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Neste e-book, vamos apresentar algumas reflexões sobre 
como a comunicação com os funcionários foi mudando ao 
longo das últimas duas décadas. Mais atentos, participativos, 
e buscando um envolvimento emocional com as marcas, eles 
não desejam chegar na empresa e receber um amontoado de 
informações sem significado para sua vida.

Foi-se o tempo em que circulares e memorandos eram sufi-
cientes para comunicar tudo que acontecia no universo da 
empresa. Os mercados cada vez mais competitivos, a fusão e 
aquisição de novos negócios e a velocidade na transmissão da 
informação transformaram o antigo cenário das organizações. 

Agora, é preciso não apenas comunicar no sentido res-
trito - de emitir mensagens -  mas estar disposto a ouvir 
o colaborador e estabelecer com ele um relacionamento 
duradouro, baseado na troca, respeito e compreensão.

Seja bem-vindo ao incrível mundo desta comunicação mais 
humanizada com os funcionários e boa leitura! 

INTRODUÇÃO
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COM VALOR E PROPÓSITO

Muitas empresas ainda confundem a pluralidade e o elevado número de 
veículos de comunicação interna, a exemplo de jornais murais, newsletters, 
house organs, quadros de avisos e revistas com uma comunicação eficien-
te. Não basta apenas lotar a caixa de mensagens do colaborador com de-
zenas de comunicados se eles não informam, de fato.

Colaboradores sem informação começam a se sentir pouco engajados e 
desestimulados, especialmente por considerarem que a atividade que de-
sempenham não vem recebendo o devido destaque nos veículos, ao lerem 
somente matérias oficiais, positivas e do universo corporativo “cor de rosa”. 

Por isso, é preciso ouvir os funcionários, conhecer seus hábitos, 
o que preferem ler, ouvir, a forma como desejam receber deter-
minada mensagem e realizar periodicamente pesquisas sobre as 
práticas de comunicação interna.

E então, como chamar a atenção deste colaborador que lá fora é um produ-
tor de conteúdo e deseja trabalhar em um local que reconheça sua identida-
de e os valores pelos quais tem afeição? Uma dessas formas, que falaremos 
ao longo do e-book, é a comunicação dos valores da empresa.

O grau de engajamento dos funcionários está diretamente relacionado à 
sensação de pertencimento que eles têm à cultura organizacional. Se pro-
duzimos conteúdos frios e técnicos, não teremos leitores envolvidos emo-
cionalmente com campanhas e ações. 

Neste contexto, é importante falar em comunicação com propósito. Ela é 
feita quando cada um dos textos e ações pensadas refletem a missão 
e visão da empresa, possibilitando que os colaboradores se identifi-
quem e motivem nos projetos.

COMUNICANDO
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Uma comunicação plural, voltada para as necessidades do cotidiano e temas 
de interesse desperta vontade, não apenas de ler, mas também de compreen-
der mais e melhor a cultura organizacional.

De que vale ter a missão, visão e valores afixados na parede se não são senti-
dos e vivenciados pelas equipes? Para ter uma comunicação com propósi-
to, é preciso divulgar, de forma constante, cada um desses itens e ser capaz 
de estabelecer conexões emocionais com cada um daqueles que dedica 
oito ou mais horas diárias do bem mais precioso (sua vida) à empresa.
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UMA “COMUNICAÇÃO
INTERNA?”

AINDA EXISTE

Muito se fala, nas reuniões das equipes de comunicação: “ah, essa 
pauta é só para a comunicação interna”. Mas, tem tempos de mídias 
sociais, em que qualquer colaborador pode fotografar uma página do 
jornal da empresa, pode-se assegurar que uma mensagem só será di-
vulgada “dentro de casa”?

Aí entram em cena duas questões: porque quando se trata de um as-
sunto sensível, a empresa não quer avisar aos funcionários? onde está 
a transparência e relacionamento com os stakeholders e com a mídia?

O segundo ponto é: porque não fazer uma campanha de comu-
nicação sinérgica, onde haja uma comunicação do tema sensível 
com o colaborador, e em paralelo, os demais stakeholders (acio-
nistas, terceirizados e etc)?

Neste mundo em que todo colaborador tem o papel de vigilância e a 
capacidade de “denunciar’, pelas redes sociais, fendas e erros na cultura 
corporativa, faz sentido falar que algo, com toda certeza, será dito ape-
nas internamente?

