de que os jornais de empresa devem se 

assentar sobre uma base de conteúdo preponderantemente empresarial, 

enfatizando ocorrências e fatos de interesse da empresa. Há quem 

sustente que um jornal, para ser bem feito, deve priorizar mensagens 

que tenham origem na comunidade. Para mediar os interesses, surge 

um terceiro grupo de pessoas que ficam na coluna do meio, garantindo 

que a receita ideal é a velha fórmula norte-americana do 50%-50%” 

(REGO, Gaudêncio
9
). 

 

Preocupados com a divulgação de material de interesse da alta diretoria, os jornais 

internos acabam por “não propor o debate, não incentiva o pluralismo de ideias, não ouve o 

outro lado, porque, definitivamente, está comprometido com a visão oficial” (BUENO, 

Wilson
10

). 

Enquanto reafirmação do discurso institucional, as publicações internas terminam se 

aproximando de um produto de propaganda das temáticas de interesse empresarial. Bueno 

destaca ainda a presença de um discurso laudatório, demonstrando os pontos fortes e a boa 

imagem da alta direção, a falta de um espaço de reconhecimento de coisas que precisam 

melhorar. A presença dos funcionários de níveis mais baixos tem o objetivo de reforçar e 

legitimar o discurso organizacional.  

Bueno ainda questiona a tensão existente na produção dos jornais internos. Tal tensão se 

verifica como resultante de uma censura e uma autocensura em organizações que dificultam a 

democratização da comunicação. Os filtros pelos quais as publicações passam limitam o 

conteúdo e minimizam a expressão. A autocensura “é um ato consciente e com o objetivo, 

também consciente, de dosar a informação ou mesmo suprimi-la” (KUCINSKI, apud 

PORTUGAL, 2010). 

O pensamento voltado para uma comunicação conservadora acaba por não diferenciar o 

debate do embate e opta por manter uma estrutura rígida e engessada que restringe o diálogo e 

a colaboração dos funcionários. Para contribuir efetivamente para a comunicação, Bueno 

aponta que a publicação interna deve funcionar como “instrumento que integre e convida à 

reflexão”. 

                                                           
9
 REGO, F. Comunicação Interna: os desafios da integração. Disponível em: 

http://www.portalrp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/funcoesetecnicas/0128.htm. Acesso em: 

17 de março de 2014; 
10

 BUENO, Wilson. House-organ, a cara (e que cara!) da empresa. Disponível em: 

http://www.comtexto.com.br/convicomcomunicawilbuenohouseorgan.htm. Acesso em: 14 de abril de 

2014 
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O modo de construção das publicações e a importância em que a empresa encara o 

veículo de comunicação definirão a aceitação pelo seu público, assim como se a publicação 

contribuirá efetivamente para a manutenção de um relacionamento transparente da empresa 

com seu público interno. 

2.4 A Comunicação em Órgãos Públicos 

 

A estruturação do setor de comunicação nas instituições públicas demanda dos 

profissionais um esforço ainda maior para por em prática ações efetivas que atinjam os 

públicos de interesse. O grande problema está exatamente na dificuldade das instituições em 

identificarem a sociedade como público primordial e como manter o relacionamento com esta. 

Por conta disso, muitos órgãos acabam transformando seu espaço de comunicação em palco 

para a promoção de agentes políticos, favorecendo os interesses do jogo político. 

Entendendo que as atividades das instituições públicas estão ligadas a uma 

representação dos interesses do cidadão, Curvello (2008) vai agrupar a comunicação pública 

em três dimensões distintas: a comunicação de relacionamento, que diz respeito ao contato do 

cidadão, enquanto usuário, com o serviço público; a comunicação de imagem, voltada para o 

cidadão responsável pela defesa do patrimônio do Estado; e, a comunicação política, que está 

ligada aos entraves e articulações no relacionamento do cidadão-eleitor. Faccioli (apud 

CURVELLO, 2008) vai distribuir a comunicação nos órgãos públicos em normativa, de 

atividade institucional e de utilidade pública. 

O comunicador que trabalha no setor público deve garantir a sociedade o acesso à 

informação de forma clara e compreensiva. Contudo, estes profissionais de comunicação se 

deparam com pressões de ordem econômica e política que limitam a realização de atividades 

de comunicação para as instituições públicas. De acordo com Nogueira (2001), há um entrave 

na deliberação de poder de ação e decisão para os profissionais de comunicação. 

Para além da importância dos comunicadores, os servidores públicos são peças 

fundamentais para manutenção da comunicação com a sociedade. Mas, antes mesmo que 

estes entrem em ação na relação com a sociedade, a comunicação interna deve atuar de forma 

a garantir um ambiente favorável à divulgação de informação para manutenção do bem estar 

institucional e da prestação de serviço satisfatória. 

Historicamente, as instituições públicas brasileiras não cultivam bons relacionamentos 

internos. Para Nogueira (2001), a problemática é reforçada pelo fato de que o público interno 
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das instituições é formado por grupos homogêneos, o que resulta em “entraves de 

relacionamento entre os níveis ascendente, descendente e horizontal”. 

 A resistência às mudanças e uma deficiência na prestação do serviço público, que tem 

sido características que maculam a credibilidade das instituições públicas, são reforçadas pela 

noção de estabilidade (a noção de falta de punição com a demissão), que resultam em uma 

indisposição e desmotivação para o trabalho, conforme pontua Bresser-Pereira (apud 

MEDEIROS, R, 2006). 

Nas bases da administração pública brasileira, o fenômeno burocrático no país e o 

grande sistema regulatório e corporativista fazem com que os servidores permaneçam em seus 

postos de trabalho por tempos, sem grandes perspectivas de desempenho profissional. As 

estruturas hierárquicas são completamente estáveis. Isso resulta em uma desmotivação das 

atividades e em uma não estipulação de metas a serem alcançadas. Ao tentar minimizar os 

efeitos da burocracia interna, os comunicadores se confrontam com estruturas impermeáveis, 

como define Curvello (apud LACERDA e GUANIZA, 2012):  

 

A rigidez da estrutura hierárquica representa, muitas vezes, obstáculos para 

as decisões e execução de serviços, repercutindo negativamente junto à 

opinião pública, e estendendo uma impressão singular para todo o complexo 

administrativo governamental. 

 

A temática da comunicação interna foi por muito tempo vista como objeto menor no 

campo da comunicação organizacional. Hoje, as empresas já ganharam a percepção de que o 

diálogo com seus funcionários pode trazer ganhos em produtividade, o que reflete 

positivamente para a empresa. Mas, se as organizações privadas já avançaram nesse ponto, as 

instituições públicas ainda caminham a passos lentos quando o assunto é comunicação 

interna. 

Quando há intenção de promover o relacionamento com o público interno nas 

instituições públicas, as ações em comunicação não cumprem o mesmo papel estratégico das 

organizações privadas, ficando resguardadas a atuações imediatistas. “Ela dificilmente 

encontra-se normatizada, incorporada ao conjunto da definição de metas, estratégias e 

objetivos dos órgãos públicos” (LINDOSO, 2011). 

As instituições públicas, assim como as organizações privadas precisam repensar a 

integração do ambiente interno. Mas, promover uma política adequada de comunicação no 
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serviço público não é uma tarefa fácil e requer a mobilização da estrutura interna e a 

compreensão da necessidade da mudança de postura. 

Avaliar os desafios na conduta da construção de uma comunicação deve ser precedido 

por uma avaliação de quem é essa força de trabalho com quem irá se dialogar. O servidor 

público possui um histórico recorrente no país. Tendo um caráter cível de prestador de serviço 

da sociedade, os trabalhadores de instituições públicas são reconhecidos por uma qualificação 

devida, reflexo de uma seleção dos concursos públicos que elegem pela meritocracia do 

estado burocrático brasileiro.  

Porém, não há como pensar no servidor público sem destacar-lhe o aspecto inerte e 

inábil, aspectos postos perante o senso comum como um trabalhador que se esquiva do 

serviço ou dificulta sua realização, sob a justificativa dos impedimentos típicos dos 

burocratas. Nota-se no serviço público a presença de uma autoridade pública com aspectos e 

características “típicas da burguesia e tecnocracia cosmopolita ainda com valores e 

comportamentos da aristocracia dos senhores de engenho” (CURVELLO, 2008). 

Contribuir para a melhoria do perfil deste profissional necessita de um envolvimento 

interno voltado para a valorização do trabalhador enquanto elemento importante no processo 

de prestação de serviço aos cidadãos. Dessa forma, assim como no setor privado, a 

comunicação interna deve se pautar nas relações interpessoais e no engajamento do 

funcionário por meio da participação. 

De acordo com Zemor (apud CURVELLO, 2008), a comunicação pública, portanto, 

deverá ter suas bases definidas na identidade para que possa conduzir as instituições públicas 

a uma política adequada na prestação do serviço, mobilizar a estrutura, auxiliar na formação 

permanente e garantir a formação e a informação de pessoal, seu atendimento e diálogo 

interno. 

No que diz respeito à instituição pública que será nosso objeto de estudo, vale salientar 

que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) é caracterizada como uma 

empresa de economia mista, tendo como principal acionista o Governo do Estado da Bahia. É 

uma prestadora de serviços de saneamento básico, sendo responsável pelo abastecimento de 

água para a população baiana e pela coleta, condicionamento e destinação do esgotamento 

sanitário.  

