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Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo identificar a influência da comunicação interna no
desempenho organizacional em uma empresa de radiodifusão, localizada na região do Sudoeste do
Estado Paraná. Neste estudo, inicialmente utilizou-se a pesquisa bibliográfica, empregando-se de
materiais já elaborados. Como base de dados primários utilizou-se um questionário de perguntas
fechadas aos colaboradores, possibilitando identificar as ações adotadas pela empresa que influenciam
na comunicação interna da empresa. Portanto, neste estudo, o ponto em que se deseja enfatizar é que
grande parte do comportamento do colaborador na organização é resultado direto da maneira como a
comunicação é realizada. Obteve-se que é necessário que se estabeleça uma boa comunicação
empresarial, buscando-se o controle sobre os instrumentos de comunicação utilizados e, assim,
desenvolver estímulos para harmonia no ambiente de trabalho.
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The influence of internal communication in organizational
performance: a study in a broadcasting sector company
Abstract
This study aimed to identify the influence of internal communication in organizational performance in
a broadcasting company, located in Parana State of the Southwest. In this study, initially we used the
literature, using materials already developed. As primary database used a questionnaire of closed
questions to employees, allowing to identify the actions taken by the company that influence the
internal communication of the company. Therefore, in this study, the point where you want to
emphasize is that much of the employee's behavior in the organization is a direct result of the way the
communication is performed. It got that it is necessary to establish a good business communication,
seeking control over the communication tools used and thus incentives to develop harmony in the
workplace.
Keywords: Internal Communication, Relationship, Work environment.

1 Introdução
A participação das organizações no mercado, tanto em sua constituição, quanto em seu
crescimento e desenvolvimento, ao longo de sua atuação, requer um planejamento minucioso
que auxilie no desempenho e favoreça em sua performance diante da acirrada
competitividade.
Da mesma forma, as exigências dos clientes que procuram por suprir suas necessidades
sabendo e exigindo seus direitos e, o mercado acelerado com mudanças e transformações em
um ritmo cada vez mais constante, pressionam as empresas na busca por melhorias contínuas
e instiga desejos aos mais variados consumidores. Portanto, para se inteirar em assuntos e
buscar informações relevantes para o amplo ambiente que envolve a organização, além de
identificar os sinais que o mercado demonstra, torna-se necessário que as organizações
desenvolvam práticas de uma comunicação clara, precisa, objetiva e interpretativa.
Desse modo, tal comunicação aborda um sistema, que ao longo dos anos, naturalmente
evoluiu e adaptou-se ao homem e suas necessidades. Esse processo da comunicação
relaciona-se ao entendimento de uma mensagem entre um emissor e o receptor, por meio da
utilização de um canal.
A comunicação é um importante meio para que as pessoas construam relações, compartilhem
ideias e busquem o desenvolvimento econômico, social e cultural. Sua evolução incorpora
fundamentos para o ser humano e sua existência. A humanidade sempre dependeu e sempre
dependerá da comunicação, que ao longo dos anos foi e continua sendo aprimorada por meio
de estudos, inovações e tecnologias que contribuem no processo de transmissão de
informações e aprendizagem.
O processo de comunicação está presente em todo e qualquer lugar de maneira direta ou
indireta. Nas organizações não é diferente. Ela aproxima a empresa dos Stekaholders, que são
todos aqueles que participam da empresa. Além disso, serve para que o gestor possa orientar,
organizar e coordenar de maneira correta os procedimentos a serem realizados para atingir
resultados positivos.
Assim, o presente trabalho verifica por meio de pesquisas em livros, documentos e artigos,
além da aplicação de um questionário aos colaboradores, a comunicação interna de uma
empresa de radiodifusão. Apresentando a maneira de transmissão de informações aos
colaboradores, bem como a abordagem em relação à postura adotada pelos gestores na
tomada de decisão.
A Radiodifusão por si própria é uma forma de comunicação. A partir disso, tendo como
cenário uma rádio localizada no sudoeste do Paraná, por meio do estudo realizado em seu
ambiente empresarial, busca-se identificar a influência que a comunicação interna representa
no ambiente organizacional e no desenvolvimento para se atingir as metas e objetivos
estabelecidos.
Realizar um estudo em uma rádio localizada no sudoeste do Paraná torna-se de grande
importância, pois gerará informações para conhecimento de todos que estão interessados nos
assuntos referentes à temática. Além disso, evidenciam-se, de maneira generalizada, os
processos de uma empresa de radiodifusão que atua há trinta e oito anos no mercado,
apresentando estratégias que contribuem para manter-se em um mercado altamente
competitivo.
2 Comunicação Corporativa