Acreditar nessa teoria de que a comunicação interna não vai ultrapassar 
muros é negar os demais papéis sociais que o colaborador tem, além do 
de funcionário, e fechar os olhos para o cenário de multiplataformas para 
troca de mensagens e conteúdos.
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QUE TERMO USAR?
ENTÃO,

Uma dica é criar uma cultura da 
transparência. Se a empresa vai 
fazer demissões, passar por um 
processo de fusão ou aquisição, 
seja franco com o funcionário, 
sabendo que este mesmo funcio-
nário é embaixador da marca e 
vai levar essa mensagem consigo 
para outros círculos sociais, além 
da empresa.

Quando digo que “comunicação in-
terna” é um termo que não reflete 

mais a complexidade das trocas 
de informação entre empresa e o 
colaborador, prefiro adotar o ter-
mo “comunicação eficiente com 
funcionários”.

O funcionário, nesta visão, é um su-
jeito ativo, embaixador da marca, 
mensageiro, construtor e descons-
trutor da mensagem que ele recebe 
e que obviamente, será multiplica-
da tanto nas mídias corporativas 
quanto em outras existentes.

Não estou dizendo que não deve 
haver mensagens apenas desti-
nadas ao colaborador, como é o 
caso de conteúdos sobre Recur-
sos Humanos, informações entre 
setores, projetos e etc. O que não 
pode haver é a falsa expectativa de 
que falando “apenas” com o fun-
cionário, “nas internas”, se evitará 
que um tema chegue à imprensa, 
ou ainda, que falando apenas com 
stakeholders, o funcionário não 
irá desconfiar e descobrir.
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NÃO TEM MAIS 
MUROS 

A EMPRESA
Se a empresa emite uma mensagem cor de rosa, o funcionário tem todo 
poder, capacidade e autonomia de, através de suas fontes de consulta, 
leituras e visão crítica, descobrir, por outros meios, a realidade, até mes-
mo pela imprensa.

O que deve ditar o conteúdo não é o maniqueísmo e dualismo de “inter-
no” e “externo” na comunicação corporativa: deve-se fomentar a transpa-
rência e sinceridade, com todos os públicos e ter a sensibilidade de um 
maestro para orquestrar as ações em tempos sensíveis, para que nenhum 
público seja esquecido.

Adeus à Comunicação Interna Gerencial 
Os veículos de comunicação interna destacam as ações da diretoria, feitos 
positivos, os grandes heróis corporativos de colarinho branco e apenas 
coisas positivas da alta gestão. Nos corredores, os jornais são chamados 
de “chapa branca”. Até que ponto a comunicação interna tem que servir 
de porta-voz das ações da diretoria? Fazemos comunicação gerencial? 

Ouvindo feedbacks de alguns colaboradores, percebo que muita vezes as 
notícias não são lidas exatamente por não “retratar ” e “falar”  da realidade 
dos funcionários comuns, que pegam um ônibus para trabalhar todos os 
dias, enfrentam filas para almoçar e sacar seus salários.

Achamos, do alto da nossa sabedoria corporativa de comunicadores, que 
produzimos conteúdos imensamente atraentes e que a culpa é do funcio-
nário preguiçoso, que não se interessa em ler o que é importante sobre a 
empresa. Será mesmo assim?

Quando a comunicação interna ocorre apenas do topo para a base, aumen-
tam os ruídos e os canais de comunicação formais entopem. Vazam, pelos 
corredores, palavras e achismos sobre o rumo da empresa, demissões, 
fusões e etc. Será que realmente estamos nos comunicando bem? Se 
valorizarmos apenas a maravilhosa realidade corporativa, evitando  tocar 
em assuntos espinhosos e delicados, estamos produzindo conteúdos que 
não refletem a realidade, logo, não envolvem os funcionários.
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NÃO TEM MAIS 
MUROS 

O VALOR DA
EMPATIA

Como uma palavra vinda do grego se faz tão necessária em nosso am-
biente de trabalho diariamente? Empatia vem de empátheia e significa 
“entrar no sentimento”, não apenas de si mesmo, mas da missão, visão 
e valores da empresa e do outro. Sim, há um mundo além das baias e do 
que nossos olhos registram no banco de pautas!É preciso paixão pelo ser 
humano para se debruçar neste desafio de ouvir e depois comunicar. Ao 
nos dirigirmos aos públicos internos, reconhecendo-os em sua totalida-
de e complexidade, temos como grande desafio ser assertivos, informar 
bem, mas, além disso, gerar conteúdos que façam diferença no cotidiano 
do trabalhador.

O tão falado “conteúdo relevante” representa a maior dificuldade para 
quem escreve para veículos de comunicação interna direcionados a pú-
blicos tão plurais.