A organização possui grande responsabilidade socioambiental e para o cumprimento de 

seus objetivos se utiliza de serviços de engenharia para manutenção, operação e 
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funcionamento de suas estações de tratamento e condicionamento de água e esgotamento. A 

empresa está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Superintendência de 

Saneamento, responsável pelas diretrizes de universalização do acesso no estado.  

Sendo uma sociedade de economia mista, a EMBASA é definida como pessoa jurídica 

do direito privado que exerce atividade econômica possuindo autonomia administrativa e 

financeira e funcionários celetistas. Tais características a diferenciam de uma fundação 

pública ou autarquia, que podem se apresentar como pessoa jurídica do direito público, com 

privilégios em juízo e funcionários estatutários. 
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3. A COMUNICAÇÃO INTERNA E SEUS PROCESSOS COLABORATIVOS 

 

As empresas em seu ambiente interno, tais como o modo tradicional que se conhece, 

fazem uso constante de plataformas de comunicação, que as organizações julgam ser 

importante no processo de divulgação da informação para seus funcionários. Assim, utilizam 

diferentes meios, como publicações internas, murais, vídeos e intranets com seus formatos e 

conteúdo inovadores.  

Contudo, o grande problema que acaba por distanciar a empresa de seus funcionários é 

exatamente a noção de que a empresa deve manter uma constante divulgação de informação 

com seu colaborador. A tendência dos funcionários é criar uma resistência e desconfiar das 

informações de fluxo descendente, da alta direção para o nível gerencial e operacional.   

Tal desconfiança das informações que circulam nas empresas podem se alterar se a 

comunicação for produzida, não apenas pelo setor de comunicação (que representa os 

interesses estratégicos das empresas), mas sim por meio de um espaço de mediação que 

permite a colaboração dos trabalhadores e a produção de informação em todos os fluxos 

através da mediação do setor de comunicação da empresa. 

Nos dias atuais, as demarcações hierárquicas que limitam e dificultam o processo de 

comunicação entre os indivíduos nas empresas devem ser evitadas. A comunicação para 

acontecer precisa da participação de todos e, por isso, deve ser colaborativa. É a partir disso 

que a cultura organizacional é construída. Através dos processos de significação que ocorrem 

dentro das empresas. 

Com um acesso cada vez maior das pessoas a grandes volumes de informação devido ao 

crescimento da web 2.0 e todos os recursos que ela dispõe ao público, deter a atenção dos 

funcionários para informações relevantes da empresa se mostra um grande desafio. É preciso 

lançar mão de novos recursos para promover o diálogo nas relações organizacionais. O 

domínio da comunicação que antes estava nas mãos das empresas, agora ganha novas formas 

de controle nas mãos dos trabalhadores.  

Os estudos em Comunicação 2.0 reforçam a ideia de um espaço de interação para a 

promoção da informação e a inserção dos funcionários no processo comunicativo. Esse 

universo não é feito apenas com as ferramentas tecnológicas existentes no mundo atual, como 

blogs, Wikis, Twitter e Facebook, mas com uma cultura voltada para a participação de todos 

os funcionários. “Em razão do objetivo principal do processo interno de comunicação e das 
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inovações trazidas pela web 2.0, o foco de concentração deste processo deve estar cada vez 

mais no conteúdo e menos na ferramenta” (Pedrosa, 2009). O grau de relevância do conteúdo 

apresentado para os interesses profissionais é o que definirá a eficácia da comunicação 

interna. 

Para Formanchuk (2011), o universo 2.0 não se limita ao uso de ferramentas 

tecnológicas, mas a utilização de uma plataforma cultural e um modelo de interação que 

desafia os meios clássicos de significação, participação e organização. Enquanto plataforma 

cultural, o universo 2.0 nas organizações modifica a cultura interna da empresa e representa 

um espaço para a inovação.  

Trazendo a ideia de que a cultura é comunicação em movimento, Formanchuk (2011) 

pontua variáveis importantes para o estabelecimento da comunicação 2.0 no diálogo das 

organizações com seus funcionários: 

 

 Acesso e disponibilidade: Permitir o acesso de informação aos 

funcionários. Isso promove a confiança nos trabalhadores; 

 Igualdade: Diminuir a diferença ente os produtores de conteúdo e os que 

são reservados apenas o direito de receber a informação; 

 Uso: Maximizar as competências técnicas para ampliar a utilização de 

ferramentas tecnológicas; 

 Participação: Estimular a contribuição dos colaboradores por meio da 

promoção da discussão entre os indivíduos. Para isso, a empresa deve 

demonstrar que abre espaço para a diversidade de opiniões para que os 

funcionários se tornem geradores de conteúdo; 

 Interatividade: Realização da comunicação em rede, modificando a noção 

dos fluxos ascendente e descendente. A interação via provocar a 

maximização da interatividade ao invés de apena aumentar a capacidade 

de difusão da informação. 

 Construção coletiva e colaboração: Elaboração aberta de conteúdo 

viabilizado pela inteligência coletiva e a valorização do conhecimento 

tácito 
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 Escutar, responder e fazer: Ao se dispor a promover espaços para a fala do 

empregado, a empresa deve ter sinceridade ao ouvi-lo, lhe dar um 

feedback e demonstrar que medida tomou a partir de tal informação. 

 Respeito e redução do ego: Manter o respeito e a valorização de cada 

empregado. 

 Rede e Interatividade: Flexibilizar as hierarquias clássicas para que a 

comunicação em rede ocorra com sucesso 

 Redução do controle: Minimizar o controle para abrir caminho para 

experiências de colaboração dos empregados. Todos tem potencialidades 

de criar, os líderes devem ser facilitadores de tal processo. 

 Desintermediação e Horizontalidade: Produção de conteúdo e divulgação 

de ideias sem intermediários e a condução livre do debate. A comunicação 

face a face permite uma conexão sem grandes interferências. 

 

 A inserção dos funcionários no processo produtivo contribui para uma humanização da 

comunicação. O diálogo nos grupos de trabalho fornece a energia propulsora para a 

motivação e o engajamento do quadro funcional na comunicação interna. “Cada vez mais 

apostamos não só na conversa líder-equipe que é fundamental, mas também entre as pessoas. 

É preciso fomentar a comunicação” (DORNELLAS, 2013). Isso resulta em um enxugamento 

da quantidade dos canais de comunicação, impressos e eletrônicos. 

A promoção da participação dos funcionários na produção da informação por meio da 

comunicação 2.0, desenvolvendo o conhecimento organizacional, favorece o debate interno e 

a troca de experiência entre os atores, permite novos olhares sob os temas e assuntos de 

interesse da empresa, além de prender o interesse dos trabalhadores para os fatores 

relacionados às demandas da organização.  

 

Esta realidade torna ainda mais urgente o desafio das empresas de definir as 

melhores soluções para unificar o discurso, transmitir uma imagem única e 

passar uma só mensagem de forma criativa, atraente, integradora e 

participativa. As organizações precisam se preparar para entender e transitar 

num ambiente de comunicação colaborativa ou podem estar iniciando seu 

processo de declínio. (PEDROSA, 2009) 
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Na tentativa de transformar o espaço de comunicação em um local para a participação e 

a interatividade, os comunicadores devem avaliar, inicialmente, quais as estratégias de 

mobilização e aproximação que permitirão o engajamento do quadro funcional.  

Pedrosa (2009) defende que reproduzir o universo pessoal no ambiente corporativo 

pode ser uma estratégia para permitir a aproximação do funcionário no consumo e produção 

de conteúdo empresarial. Entender quais são as demandas e interesses do pessoal interno, 

pode ser importante para a definição da política de relacionamento. 

De acordo com a autora Pollyana Ferrari, em entrevista concedida a Portugal (2010), 

uma dificuldade relacionada aos novos modos de relacionamento que se utilizam do universo 

2.0 está relacionada à moderação do conteúdo produzido.  

Com uma tendência cada vez maior do enxugamento das equipes de trabalho na área de 

comunicação, dar conta da moderação das redes de criação coletiva se torna mais complexo e 

exige um esforço maior, surgindo a necessidade de preparar o colaborador para produzir 

conteúdo de boa qualidade e que não prejudique a empresa em seus índices competitivos. 

Os novos rumos da comunicação interna tem a intenção de dar voz aos funcionários 

para que expressem seus pensamentos e julgamentos sobre condutas e processos. Ao permitir 

que ele conduza seu caminho, a empresa democratiza a comunicação e avança na 

aprendizagem organizacional. O conhecimento passa a ser construído no coletivo e, também, 

através de seu caráter tácito. 

Se antes a comunicação se dava de um para muitos agora não podemos mais dissociá-la 

da interação a partir de uma comunicação de muitos para muitos. O uso de ferramentas 

adequadas garante uma boa condução da informação e a manutenção dos valores 

organizacionais. 

 

 

3.1. A utilização desregulada da comunicação 2.0 

 

Apesar de ainda haver muitas organizações que mantém um perfil conversador quando 

o assunto é comunicação, muitas empresas estão buscando se enquadrar aos avanços nos 

modos de tratar a comunicação com os stakeholders no mundo moderno. Essa mudança de 
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postura ocorre por um medo de acabar ficando para traz e se desatualizar dos novos modos de 

relacionamento com os públicos. 

Mas, tentar se adaptar aos novos rumos da comunicação requer cuidado na avaliação 

das estratégias empregadas ao formatar uma política adequada para o perfil da empresa. Cada 

organização possui necessidades específicas e saber lidar corretamente com a diversidade 

pode evitar consequências negativas. 