Para entender o processo de comunicação por meio das empresas, necessita-se analisar de
maneira sistêmica, todos os processos que são desenvolvidos pela organização, assim como o
relacionamento e as ações executadas no ambiente interno.
Quanto a Comunicação Corporativa, pode ser avaliada como o “conjunto de ações que a
empresa executa para interagir com os públicos que são essenciais”, que promovam a
melhoria de “sua imagem (reputação), do negócio (desempenho financeiro) e
sustentabilidade”. Ainda, “seu objetivo é fazer com que a empresa seja corretamente
percebida por seus colaboradores” (MAFEI E CECATO, 2011, p. 17).
Além disso, Mafei e Cecato (2011), estabelecem que por meio do processo de comunicação
pode-se atribuir a maneira como a empresa deseja ser lembrada pelo os stakeholders. Assim:
O processo de comunicar, quando bem integrado, cria uma identidade para a
empresa e suas marcas, que passam a ser reconhecidas pelos atributos
informados aos seus stakeholders [...]. O ideal é que a comunicação corporativa
não ande isolada do planejamento publicitário e ou de propaganda [...] (MAFEI
E CECATO, 2011, p. 18).

Para dinamizar esse processo de comunicação necessita-se elaborar um projeto ou
planejamento de comunicação, promovendo a interação e o diálogo com todos os públicos de
interesse da organização.
De modo igual, Bekin (2004), esclarece que os instrumentos necessários para uma
comunicação interna eficiente destacam-se a comunicação pessoal e a imprensa, por meio de
boletins, circulares, quadro de avisos. Além disso, demais meios que favorecem a
comunicação como via telefone, telemarketing interno, departamentos ou pessoas
responsáveis pela troca de informações ou esclarecimentos e também comunicação eletrônica.
Ainda, de acordo com Mafei e Cecato (2011, p. 44), “a comunicação apenas esporádica com
os empregados”, poderá trazer consequências, sendo entendida como oportunista. Isso se deve
“por não apresentar um projeto bem pensado e elaborado que solidifique uma troca de
informações transparente fortalecendo a relação da empresa e seus interlocutores”. Com isso,
nota-se que a empresa necessita adotar uma comunicação transparente com seus
colaboradores, sem que tenha algum intuito oculto a ser alcançado com ela, assim, será
possível o desenvolvimento de uma relação harmoniosa entre a empresa e os empregados.
Não obstante, Robbins (2004), aponta que a comunicação nas organizações desempenha
quatro funções principais relacionadas ao controle, motivação, expressão emocional e
informação. Em relação ao controle, a comunicação se expressa por meio das informações
que os colaboradores prestam ao superior imediato sobre problemas e instruções relativos ao
trabalho ou adequações às políticas da empresa.
Portanto, é possível dizer que as orientações quanto a problemas ou instruções de trabalho e
as políticas adotadas pela empresa, para prestar aos seus empregados, com o intuito de manter
o controle do comportamento dos mesmos. Da mesma maneira, “a comunicação facilita a
motivação”, esclarecendo ao trabalhador o que deve ser feito, seu desenvolvimento em
realizar determinada atividade e o que tem que ser melhorado. “O estabelecimento de metas
específicas, o feedback1, do progresso e o reforço do comportamento desejável, estimulam
motivação e requerem comunicação” (Robbins, 2004, p. 120).
Bekin (2004), acrescenta que se não existir feedback, todo o esforço de informação pode se
perder, por melhor que seja o processo. Somente quando há o clima de comunicação, onde há
1

Feedback: palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a uma determinado pedido ou
acontecimento. O termo é utilizado em áreas como Administração de Empresas, Psicologia ou
Engenharia Elétrica.

diálogo é que as campanhas de informação podem atingir seu objetivo. Robbins (2004, p.
120), a comunicação favorece aos empregados poderem expressar seus sentimentos e
frustrações que ocorrem em um determinado grupo de pessoas. Assim sendo, “ela fornece o
meio para a expressão de emoções e para o atendimento de necessidades sociais”. Entretanto,
além de fornecer aos gestores um maior controle de sua equipe, facilitando a motivação dos
mesmos, para maior interação entre os membros e relacionamento amigável entre empregador
e empregado.
A elaboração de um bom projeto ou acompanhamento da comunicação interna beneficia com
mecanismos para os membros da equipe possam expressar suas opiniões, ideias, sugestões,
sentimentos sobre determinadas situações que ocorram. Não somente essas, mas também
Robbins (2004) aponta a função final da comunicação em proporcionar informações
necessárias para se tomar decisões. Assim, avaliam-se as pessoas e grupos, buscando
alternativas para determinadas ocorrências.
Portanto, com o conhecimento de tais funções da comunicação, pode-se dizer que as empresas
necessitam estarem atentas às mesmas. Para que se estabeleça uma boa comunicação, deve-se
buscar o controle sobre os membros da instituição, motivando-os e desenvolvendo estímulos
para harmonia do ambiente, oferecendo meios para os mesmos poderem se expressar e
fornecerem sugestões de melhorias na organização.
3 Metodologia
Para a realização deste estudo, foi aplicado questionário com perguntas fechadas, que foi
respondido pelos colaboradores. Buscou-se determinar os fatores em suas especificidades,
relacionados à Comunicação Interna de uma empresa de radiodifusão localizada no sudoeste
do Paraná.
O conceito do universo da pesquisa se relaciona ao conjunto dos elementos de determinada
população ou classe que serão extraídas amostras, por considerar-se quase impossível estudar
uma população ou todo o universo dos elementos, delimitando assim, a pesquisa (Andrade,
2007).
O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma classe, ou toda
a população. População é o conjunto total e não se refere apenas a pessoas, pode
abranger qualquer tipo de elementos: pessoas, pássaros, amebas, espécies vegetais
etc.. (ANDRADE, 2007, p. 132).