Como o público interno é o principal disseminador da imagem da 
empresa, é preciso que ele seja considerado prioritário no de-
senvolvimento das políticas de comunicação, sendo permanente-
mente ouvido e consultado, para que as ações realizadas sejam 
eficazes e fortaleçam a missão, visão e valores.

Que tal adotar uma postura 
mais empática e antes de 
sair fazendo uma campa-
nha, parar, ouvir e consi-
derar o que o colaborador 
tem a dizer e como se sen-
te dentro da empresa? Ao 
sermos mais empáticos e 
menos arrogantes, abando-
naremos a postura de que 
“a comunicação sabe tudo 
que o colaborador precisa 
ouvir” e passaremos para a 
de “vamos construir juntos 
uma empresa que se comu-
nica melhor”.
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Vamos conferir agora algumas dicas para construir 
uma comunicação excelente com os funcionários:

Saiba ouvir as demandas das outras áreas;

Deixe claro que a comunicação é de todos, e não apenas de um setor;

Faça um diagnóstico realista dos meios de comunicação existentes, 
antes de lançar uma nova campanha e propor atualizações;

Estabeleça indicadores e metas atrelados aos objetivos estratégicos;

Avalie os indicadores periodicamente;

E antes de tudo, tenha empatia para comunicar da forma como gostaria 
de receber as mensagens sobre sua empresa!

1

2

3

4

5
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RECONHECENDO O PAPEL 
DO COLABORADOR

Gestores de comunicação recla-
mam que a taxa de leitura de seus 
jornais internos e comunicados 
está baixa, mas não param para 
olhar os assuntos que vêm sendo 
apresentados. Será que a lingua-
gem utilizada está de acordo com 
as preferências do leitor? Estamos 
nos comunicando com pessoas re-
ais ou personagens fictícios?

Quando as pautas refletem apenas 
ações e feitos da diretoria, alta 
gestão ou falam apenas sobre as-
suntos do topo, os demais setores 
não se sentem contemplados e 
isso gera rejeição aos conteúdos. 
Pare para analisar a última newslet-
ter da sua empresa: daquilo que ali 
estava, o que o colaborador pode 
levar para sua vida, carreira ou pro-
jetos? Será que a vida do colabora-
dor se resume a ter que ler notícias 
sobre o próprio trabalho?

Se processos, dados, números e planilhas com resultados financeiros são os únicos itens de 
sua pauta de comunicação com os funcionários, é hora de parar  para ouvir o colaborador e 
entender as razões do desinteresse em relação às campanhas e materiais produzidos. Ao invés 
de basear seus conteúdos apenas em textos voltados para o mundo corporativo, busque criar 
matérias e campanhas inspiradoras e que façam a diferença no cotidiano.
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Uma das saídas para resolver a ques-
tão é investir em pesquisas para co-
nhecer os temas de interesse do pú-
blico interno, a forma como querem 
receber estes conteúdos e com quais 
recursos e periodicidade. Quando so-
mos empáticos e nos colocamos no 
lugar do outro, produzimos uma co-
municação interna mais humanizada.

Algumas empresas têm segmen-
tado as publicações internas entre 

NA COMUNICAÇÃO
COM OS FUNCIONÁRIOS

PROCEDIMENTOS

boletins gerenciais e outros com 
temas mais gerais, como dicas cul-
turais, de gestão do tempo e até 
mesmo qualidade de vida. Realizar 
entrevistas, construir perfis, divul-
gar curiosidades da história dos 
personagens internos da empresa é 
um dos caminhos para materializar 
as práticas comunicativas.

Evocar a memória, feitos, heróis da 
empresa e marcos da história pode 

aumentar o senso de pertencimen-
to e tornar o colaborador mais or-
gulho por fazer parte da empresa. 
E é aí que entram em cena dos pro-
jetos de memória empresarial.

Papel, mais papel, procedimentos 
e guias. Tudo isso vai para a ga-
veta após os treinamentos serem 
realizados, certo? Não! Depende 
do tipo de comunicação que a em-
presa quer ter.

Uma empresa que investe na pre-
paração das suas lideranças, para 
que se comuniquem melhor e que 
promove encontros e fóruns para 
explicar o valor da comunicação e 
da troca de conhecimentos e infor-
mações entre as áreas está dando 
um passo decisivo rumo ao futuro.
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Como sua empresa encara a padronização e a 
criação de procedimentos em comunicação? 
E que tipo de procedimentos eu posso ter para 
tornar claras as regras, orientar e explicar como 
funciona a comunicação? 
Vamos conhecer alguns!