A entrada no novo mundo 2.0 precisa ser vista com cuidado, pois se apoderar das 

ferramentas, como blogs e wikis, não garante um espaço de interação com o público. Permitir 

que os funcionários produzam conteúdo e tenham acesso a informação precisa vir 

acompanhado de uma postura de conscientização e educação desse público. Não adianta 

fornecer as ferramentas se o usuário não souber como utilizar. 

A consciência no uso deve garantir que o trabalhador utilize o espaço de interação para 

contribuir para a empresa e não para enfraquecê-la com boatos negativos ou vazamento de 

informações estratégicas. O universo 2.0 permite que a empresa garanta duas formas de 

relacionamento do funcionário.  

Inicialmente, a comunicação dentro da empresa pode garantir o estreitamento de 

relações entre o público interno e as organizações por meio de um espaço de diálogo aberto 

para o discurso dos funcionários e para a troca de experiências. Neste espaço, o comunicador 

passa a cumprir o papel de curador da informação, como o profissional mais capacitado para 

lidar com a construção de um processo de comunicação e direcionar o diálogo.  

De acordo com Recuero (apud STAZAUSKAS, 2011), a relação aqui acontece por uma 

via de duas mãos. Se o funcionário chega com uma informação, a empresa processa a tal dado 

por meio de sua inteligência corporativa e o transforma em algo que acrescente e seja 

produtivo. Para o funcionário isso promove o reconhecimento de seu trabalho e para empresa 

gera ganhos em aprendizado organizacional. 

A outra forma de relacionamento desse funcionário ocorre partindo do princípio de que, 

para fora dos portões da empresa, o colaborador pode impactar com informações junto ao 

público externo, o comunicador deve atentar para a conscientização que esse funcionário 

recebe e como ele irá transpor isso de forma adequada. 

Um grande receio das organizações é que os funcionários se apropriem das redes sociais 

para causar danos, tais como divulgação ações importante ou a publicação de falsas 

informações. Mas, o caminho mais adequado para que isso não ocorra é através da 
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doutrinação dos funcionários para que eles compreendam a importância de manter uma boa 

imagem da empresa no ambiente externo e como isso pode impactar em seu trabalho. 

Outro dilema enfrentado pelas corporações é a liberação ou a restrição do uso das redes 

sociais no local de trabalho. Muitas empresas se preocupam com o destino dos avanços 

tecnológicos e como eles vão interferir em seus processos e práticas. Alguns aspectos 

precisam ser analisados quando o assunto são as redes sociais. A organização precisa ter em 

mente que, com o acesso cada vez mais fácil de equipamentos portáteis com acesso a internet, 

as pessoas já fazem uso em horário de trabalho, mesmo que seja para checar um e-mail ou 

fazer uma postagem.  

Se, as redes sociais já adentraram o espaço das empresas, estas agora terão que avaliar 

como aproveitar da melhor forma a presença das redes sociais. As corporações necessitam 

conter o uso indiscriminado da internet para que isso tão cause impactos negativos na 

produtividade das empresas. E, a melhor forma de conseguir a disciplina dos trabalhadores é 

por meio da conscientização. Bloquear o uso da internet e das redes sociais já não faz mais 

sentido, em um mundo no qual todos conseguem acesso fácil aos meios digitais. A criação de 

uma política voltada para a confiança no quadro funcional, através da doutrinação deste 

funcionário, irá permitir um equilíbrio entre a entrada na Web e o mundo do trabalho. 

Stazauskas (2011) entende que há também um problema de gestão relacionado a 

liberação do uso das mídias sociais. Se, um funcionário não quer cumprir suas atividades ele 

irá fazer com ou sem a presença da internet. Não havendo atividade a ser executada, o 

trabalhador buscará algo para passar o tempo. Isso independe da presença da internet, e está 

muito mais ligado há estrutura de organização do gestor para com seus liderados do que com 

a presença da nova mídia. É por meio de uma cultura bem implantada que o funcionário será 

capaz de discernir se poderá ou não fazer uso das redes sociais no mundo do trabalho sem 

interferir em suas atribuições. 

 

3.2. Os espaços de colaboração nas empresas 

 

Antes de ser um funcionário, o indivíduo é um ser social que interage com seu contexto 

social e faz dele lugar de suas representações. No mundo contemporâneo, essas interações 

estão, por vezes, ligadas ao mundo online e seus ambientes de partilha e conversação com os 

pares. As redes sociais possuem muitos adeptos devido à capacidade de entreter e despertar o 
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interesse das pessoas. No universo das empresas, as relações interpessoais também ocorrem e 

a alta direção precisa ficar atenta para explorar os ambientes de compartilhamento e interação 

entre os funcionários tirando proveito das tecnologias que ganharam força na atualidade. 

Entretanto, criar ambientes de promoção da colaboração requer mudanças no 

comportamento da empresa. Pois, se antes esta possuía uma postura mais tradicional, focada 

em ambientes fechados e com pouca liberdade para a participação, agora a organização passa 

a incorporar a colaboração do funcionário para a construção do conhecimento organizacional. 

Esta mudança de postura, como qualquer alteração, tem uma tendência a encontrar 

resistências, visto que toda mudança assusta e causa estranhamento. 

Ao adotar medidas de colaboração, a organização não pode impor a interação dos 

funcionários, mas aos poucos conscientizá-lo da importância de sua participação. E, não 

adianta investir apenas em recursos tecnológicos, se os trabalhadores não estiverem dispostos 

a interagir, em se abrir para o diálogo. Com isso, o que vai permitir a mudança da cultura, não 

serão os meios disponíveis, mas sim a disposição e a consciência dos funcionários. 

Tentar mobilizar os funcionários do mundo atual para interagir e participar em prol da 

empresa precisa de muitos desdobramentos por parte do setor de comunicação da empresa. 

Isto porque o perfil dos trabalhadores se alterou e ganhou novas formatações incluindo uma 

visão crítica de mundo e a percepção de que o trabalhador precisa ser respeitado e valorizado 

em seu local de trabalho. Saldanha (2004) vai definir este novo profissional como o 

trabalhador do conhecimento. 

Considerado como alguém com diferencial, o novo perfil aponta para um trabalhador 

com capacidade para pensar por conta própria e não apenas executar atividades, mas de 

pensar no melhor modo de fazê-lo e como suas atribuições impactam nas metas da empresa. 

 

Assim, todas as ordens cegas, sem justificativas ou metas claras, 

passam a ser vistas com resistência: ele não só está habituado a pensar 

por si próprio, como sabe que sua colaboração é indispensável. 

Portanto, quer ser ouvido, respeitado, considerado no processo 

(SALDANHA, 2004). 

 

Se o funcionário mudou sua postura, alguns formatos das organizações já lhe parecem 

ultrapassados. Escalas hierárquicas muito fechadas e sem espaço para o funcionário ter 
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influência tendem a ser questionadas, haja vista que o trabalhador do conhecimento se destaca 

pela sua intelectualidade e autonomia. 

As empresas necessitam considerar o novo perfil do trabalhador e estabelecer um 

contato que permita adequação entre organização e corpo funcional. Compreendendo o novo 

profissional, as companhias serão capazes de reter os talentos e estimular a participação de 

seus funcionários.  

As organizações devem se adequar às mudanças dos tempos modernos e não temê-las, 

uma vez que elas já estão acontecendo. E, o que pode fazer o diferencial é o modo como cada 

organização vai lidar com as transformações. 

 

3.3 A comunicação interpessoal 

 

A interação entre os funcionários e a empresa se estabelece pela comunicação e este ato 

deve se basear em uma relação de diálogo em que cada um ouve a posição do outro. O 

processo de diálogo que ocorre dentro da organização está pautado na interação entre os 

indivíduos e no modo em que a comunicação se constitui.  

Essa interação, realizada por vezes pelo ato da conversação, deve vim precedida de uma 

noção de que a comunicação verbal comporta elementos subjetivos e reações instintivas 

durante o processo. Assim, podemos dizer que numa conversação, não é apenas a fala que ali 

está, mas um conjunto de elementos que permitem dizer algo, sem ao menos falar. As 

representações não verbais como gestos e expressões constituem os elementos de uma 

comunicação face a face. As dinâmicas que ocorrem em um processo de conversação também 

não devem ser eliminadas.  

Atualmente, as empresas necessitam humanizar cada vez mais seus processos e, ao 

mesmo tempo serem competitivos em um mercado em constante mudança. As interações 

humanas e a comunicação oral estão intimamente ligadas em uma organização. Uma não 

sobrevive sem a outra e ambas constroem e impulsionam uma corporação. Para isso, precisa-

se atentar para o fato de que, 

 

Para os membros de uma organização, ter ideias sobre as suas 

demandas e sobre as rotinas presentes no exercício de sua função é 
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uma reação rotineira. O que promoverá diferença nas relações e nos 

resultados organizacionais será a forma como essas ideias serão 

expressas. (MARTINS, 2012) 

 

Apesar de a comunicação oral ser fundamental para empresa, pois é nela que são 

construídas as rotinas e por onde se expressa a cultura organizacional, esta ainda é vista como 

um dos elementos de pouco controle por parte da organizações. E, por vezes, não é instituída 

uma política que valorize o relacionamento por meio da comunicação face a face. 