Guia de boas práticas do uso de redes sociais

A ideia é deixar claro para o funcionário o valor das redes sociais e 
o impacto que uma publicação negativa pode ter para a imagem da 
instituição e dar dicas do que é legal ser compartilhado. Tem que ficar 
claro que na rede social o funcionário é responsável pelo que publica.

Manual para uso da rede social interna

Por seu caráter social, a rede interna possibilita troca de mensagens 
e conhecimentos, postagens de fotos e muito mais. Mas, para que ela 
funcione bem, o funcionário deve conhecer a estrutura de governança 
e os níveis de moderação. Ele é responsável pelo seu perfil dentro da 
rede , que não é uma rede pessoal, é algo profissional. Assim, o manual 
deve orientar que tipo de foto usar no perfil pessoa dentro da rede 
profissional, o que é legal compartilhar, e etc.

Manual para treinamento de fontes e Media Training

Uma crise acontece e os funcionários saem dando entrevista por aí. 
Quem pode e deve falar com a imprensa? A ideia desse manual é mos-
trar que existem fontes especializadas e como cada colaborador pode 
proceder caso seja procurado pela imprensa.

Manual com orientações sobre o atendimento à imprensa

Quem fala em nome da empresa? Um executivo viaja e dá entrevista 
sem falar com a assessoria? Para evitar isso, esse manual deve mos-
trar o papel da Assessoria no atendimento à imprensa,preparação 
dos porta vozes e que toda e qualquer demanda deve ser conduzida 
pelo setor. Assim, em um momento de crise, todos saberão quem 
fala e responde por qual tema dentro , evitando informações desen-
contradas e desalinhadas.

1

2

3
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CONCLUSÃO 
Para tocar o coração dos colaboradores, em campanhas e ações de comu-
nicação, é preciso, antes de tudo, saber ouvir e disponibilizar canais para 
envio de críticas e sugestões, além de criar fóruns e ferramentas para que 
cada funcionário possa participar de processos decisórios, como eleições 
internas, escolha de uma nova logo, dentre outras.

O colaborador deve ser tomado como agente principal da comunicação 
interna e os veículos devem refletir a diversidades de públicos, dando a 
eles chances de se envolver na produção de textos, através da sugestão 
de pautas para entrevistas e reportagens.
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SOBRE A COMUNICAÇÃO INTEGRADA
A Comunicação Integrada é uma empresa de Cursos e 
Soluções que tem como propósito ajudar estudantes, 
recém-formados e profissionais de mercado a construir 
projetos que transformem a realidade fragmentada das 
empresas, através do compartilhamento de conteúdo 
diferenciados e práticos em aulas on-line, presenciais, 
workshops e palestras.

MISSÃO
Acreditamos que compartilhando conhecimentos prá-
ticos e significativos, podemos mudar o cenário frag-
mentado da comunicação nas empresas e despertar em 
cada aluno e parceiro o desejo de aprender, comparti-
lhar e multiplicar esse conhecimento. Aqui, todos viram 
multiplicadores.

VISÃO
Ser reconhecida como referência na realização de cur-
sos e projetos em Comunicação Integrada, espalhando 
essa filosofia para alunos, parceiros e empresas.

VALORES
Aprendizado significativo / Conhecimento compartilha-
do / Multiplicação de saberes / Visão integrada da co-
municação / Altruísmo /Empatia / Compromisso

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook: https://www.facebook.com/comunica-
caointegradaRJ/  
Linked In: https://www.linkedin.com/company-be-
ta/10660341/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR-
qD4-WG6Ta4525cWtLfHmA/featured 

CARTA DA AUTORA

Agora que você concluiu a leitura desse e-book 
e já conhece mais sobre a comunicação com 
funcionários, que tal colocar em prática? Co-
mece analisando o cenário atual das práticas 
comunicativas da sua empresa, faça uma pes-
quisa para diagnosticar os principais problemas 
e mapeie os públicos. Tudo isso antes do plane-
jamento em si.

Lembre-se que antes de comunicar com em-
patia, valor e propósito, é preciso saber ouvir 
e sentir.

Espero que esse conteúdo auxilie seus projetos 
e ajude a transformar a realidade de uma comu-
nicação fria e gerencial.

Compartilhe e leve esse conhecimento adiante!

Um abraço e até a próxima,
Isabela Pimentel 
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Janeiro (UFRJ) e Bacharel e Licenciada em História pela 
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