Nenhum canal midiático de comunicação, nem mesmo os mais caros e bem aplicados, 

substituem a comunicação interpessoal. Esta já se encontra naturalizada no dia-a-dia e 

perpassa pelos diferentes fluxos. A empresa, portanto, deve estimular nos líderes uma cultura 

voltada para a comunicação face a face em que o contato com o liderado seja favorável a 

promover um ambiente de construção do diálogo, minimizar as dúvidas, valorizar e motivar o 

funcionário e direcioná-lo ao cumprimento dos objetivos empresariais. 

Os valores da cultura organizacional podem ser resgatados e disseminados por meio da 

oralidade. As práticas dentro de uma empresa sempre serão construídas por meio da 

conversação que ocorre no cotidiano e é através desta conversa que o aprendizado 

organizacional será delineado. Se, os novos rumos da comunicação interna preveem um 

funcionário mais dinâmico e participativo, nada mais rápido e econômico que estimular o 

diálogo face a face, tanto no fluxo horizontal como na direção ascendente e descendente. 

Para Larkin (2005), em entrevista à Revista Comunicação Empresarial, a comunicação 

face a face é a mais adequada para manter contato com os colaboradores. Os funcionários 

precisam de respostas diretas e necessárias para seu trabalho. Os veículos de comunicação 

interna acabam por se tornar um meio de propaganda das beneficies da organização. 

De acordo com o autor, o papel do comunicador é estimular os empregados a criar 

questionamentos e, não para trazer informações de decisões tomadas pela diretoria. Essa 

comunicação deve ser feita por meio do gestor. O comunicador deve manter os gestores 

munidos de informações que lhes permitam estabelecer a comunicação interpessoal com seus 

subordinados. Portanto, o modo de realização da comunicação ficará a cargo do líder que 

determinará conforme as necessidades de sua equipe. “O modelo estará de acordo com os 

interesses individuais, cuja legitimidade se sustentará no poder e na autoridade do líder que 

assim atuar” (MARTINS, 2012). 
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Os veículos de comunicação tradicionais, assim como as novas tecnologias, não são 

dispensados por Larkin. Mas, o autor as considera como fundamental para a divulgação de 

notícias agradáveis aos ouvidos dos trabalhadores. As notícias indesejáveis são mais 

adequadas para a comunicação direta com o gestor. Os cortes salariais, mudanças internas que 

alteram a rotina produtiva, demissões, entre outros precisam ser divulgadas com cuidado e 

precisão através da líder. 

O reconhecimento da necessidade de uma comunicação direta deve levar em 

consideração que os líderes, que serão os multiplicadores de informação, precisam ser bons 

comunicadores e tenham a confiança de seus liderados. Isso se conquista com a rotina de 

trabalho. Um gestor sem credibilidade e/ou inseguro pode ocasionar no funcionário a mesma 

desconfiança que possui na divulgação de informações em veículos de comunicação 

tradicionais que transpõem, por vezes, a visão da alta direção da organização. 

 

 

 

3.4 O webjornalismo participativo e a inserção dos funcionários na produção da notícia 

 

Com o aumento da quantidade de pessoas fazendo uso das ferramentas e o crescimento 

vertiginoso do uso das novas tecnologias e da internet, a partir da década de 90 muitas 

empresas de jornalismo começaram a transpor seu conteúdo para o meio online através da 

criação de sites de notícias, permitindo maior acesso ao conteúdo que antes só era disponível 

através do impresso. A internet possibilitou cada vez mais uma comunicação de muitos para 

muitos, mas o que se observava nesses sites era uma reprodução de notícias fiéis às que 

seriam impressas nos jornais. “A comunicação que prevalecia nos sites jornalísticos, nos seus 

primórdios, era de massa” (STRAUBHAAR; LAROSE, apud SCHIMTT et al., 2008). 

Paralelo ao surgimento dos sites noticiosos, muitos usuários da internet utilizavam o 

espaço para a produção de seu próprio conteúdo e, para ter acesso a conteúdos de outros 

usuários. Isso fez com que as empresas de comunicação perdessem o domínio sobre a 

informação. “A rede fez com que os receptores de informação se convertessem em 

protagonistas, geradores e distribuidores” (SCHMITT; OLIVEIRA; FIALHO, 2008). Com 
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isso, as organizações de jornalismo se viram perdendo a hegemonia sobre a informação e o 

modelo bem definido de emissor e receptor.  

“Se antes usuários em geral apenas consultavam as bases de dados da rede mundial de 

computadores, hoje, além disso, eles também inserem e trocam conhecimentos sem 

intermediários” (SOUSA, 2009). A participação cada vez maior e um espaço mais aberto à 

discussão e à interatividade marca a chegada da segunda geração da internet, a Web 2.0. A 

presença de ferramentas voltadas para a produção de conteúdo cresceu fazendo com que 

muitos usuários criassem blogs, participassem em fóruns e acrescentassem seus 

conhecimentos ao mundo dos wikis. 

Isso modificou a visão das empresas de notícia quanto à produção de conteúdo para o 

meio virtual. A cultura da colaboração passou a alterar o jornalismo e a construção 

participativa de notícias traz importantes questionamentos “não apenas sobre o 

webjornalismo, mas também exige renovados debates em torno do sistema produtivo e dos 

próprios ideais jornalísticos” (PRIMO e TRASEL, 2006). 

 

Mudanças na natureza da demografia e da economia global 

colaboraram para a emergência de novos e poderosos modelos de 

produção baseados em comunidade, colaboração e auto-organização, e 

não em hierarquia e controle. (WILLIAMS e TAPSCOTT apud 

SCHIMTT et al., 2008) 

 

Tendo sua estrutura ligada ao mundo midiático, não há como pensar o jornalismo sem o 

relacionar com os canais tecnológicos que contribuem para que ele se realize. Portanto, 

também não há como negar as transformações que o mundo Web causou no fazer jornalístico. 

Primo e Trasel (2006) vão defender que isso não resulta em um determinismo tecnológico, 

mas a compreensão de que “o meio também é a mensagem”. 

Neste cenário de novos rumos para o mundo da comunicação, as organizações precisam 

modificar a forma de lidar com a informação abrindo espaço para um ambiente voltado para 

novas contribuições. No ambiente interno, isso pode ser verificado no relacionamento com os 

funcionários e no modo como serão aplicadas as formas de jornalismo participativo. 

Se as transformações já ocorrem para fora da empresa, não se pode fechar os olhos para 

o fato de que os funcionários já participam de processos de colaboração no meio social e no 

virtual nas redes sociais da nova Web 2.0. Mas, se a empresa pretende criar um espaço para 
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interação entre os funcionários, é importante lembrar que “além do investimento em um 

ambiente tecnológico que favoreça o diálogo, as instituições terão que se preparar para 

enfrentar obstáculos que não são ferramentais, mas sim, referentes ao modo de pensar das 

pessoas” (SOUSA, 2009). 

Se o relacionamento interpessoal é um elemento decisivo no processo de interação na 

comunicação, as organizações devem lidar com cuidado com esse processo colaborativo. 

Primeiramente, é importante atentar que as pessoas precisam estar dispostas a participar e, 

tendo isto, as empresas precisam ter mediadores capacitados para permitir que o interesse dos 

funcionários não se perca e que seja aproveitado e transformado em conhecimento 

organizacional. 

Inicialmente, estimular os funcionários a participar de um processo de comunicação na 

empresa que pode se suceder por meio do jornalismo participativo precisa vim precedido por 

uma ideia de que, 

 

Por mais riscos e alguns inconvenientes que podem advir da 

participação delas em ambiente colaborativo dentro da empresa, vale 

mais a pena participar do que estar a parte do processo dessa 

construção de conhecimentos corporativos (SOUSA, 2009) 

 

Ainda de acordo com a autora, para a empresa a interação com os trabalhadores permite 

um ambiente em que a construção do aprendizado pode ocorrer de forma coletiva, e essas 

contribuições virem a gerar menos custos, assim como o estímulo a participação pode garantir 

o reconhecimento e a valorização do funcionário e ocasionar na retenção de talentos. 

Se a cultura da interação social é instalada na organização, a mediação feita pelos 

profissionais de comunicação deve ser responsável pela manutenção do debate, esclarecer 

dúvidas respondendo em nome da empresa e garantir que a diálogo não se perca através de 

participantes que visem causar desordem. 

Mas, ainda que transposto para o ambiente interno das organizações, ao realizar a 

mediação no espaço de discussão entre os funcionários, o comunicador não deve fazer o papel 

de gatekeeping, figura comum no jornalismo tradicional, responsável por controlar a 

informação e definir o que deve ser veiculado ou não para o leitor. Conforme Primo e Trasel 

(2006), no webjornalismo e seu formato voltado para a participação não há como limitar a 

informação seguindo o mesmo padrão distributivo da informação.  
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Se os contornos midiáticos mudaram, alguns conceitos como o próprio gatekeeping 

também passaram por reformulações. De acordo com Bruns (apud PRIMO E TRASEL, 

2006), o domínio sobre a informação que deve ganhar destaque passando para as mãos do 

usuário final, que se torna seu próprio gatekeeping. Tal processo passa a ser considerado pelo 

autor como gatewatching. Ao encaminhar tal conceito para o ambiente organizacional pode se 

verificar que o funcionário ganha o controle sobre a comunicação interna e decide quais as 

demandas mais importantes para o debate de acordo com o cotidiano da empresa. 

Se o lugar de destaque passa a ser do trabalhador, isso já garante ao indivíduo uma 

valorização do seu potencial e estimula a manutenção de sua participação na comunicação 

organizacional. Todavia, se o debate entre a empresa e os funcionários se esgotar nele mesmo, 

com o tempo as pessoas se sentirão desestimuladas a contribuir com seus conhecimentos. É 

importante que todos vejam resultados práticos advindos da colaboração. O espaço para a 

construção do conhecimento nas empresas deve ser permanente e transformado em ações e 

novas práticas para o cotidiano da organização. 

O diálogo vai permitir encontrar ideias valiosas que jamais foram pensadas por escalões 

mais estratégicos, mas que foi possível no nível operacional exatamente por contar com o 

conhecimento tácito, resultante de uma vivência prática com as demandas e necessidades da 

corporação. Reconhecer que uma discussão pode gerar impactos positivos já auxilia no 

processo de criação do debate nas empresas. 

Os formatos mais tradicionais de jornalismo na organização, em que o setor de 

comunicação era o responsável por toda a produção de conteúdo a ser divulgado aos 

funcionários se encontram estabelecidos em jornais internos, murais e intranets. O que era 

produzido se preocupava por manter o público informado, mas não permitiam espaço para a 

interação dos trabalhadores. A comunicação interna tradicional permitia um fluxo ascendente 

de comunicação em alguns métodos de comunicação, como reuniões e encontros, mas ainda 

não havia uma preocupação com o estímulo à participação desses funcionários. Aos poucos, 

começa-se a traçar um novo perfil de interação em que o trabalhador que deve se sentir 

motivado a ajudar na construção do conhecimento organizacional, pois agora todo o quadro 

funcional é protagonista dentro da empresa e ajuda a alcançar os objetivos estratégicos da 

corporação. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Contextualização 

 

Durante muito tempo, as atividades em comunicação interna foram vistas com 

desconfiança pelas empresas, como um setor dos estudos em comunicação empresarial que 

não trazia retornos financeiros claros ou não contribuíam para o cumprimento das estratégias 

organizacionais. Entretanto, o cenário melhorou, passando a incorporar uma preocupação 

aparente com os funcionários na qual, por vezes, as empresas passam a produzir materiais que 

contribuem para manter seu público interno informado sobre as questões da empresa. 

Nesse sentido, as publicações internas ganham força nas empresas. Jornais, revistas, 

murais, boletins, entre tantas outras ferramentas são criadas com o objetivo de melhorar a 

comunicação interna. Contudo, o que muitos autores da área pontuam é a existência de uma 

constante divulgação das mensagens institucionais sem a devida atenção de quais são as 

verdadeiras demandas do público que receberá as informações, sendo estes vistos como meros 

consumidores de informação. Dessa forma, as publicações se tornam porta-vozes dos 

interesses e opiniões da diretoria e acabam por perder credibilidade diante do público. 

Muitas empresas apresentam-se dispostas a permitirem que as informações cheguem de 

forma clara e bem estruturadas aos trabalhadores, e investem no aperfeiçoamento dos veículos 

e dos profissionais de comunicação. Contudo, os funcionários devem estar dispostos a 

participarem do processo de construção desta comunicação e as empresas, por sua vez, 

necessitam compreender como estimular os trabalhadores a estarem presentes na 

comunicação interna corporativa. 

Estudos mais avançados na área já fazem uso dessa participação dos funcionários para 

justificar a forma de atuação das empresas na comunicação com esse público. Mais do que a 

utilização do veículo mais adequado ou tecnológico, as empresas devem se voltar para o 

engajamento dos funcionários na hora de comunicar dada a importância deles no processo da 

construção da comunicação interna. Portanto, isto deve ocorrer por meio da inserção dos 

trabalhadores na produção de informação, do estímulo à comunicação interpessoal entre os 

diferentes setores e da atenção aos interesses dos funcionários. 
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Diante deste cenário, a comunicação participativa deve se preocupar cada vez menos 

com a forma com que as informações fluirão pela empresa, mas, em vez disso, deve focar nos 

conteúdos que são mais relevantes para as práticas e o desenvolvimento da empresa. Por 

conseguinte, a organização passará a enxergar seus funcionários pelo olhar deles. 

Apesar dos avanços nos estudos da área, grande parte das organizações, ainda que com 

a presença de uma comunicação mais participativa, se utilizam da comunicação interna 

tradicional, pautada nos veículos e na divulgação de informações em fluxo descendente. 

Tendo tal constatação como referência, foi feita através deste trabalho uma pesquisa para 

verificar a aceitação e eficácia da comunicação interna tradicional realizada por meio das 

publicações internas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) junto aos 

funcionários e, de que modo, os funcionários se sentem participantes do processo de 

comunicação da empresa. 

Para o referido estudo, foi utilizada como referência a publicação “Embasa da Gente”, 

organizada e divulgada pelo setor de comunicação da EMBASA. Primeiramente, é necessário 

destacar que para o estudo do fenômeno foi realizado um levantamento bibliográfico referente 

ao processo tradicional de comunicação. Assim como, sobre os novos estudos que evocam a 

participação dos funcionários na construção do processo de comunicação interna, tomando 

como referência autores que se debruçam sobre os estudos e suas contribuições para a área de 

comunicação voltada para os trabalhadores. 

Partindo sempre da compreensão da utilização das publicações internas como 

instrumento de relacionamento entre a empresa e seu corpo funcional, este estudo se baseou 

na preocupação em apresentar um levantamento bibliográfico da área e uma análise de uma 

publicação de comunicação interna com a intenção de averiguar a efetividade dos veículos de 

comunicação para o relacionamento corporativo. 

Através da compreensão de forma mais ampla do uso do veículo de comunicação 

interna como estratégia de construção e manutenção de relacionamentos, pode-se observar 

outras nuances que integram o estudo. Além disso, a relevância dos conteúdos para os 

funcionários, a representatividade e os aspectos de comunicação na empresa que precisam ser 

melhores explorados. 

Faz-se importante salientar que a EMBASA, como integrante do grupo de empresas de 

economia mista, tem no governo estadual da Bahia seu maior proprietário. Portanto, devemos 

compreender que o corpo funcional é composto por empregados públicos e com seus direitos 
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regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas
11

 (CLT). Com direitos e deveres previstos de 

um funcionário de regime privados e com características e práticas de um servidor público, 

estes empregados públicos já tem um perfil estruturado pela sociedade devido a um processo 

histórico que referencia e define os predicados dos trabalhadores da burocracia brasileira. 

 

4.2 Definição do problema de pesquisa 

 

O presente projeto tem por interesse elucidar se a publicação institucional Embasa da 

Gente corresponde aos interesses do público ao qual se dirige atinge seu objetivo informativo 

como instrumento de comunicação interna na Empresa Baiana de Águas e Saneamento da 

Bahia (EMBASA). Levando tal aspecto em consideração, inicialmente foi realizado um 

levantamento dos estudos em comunicação interna nas empresas. 

A definição e a classificação dos elementos teóricos encontrados na área e a percepção 

dos autores sobre o tema contribuem para traçar a referência necessária para a pesquisa e a 

compreensão do desenvolvimento do caminho seguido pela comunicação voltada para o corpo 

funcional. O levantamento traz a visão dos avanços na área e dos novos formatos de aplicação 

da comunicação interna, contribuindo para as estratégias organizacionais. 

Em um segundo momento, o projeto se volta para a análise do jornal Embasa da Gente e 

sua relação com o público a ser atingido por ele. Este jornal é produzido e distribuído 

mensalmente na empresa com a proposta de contribuir para a comunicação da organização 

com os trabalhadores. Com efeito, para entender as nuances que permeiam essa relação se fez 

uso de um levantamento amostral, cujos resultados são dispostos através da pesquisa que se 

segue e visam aferir a validade das hipóteses iniciais do projeto de pesquisa referido.  

Portanto, o trabalho visa compreender se o jornal fica alheio às demandas dos 

funcionários ou, se de fato atende aos interesses deles. Se os empregados ganham a devida 

importância ou se ficam insatisfeitos com a produção da publicação por não terem espaço 

nela. E, se ainda que com uma boa estrutura física e de conteúdo informativo, o jornal não 

consegue ter relevância e despertar o interesse dos funcionários por não atenderem suas 

expectativas. 

                                                           
11

 Constituição aprovada através do Decreto-lei nº 5452/43 instituindo as normas das 

relações individuais e coletivas do trabalho. 
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4.3 Metodologia para a realização da análise  

 

Uma vez definidas as bases para a estruturação do trabalho e os caminhos que o 

pesquisador tem interesse em seguir, foram determinados os meios que seriam utilizados para 

se alcançar os resultados almejados. Assim, o estudo se utiliza de elementos já conhecidos da 

metodologia científica para a verificação das hipóteses pré-determinadas e o alcance dos 

objetivos estabelecidos. 

Diante do fato, realizou-se uma abordagem inicial através de um levantamento 

bibliográfico com os estudos sobre o tema. Entre os autores que abordam diretamente ou se 

aproximam da área de comunicação interna pode-se perceber uma multidisciplinaridade, 

havendo estudiosos nos campos do Jornalismo, das Relações Públicas, da Administração e 

outras áreas. Desse modo, vale salientar que a investigação fez uso de autores com 

características e abordagens diferenciadas. 

O presente projeto se direcionou à utilização de uma análise do fenômeno através de 

uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa quantitativa-descritiva. Por meio de uma 

formulação inicial de um levantamento bibliográfico baseado em conhecimento prévio dos 

materiais já publicados na área e, posteriormente, através de uma análise baseada nos 

resultados obtidos através de uma pesquisa com um grupo amostral. 

O apanhado teórico serviu para a compreensão de como os estudiosos enxergam a 

comunicação interna e, o quanto a área tem avançado. Com o advento das tecnologias atuais e 

a utilização das ferramentas do ambiente online, as formas de lidar com a comunicação se 

alteraram e se tornou importante verificar como isso transformou os fluxos de informação 

dentro das organizações, assim como a forma que a direção das empresas está lidando com 

estas mudanças. 

Já para a verificação da comunicação interna nas empresas, foi feito um importante 

recorte recorrendo aos jornais internos, uma das publicações institucionais mais populares e 

utilizadas nas organizações. Desse modo, foi tomado como objeto de estudo o jornal Embasa 

da Gente e, através dele, se objetivou verificar sua efetividade perante seu público-alvo, os 

funcionários da EMBASA. 
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Neste momento de desenvolvimento do projeto se utilizou de questionário estruturado 

como instrumento de coleta de dados direcionado para um grupo amostral da população de 

funcionários. O formulário, por sua vez, foi aplicado em uma amostragem probabilística 

simples em um conjunto de funcionários e contou com sete perguntas relacionadas ao jornal 

“Embasa da Gente” e à comunicação interna da empresa.  

No questionário foram criadas perguntas fechadas, com respostas pré-definidas, e 

perguntas abertas, que permitiram o posicionamento do grupo amostral. A escolha do formato 

de cada pergunta foi definida de modo a atender aos interesses do projeto. Além disso, foram 

criados três tópicos iniciais que caracterizavam o perfil do empregado. Cabe salientar que, a 

escolha do questionário foi estabelecida devido ao seu caráter impessoal e a possibilidade do 

respondente se sentir livre para se expor diante da presença do anonimato. 

 

4.4 População e Amostra 

 

A população deste estudo compreende os funcionários da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento com área de atuação nos diferentes parques e unidades de atendimento da 

organização. Não estão incluídos neste processo os funcionários terceirizados, os jovens 

aprendizes e estagiários que integram a empresa. O foco do trabalho está na compreensão 

inicial da efetividade do jornal diante dos funcionários próprios que integram o conjunto de 

trabalhdores que dispõem dos benefícios diretos e contato imediato com o setor de 

comunicação.  

Para isso, em uma população com 4954 funcionários, de acordo com o último 

levantamento de maio de 2014, foi definido um universo amostral com base em uma 

amostragem probabilística simples, em que cada indivíduo da população tem as mesmas 

possibilidades de ser integrante da amostra. Foi estabelecido um nível de confiança para os 

resultados em 90%, um erro amostra de 10% e como não há uma proporção esperada definida 

utilizou-se o valor de 50% no grau de heterogeneidade para a estruturação do estudo. Com 

isso, foram obtidas 66 (sessenta e seis) respostas dos questionários com os funcionários tendo 

como parâmetro as características definidas para o universo amostral.  

 

4.5 Instrumento de coleta de dados 
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Para traçar uma compreensão sobre a comunicação interna na empresa estudada foi 

utilizada uma pesquisa com o propósito de esclarecer questionamentos referentes a forma 

como se estrutura o veículo de comunicação, tendo como referência o jornal institucional 

interno. Como forma de manipulação dos dados na referida pesquisa foi utilizado um 

questionário com instrumento de coleta de dados. Cada pergunta foi estruturada de modo a 

elucidar hipóteses pré-definidas na fase inicial do trabalho.  

Com base nos aspectos definidos, foram traçadas as questões levando sempre como 

referência as hipóteses. Devido a isso, podemos pontuar a primeira hipótese que afirma que o 

jornal atende aos interesses de seus organizadores ficando alheio às demandas do público-

alvo. Para esclarecer tal afirmação foram utilizadas as questões que referenciam o grau de 

informação que o leitor adquire com a leitura do jornal e o quão interessante a publicação se 

mostra para o funcionário. 

A próxima hipótese afirma que os funcionários, apesar de compreenderem a 

importância do jornal, encontram-se insatisfeitos por não ganharem espaço na publicação. 

Para o levantamento da segunda hipótese os trabalhadores foram questionados quanto à 

frequência de leitura, como modo de compreender a importância que eles agregam ao jornal e 

para verificar o espaço dedicado aos empregados, o questionário pontuou o grau de 

representação que estes verificam perante a publicação. 

Para a comprovação da hipótese de que o jornal apresenta uma boa estrutura, mas não 

consegue garantir relevância, despertar o interesse e atender a expectativa dos trabalhadores 

forma pontuadas algumas questões. Inicialmente foi visto se a estrutura física do jornal é de 

fato agradável para a leitura e, com isso, comprovar ou confrontar, a noção de uma boa 

estrutura do veículo. Em seguida, podemos verificar a expectativa e o grau de interesses 

através da questão sobre o quão interessante a publicação se mostra, elucidação que também 

pode ser verificada com o auxílio da primeira hipótese. 

Por fim, a última hipótese afirma que a comunicação interna não se preocupa em 

promover espaços e interação para a troca de experiências e melhores práticas. Se voltando 

apenas para práticas tradicionais de comunicação. Para esta avaliação foi verificado através da 

questão que pontua o grau de representação deste funcionário e através da única questão 

aberta para pergunta ao respondente o que precisaria ser melhorado na comunicação interna 
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da empresa e, com isso foi possível verificar as práticas que ocorrem na empresa e como o 

funcionário enxerga a comunicação interna. 

Vale lembrar, ainda, que primeira questão do instrumento pergunta se o funcionário 

sabe quem é o responsável pela organização do jornal, com propósito de realizar uma 

avaliação inicial sobre o grau de contato entre os organizadores e seu público-alvo. Assim, a 

elucidação das hipóteses e a investigação da pesquisa seguem descritas nos resultados da 

pesquisa que se segue. 
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5. JORNAL EMBASA DA GENTE 

 

5.1 A empresa 

 

Nascida em 1971, a EMBASA surgiu com o objetivo de promover iniciativas em 

saneamento básico no estado da Bahia em um momento que o país passava por um grande 

crescimento das cidades, com atenção especial para as capitais, e deu início ao Plano Nacional 

de Saneamento (Planasa). A proposta de empresa se pautava no desenvolvimento de projetos, 

construção e reforma dos sistemas de abastecimento de água e saneamento básico do estado. 

No ano de 1975, a empresa incorporou a operação dos sistemas e sendo definida como 

empresa de economia mista de capital autorizado e pessoa jurídica de direito privado. 

Nas décadas de 70 e 80 houve um crescimento vertiginoso de ações para aumentar a 

produção de água tais como a construção das barragens, centros de abastecimento, adutoras e 

estações de tratamento. Atualmente, a capital baiana conta com os centros de tratamento de 

água Theodoro Sampaio e Vieira de Mello e ETA Principal, que permitem a população uma 

água tratada e as barragens Pedra do Cavalo, Joanes II e Ipitanga III promovendo um 

abastecimento adequado atendendo a demanda populacional. 

No início dos anos 90, a empresa realizou o Programa Bahia Azul com o propósito de 

criar um sistema de esgotamento sanitário para a Salvador e dez outras cidades do entorno da 

capital. Com a ampliação da cobertura da rede de esgoto, o projeto permitiu uma melhoria a 

nível ambiental na Baía de Todos os Santos, assim como nas demais cidades atendidas. 

O ano de 2007 foi muito importante para o saneamento básico de todo o país com a 

Política Nacional de Saneamento Básico referida na lei 11.145 que atuou de forma a permitir 

a universalização dos serviços para a população brasileira. Isso favoreceu investimentos a fim 

de aumentar a cobertura no atendimento dos serviços de saneamento do país.  

Com isso, a EMBASA criou políticas estruturantes para atender a política nacional e 

aprimorou seus processos contando com a sustentabilidade na rede de cobertura dos serviços. 

Em 2008, uma lei de saneamento do estado favoreceu a criação de um sistema regulatório 

estadual para a empresa, a Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento 

Básico. 
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Com os estímulos do governo federal, a empresa cresce em busca do acesso universal 

para toda população baiana e com o lançamento do Programa Água para Todos segue 

garantindo a construção e ampliação de importantes obras para os serviços em todo o estado. 

 

5.2 O Jornal  

 

A publicação produzida pela Unidade de Comunicação Social da empresa conta uma 

tiragem de três mil exemplares impressos distribuídos para os funcionários e podendo ser 

acessado também através da intranet. Com uma periodicidade mensal, o jornal surgiu em 

outubro de 2010 e se divide em treze diferentes temas para abordar os assuntos presentes 

dentro da empresa. As temáticas são “Conheça Nossa Empresa”, “Boas Práticas”, 

“Planejamento Estratégico”, “Recursos Humanos”, “Diversos”, “Esportes”, “Perfil & 

Talentos”, entre outras. A pretensão da criação do jornal foi permitir um canal de 

comunicação interna que gerasse envolvimento com o colaborador e a valorização dos 

profissionais. Isso, por meio da apresentação de boas práticas desenvolvidas e a apresentação 

de assuntos corporativos. 

 A abordagem se pauta em trazer informações sobre diretrizes da direção, expor as boas 

práticas que ocorrem em uma unidade para que outros setores as conheçam, informa sobre 

treinamento e capacitações realizadas, assim como informações que ultrapassam os portões da 

empresa, mas que são de utilidade pública. A publicação ainda dá destaque à valorização 

cultural e esportiva dos funcionários implantadas pela empresa através de projetos como 

“Vozes do Saneamento” e práticas independentes desenvolvidas pelos empregados. Dispõe de 

doze páginas, sendo todas com fotografias e materiais gráficos coloridos com o propósito de 

despertar a atenção do leitor. 

 

5.3 A Pesquisa 

 

A investigação que foi utilizada neste estudo foi composta por um total de seis 

perguntas, sendo cinco questões com o procedimento da escala de Likert, na qual se 

especifica as características que serão investigadas através de indicadores. Apenas uma 

questão fechada dicotômica com possibilidade de respostas “sim” ou “não”. E, ao final, uma 
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pergunta aberta, favorecendo um espaço maior de expressão para o respondente e permitindo 

à pesquisadora uma visão mais clara das opiniões do universo amostral. 

 

5.3.1 A Organização do Jornal 

 

Para dar início à investigação, os respondentes foram questionados se sabiam quem 

eram os responsáveis pela organização do jornal. A importância da pergunta se pauta em 

perceber se os empregados reconhecem quem faz a publicação que eles leem. Pode- se 

verificar que do total de respostas 55% afirmaram desconhecer qual o setor da empresa que 

produz a publicação contra 45% que disseram saber quem organiza o “Embasa da Gente”.  

Apesar de um valor considerável de pessoas possuir conhecimento sobre a produção, a 

maioria ainda desconhece tal fato. Alguns fatores podem contribuir para o fenômeno. 

Podemos destacar o desinteresse do funcionário em atribuir valor aos responsáveis pela 

organização ou, até mesmo, uma demonstração da falta de contato que o setor estabelece com 

os seus empregados. Para a efetividade de um jornal é necessário que a relação entre o 

organizador e o leitor seja bem constituída, assim o leitor poderá demonstrar confiança e 

admitir credibilidade à publicação.  

 

 

Gráfico 1 - Organização do jornal 

 

55% 

45% 

Você sabe quem é o responsável pela 
organização do jornal? 

Não 

Sim 
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5.3.2 A Frequência de Leitura 

 

Os funcionários foram questionados quanto à frequência de leitura do jornal. Com as 

respostas foi possível perceber o comprometimento dos empregados com a publicação. Ao 

todo, 31% responderam que sempre leem o jornal, 67% afirmaram ler às vezes e apenas 02% 

disseram nunca fazer a leitura. 

Com efeito, os resultados demonstram que há uma assiduidade na leitura do material 

por parte dos empregados. Ainda assim, seria importante que o setor de comunicação pudesse 

criar ações que estimulassem o interesse maior em fazer uso da publicação para que 

aumentasse o número de usuários que se utilizam constantemente do jornal. Uma cultura 

organizacional voltada para a leitura permite que o funcionário se mantenha constantemente 

informado sobre os diversos assuntos da empresa. A circulação da informação só pode trazer 

ganhos para as práticas e processos organizacionais. 

 

Gráfico 2 - Frequência de leitura 

 

 

 

 

 

31% 

67% 

2% 

Com que frequência você lê o jornal? 

Sempre 

Às vezes 

Nunca 
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5.3.3 Sentimento de Representação 

 

A atitude de leitura do jornal, apesar de demonstrar um interesse do leitor em se utilizar 

da publicação ainda não é fundamental para que se possa compreender a relevância deste 

veículo para a empresa. Outros fatores devem ser levados em consideração, sendo um destes o 

modo como o funcionário se sente representado no jornal. Por vezes, os veículos de 

comunicação interna, apesar de voltados para os funcionários não contemplam a realidade 

deste público. Para verificar tal fenômeno que ocorre nas empresas, o estudo trouxe como 

questão o quanto o funcionário se sente representado, isso determinado por meio de uma 

escala de variação desta representação.  

Os resultados mostram que 18% dos questionados afirmam um sentimento de muita 

representação por parte da publicação, 55% julgaram ser pouco representados e 27% 

afirmaram não se sentirem representado no jornal. Os valores alcançados permitem chegar a 

uma percepção de que muito precisa ser feito para melhorar esta variável. A quantidade de 

pessoas que se sente representada pelo jornal é menor quando compara com o número de 

funcionários dizem não se sentirem fazendo parte da publicação, isso sem falar dos 

empregados que se sentem pouco representados, ficando em um patamar intermediário de 

como se veem no jornal. 

Se comparada com a variável anterior de frequência de leitura do jornal, pode-se 

verificar que, apesar de lerem o jornal, os funcionários não se identificam e não se 

reconhecem no veículo. Isto precisa ser revisto, uma vez que, sendo o “Embasa da Gente” 

produzido para o público interno, os trabalhadores devem sentir-se a vontade e reconhecidos 

do produto final. 
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Gráfico 3 - Representação do jornal 

 

 

5.3.4 Estrutura física do jornal 

 

Com o propósito de entender se os leitores estão satisfeitos com o layout, os 

respondentes foram questionados o quanto agradável é a publicação em termos de estrutura 

física. Para isto, foram dispostas em uma escala níveis diferentes de agradabilidade do 

veículo. As respostas apontam que 22% acham muito agradável, 49% afirmam que a estrutura 

física é agradável, 17% julgaram parcialmente agradável, 09% visualizam como pouco 

agradável e apenas 03% disseram achar nada agradável. 

Com a obtenção dos resultados é possível perceber que juntando a porcentagem de 

leitores que apontaram valores positivos para a variável é possível creditar 71% de aceitação 

da estrutura física da publicação. Um valor importante para a demonstração de que o produto 

apresentado possui qualidade design e garante uma imagem positiva. Logo, em termos de 

aspecto visual, o “Embasa da Gente” tem grande índice de aceitação conseguindo chamar a 

atenção de seu leitor. 

 

18% 

55% 

27% 

Você se sente representado pelo 
jornal? 

Muito Representado 

Pouco Representado 

Não Representado 
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Gráfico 4 - Estrutura física do jornal 

 

 

5.3.5 Relevância da Informação 

 

A informação contida no jornal se apresenta uma das características mais importantes 

para a aceitação ou a rejeição. O grau de importância da informação que está sendo publicada 

para o leitor pode definir o interesse para a leitura. Desse modo, no estudo se avaliou como o 

funcionário enxerga a capacidade de informar do referido veículo de comunicação na 

empresa. As informações obtidas foram que 03% dos entrevistados se sentem muito 

informados com a leitura da publicação, 63% acham que ficam informados, 09% afirmaram 

estarem parcialmente informados, 21% dos empregados se acham pouco informados com a 

leitura e 04% se sentem desinformados. Tais resultados demonstram que o conteúdo 

produzido faz com que os leitores se sintam munidos de informação através da leitura, 

contudo avaliaremos no próximo tópico a validade dessas informações que a empresa dispõe 

para os empregados, se o conteúdo disponibilizado é interessante e atende aos anseios dos 

trabalhadores. 

22% 

49% 

17% 

9% 

3% 

Como você avalia o formato 
(estrutura física) do jornal? 

Totalmente Agradável 

Agradável 

Parcialmente Agradável 

Pouco Agradável 

Nada Agradável 
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Gráfico 5 - Relevância da informação 

 

 

5.3.6 O conteúdo do jornal 

 

Para atentar para a importância da publicação e como esta atrai a atenção do público 

leitor, o estudo avaliou o interesse dos funcionários pelo jornal através de uma escala de 

avaliação. Os resultados trouxeram que 08% do público enxerga o veículo como muito 

interessante, 45% como interessante, 16% acham parcialmente interessante, 25% acreditam 

que ele seja pouco interessante e 06% o visualizam como desinteressante. Os números 

demonstram que, de um modo geral, os empregados veem o conteúdo de forma positiva e 

julgam ser atraente para leitura.  

Contudo, deve-se atentar que um total de 31% compreende o jornal de forma negativa 

como pouco ou desinteressante. Como parte integrante de uma comunicação interna, o 

veículo não deveria apresentar valores tão elevados de falta de interesse, uma vez que, 

contempla uma importante forma de relacionamento da empresa com seus empregados. 

Portanto, é necessário verificar quais fatores acometem para o desinteresse da publicação e 

quais as medidas mais adequadas para reverter tal quadro. 

Para ter uma visão mais ampla das opiniões dos empregados, a última questão permitiu 

espaço para a exposição de ideias relacionadas à comunicação interna da empresa e o que 

pode ser melhorado para se alcançar qualidade na área. Os resultados seguem dispostos no 

próximo tópico. 

 

3% 
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9% 
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sente...  

Muito Informado 

Informado 
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Pouco Informado 

Desinformado 
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Gráfico 6 - O conteúdo do jornal 

 

 

5.3.7 A comunicação interna sob a ótica dos funcionários 

 

A pesquisa contou com uma questão chave que contempla não apenas a publicação 

institucional “Embasa da Gente”, mas todo o processo de comunicação da organização. Desse 

modo, os respondentes foram questionados sobre o modo como estes enxergam a 

comunicação interna da empresa. O posicionamento dos funcionários demonstrou 

características que estes julgam ser melhoradas no jornal interno que se traduzem na maneira 

como percebem, de modo geral, o processo de comunicação na empresa. Muitos 

posicionamentos permitiram visualizar a necessidade de maior contato com o funcionário e 

explorar as práticas de trabalho. Foram elencadas algumas opiniões dos empregados que 

variam desde a melhoria na produção e distribuição do jornal à quão abrangente é a 

comunicação interna através da publicação institucional. 

Com relação ao jornal interno, os funcionários se expressaram sobre a necessidade de 

um espaço para o leitor ter voz. Muitos empregados questionam sobre a importância de uma 

forma de contato entre o funcionário e os organizadores do jornal, um local no qual este 

empregado possa se sentir participante, capaz de pautar matérias ou poder se expressar. 

Algumas opiniões expressadas podem ser visualizadas a seguir: 

 

“Espaco do Leitor, onde o funcionario por edicao pudesse ter o seu espaco livre para 

publicar algo....” 

8% 
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16% 

25% 

6% 

O conteúdo do jornal é... 
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Parcialmente Interessante 

Pouco Interessante 
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“Sugiro canal de comunicação direta com o jornal, no qual possamos dar sugestões de 

matérias novas.” 

 

“Que o jornal visite os parques e desenvolva matérias com os colaboradores para que 

haja uma integração maior entre os mesmos.” 

 

Outros argumentos são apresentados pelos empregados ainda com relação ao jornal 

interno. De acordo com estes, a distribuição do jornal é um importante ponto a ser discutido, 

uma vez que a distribuição gera custos que poderiam ser amenizados por estratégias de 

divulgação no meio online. Seguem as pontuações: 

 

“Manter a divulgação por meio digital e diminuir a quantidade de impressos distribuído 

nas Unidades, pois muitos são destinados para reciclagem sem ter sido folheado.” 

 

“eliminar os custos, imprimindo em papel jornal e reduzindo a impressão não 

disponibilizando para aqueles que são informatizados” 

 

“Esse jornal embasa da gente mesmo, ser impresso para toda empresa é um absurdo, 

dinheiro público jogado no lixo, só devia ser entregue nos locais que não tem acesso à intranet 

e não por pessoa como é hoje entregue, apenas algumas poucas unidades por local, 

dependendo dos interessados na leitura. Espero que eles tenham conhecimento dessa sua 

pesquisa, sugira priorizar a comunicação por meio eletrônico, a empresa precisa disponibilizar 

os meios pra se alcançar essa evolução econômica e consciente dos recursos limitados da 

natureza a nosso dispor, tente evitar o desperdício nesta empresa.” 

 

Tendo o jornal interno como mote principal, os funcionários promovem pontuações a 

respeito do que se traduzem como a comunicação interna da empresa, os respondentes trazem 

contribuições importantes para entender quais as melhorias e manutenções precisam ser 

empregadas para o bom relacionamento organizacional. Os questionamentos se baseiam na 
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prática dos funcionários, no contato que ocorre na rotina, tanto no diálogo com seu 

microambiente de trabalho quanto com funções mais representativas na empresa. Isso pode 

ser verificado em algumas respostas: 

 

“Comunicação entre os gestores e o restante dos funcionários, através de reuniões 

periódicas.” 

 

“Melhorar as interfaces entre as unidades” 

 

De modo geral, os funcionários se mostram interessados em criar avanços para o 

relacionamento da empresa através de ações que promovam a realidade dos funcionários e o 

processamento de uma comunicação mais participativa. Isso se verifica através das opiniões 

que são descritas para o jornal interno. A discussão se pauta no conteúdo publicado, na forma 

de abordagem, na distribuição do jornal e na promoção de maior espaço para o público leitor. 

 

“Envolver os colaboradores, principalmente, os que estão mais ligados à atividade-fim 

da organização. A maioria das matérias não trazem informações sobre o negócio da empresa 

que é Água e Esgoto, mas, de atividades de suporte e isso o torna ainda mais desinteressante, 

sem foco.” 

  

“Deveriam publicar informações de todas as novidades e projetos desenvolvidos.... Isso 

fica normalmente dirigido só a algumas áreas que solicitam a reportagem. Ou seja, o pessoal 

da PCS deveria ver o todo.” 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação interna das empresas, assim como os demais processos e práticas, passa 

por constantes mudanças. Os novos caminhos para aplicação do discurso organizacional altera 

o modo como os funcionários veem a comunicação para dentro dos portões da empresa e 

garante avanços neste processo. Com isso, verificaram-se como os estudos de comunicação 

avançaram desde seus modos tradicionais à situação atual que conta com a presença constante 

do meio online, não havendo mais como fugir ou fechar os olhos para os meios digitais. 

Os estudos em comunicação estratégica ganharam novos formatos e foram garantindo 

progressos para as empresas. Nesse mesmo sentido, a comunicação interna conseguiu seu 

merecido destaque perante as organizações e se colocou em evidência nos objetivos 

empresariais. Pretendendo entender melhor os estudos em comunicação com público interno o 

presente estudo buscou demonstrar, através de um levantamento bibliográfico, os modelos 

tradicionais de comunicação, tendo como protagonistas os veículos de comunicação, e em 

seguida, a inserção dos processos colaborativos de comunicação interna através da admissão 

da Web, proporcionado pelos avanços tecnológicos, e também da valorização da comunicação 

interpessoal nas práticas das empresas. 

Propondo-se a entender a efetividade dos modos tradicionais de comunicação nas 

empresas, o presente trabalho objetivou apreender o efeito das publicações institucionais em 

uma organização prestadora de serviço na Bahia. Para isso, tomou como objeto de estudo o 

jornal “Embasa da Gente” com a aplicação de um questionário em um universo amostral por 

meio de amostragem probabilística simples. Através do levantamento bibliográfico e da 

pesquisa com o jornal “Embasa da Gente” foi possível identificar algumas questões 

importantes para compreender o efeito das ações em comunicação interna nas empresas. 

A utilização do veículo de comunicação para a empresa tem a pretensão de promover o 

envolvimento do funcionário com a empresa. Ao se utilizar do jornal interno para alcançar o 

engajamento do empregado, foi possível verificar alguns aspectos marcantes. A partir da 

pesquisa conseguiu-se perceber a relevância que é atribuída ao jornal pelo público, isto se 

manifesta através da assiduidade de leitura e dos resultados que demonstram se ao fazer uso 

da publicação os funcionários se sentem informados. Isto acaba por contribuir para a 

construção da credibilidade da publicação. Ainda de acordo com as respostas foi possível 

perceber que o conteúdo do jornal é visto de forma positiva e atraente pelo público. Tanto no 
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que se refere à conteúdo e à estrutura física. Apesar, de modo geral, a publicação conseguir 

números satisfatórios de aceitação, vale salientar que os organizadores devem se valer sempre 

de estratégias para o engajamento de um número cada vez maior do público. Portanto, 

podemos avaliar de forma satisfatório a relevância da publicação para a comunicação interna 

da empresa. 

Mesmo tendo uma visão positiva dos funcionários quanto sua produção, um aspecto 

muito relevante deve ser levado em consideração. Ainda de acordo com a pesquisa realizada, 

foi possível observar que os funcionários julgam ter pouca ou nenhuma representação no 

jornal. Portanto, apesar da importância atribuída ao jornal, é possível identificar que ainda 

precisa-se fazer progresso na inclusão deste funcionário. Determinadas seções do jornal, como 

“Conheça Nossa Empresa”, promovem matérias com setores e empregados da empresa. 

Os estudos nos capítulos iniciais apontam para os novos processos de participação dos 

funcionários na formação da comunicação interna da empresa. O sentimento de representação 

pode estar ligado a falta de envolvimento dos empregados na instituição desta comunicação. 

Por mais que uma publicação esteja voltada para informar a um público e ainda que o formato 

jornalístico seja capaz de prover informações importantes, a comunicação não pode estar 

ligada a uma via de mão única. As expectativas de representação deste funcionário podem 

estar ligadas a uma necessidade de interagir e fazer parte do processo comunicativo. 

Com isso, vale salientar que a empresa deve analisar de que forma pode promover a 

inserção dos empregados. Tal formato pode ainda estar ligado a entrada deste funcionário no 

processo de construção da notícia. Em compreender o que o público leitor deseja encontrar na 

publicação e como isso pode contribuir para o seu local de trabalho. O uso da comunicação 

participativa deve está cada vez mais presente no cotidiano das organizações, sejam através 

dos meios digitais ou através do uso inovador dos veículos mais tradicionais. E, a EMBASA 

não pode deixar de lado este novo patamar que a comunicação interna alcançou. Os novos 

formatos agregam o funcionário e contribuem para um fluxo de informação mais adequado, o 

que só pode vir a trazer resultado em efetividade para a organização. 

Com efeito, uma averiguação adicional quanto ao fenômeno seria necessário para sua 

completa compreensão, uma vez que, os organizadores do jornal precisariam entender de 

forma mais detalhada os anseios de representação que os empregados pretendem e, de que 

modo essa inclusão poderá ser aplicada ao jornal. Uma avaliação já pode ser vista no tópico 

5.3.7, que trata da comunicação interna da empresa sob o olhar dos empregados. Neste espaço 
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já dá para verificar o posicionamento do público com relação à necessidade de um espaço 

para expressão. 

A partir dos estudos realizados pode se verificar a necessidade de aplicação de uma 

comunicação colaborativa na relação com o público interno. Contudo, vale salientar que os 

veículos de comunicação ainda possuem aceitação e garantem seu espaço. Os funcionários 

sentem necessidade de integração no processo comunicativo às empresas se utilizarem tanto 

dos veículos quanto dos meios virtuais de modo a alcançar o engajamento do público interno 

através de uma sua inserção na construção da comunicação interna. 
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