Tendo em vista a conceituação do universo da pesquisa, podemos considerar que para este
trabalho, foram extraídas informações pertinentes à comunicação entre um grupo de 22
pessoas, sendo entrevistados 21 ao total. O colaborador que ficou de fora é o autor do presente
trabalho.
Para efetuar a pesquisa de campo, para identificar a influencia da comunicação interna em
uma empresa de radiodifusão, foi utilizado um questionário de perguntas fechadas, claras e
objetivas para formulação de tabelas e gráficos que possibilitou as análises identificando os
objetivos propostos pelo estudo.
Para elaborar as perguntas de um questionário é indispensável levar em conta que o
informante não poderá contar com explicações adicionais do pesquisador. Por esse
motivo, as perguntas devem ser muito claras e objetivas. A preferência deve recair
sobre o emprego de perguntas fechadas, ou seja, as que pedem respostas curtas e
previsíveis (ANDRADE, 2007, p. 136).

Para aplicação do questionário que possibilita o desenvolvimento e análise de gráficos,
interpretação das questões abordadas e esclarecimento dos objetivos propostos foram
questionados 21 colaboradores. O questionário foi composto por 14 perguntas fechadas,

referentes ao relacionamento no ambiente interno, como a empresa se comunica, os
mecanismos adotados para a transmissão de mensagens aos colaboradores, assim como, a
maneira que os empregados participam da comunicação interna na empresa investigada.
4 Apresentação dos resultados e análise dos dados
A partir deste tópico serão apresentados os resultados da pesquisa e da análise dos dados
coletados.
Primeiramente, foi questionado sobre as decisões tomadas pela organização, com o objetivo
de identificar se os empregados estavam sendo informados sobre essas decisões tomadas pela
empresa. Obteve-se que para 11 empregados, raramente a empresa explica os motivos das
decisões que estão sendo tomadas, para 5 do total daqueles que responderam ao questionário,
a empresa sempre explica os motivos das decisões tomadas, e para outros 5 empregados,
frequentemente a empresa explica. Expõem-se os porcentuais relativos à explicação de
tomada de decisões a partir do gráfico 1.

Figura 01 – Decisões tomadas
Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que em relação à questão, que a maioria dos colaboradores defende que a empresa
transmita tais explicações. Sendo dessa forma, um ponto a ser analisado com profundidade
pelos gestores da empresa, pois as pessoas necessitam ser informadas da postura da empresa
diante de desafios e oportunidades do mercado.
As empresas precisam buscar não somente comunicar o empregado sobre seu desempenho e o
que se espera dele, mas disponibilizar e apresentar a todos, as comunicações gerais que
impactam e dizem respeito aos colaboradores. É de importância fundamental a comunicação
explicativa frequente, visando por meio do exemplo dos gestores, a motivação das pessoas na
propagação de explicação de diferentes tomadas de decisão no ambiente organizacional
(LACOMBE, 2011).
Dentro das decisões, foi perguntado aos colaboradores se os mesmos se sentem informados
pela empresa quanto às decisões que afetam seu trabalho. Sendo do total dos empregados
entrevistados que, 7 concordam totalmente que são informados sobre as decisões, 13
concordam parcialmente e 1 colaborador acredita que não está sendo informado sobre as
decisões que afetam o seu trabalho.

Figura 02 – Decisões e trabalho
Fonte: dados da pesquisa.

A partir do gráfico 2, é possível notar que para 62% dos funcionários que responderam ao
questionário, a empresa os informa parcialmente sobre as tomadas de decisões que
influenciam seu trabalho. Enquanto 33% do total acredita estar sendo totalmente informado
pela empresa, em relação às decisões que influenciam seu trabalho. Os 5% restantes
correspondem a 1 colaborador que não concorda com a questão.
Para Bekin (2004, p 97), o processo de comunicação envolve interlocutores, ou ainda, envolve
a troca de informação ou informações. De modo igual, comunicação é informação com
feedback. “No local onde não há comunicação, predominam o boato, a insatisfação”. Assim,
pode-se dizer que a empresa necessita adotar a prática de uma comunicação frequente com
seus empregados, assim como para esclarecer assuntos pertinentes ao ambiente de trabalho,
como mudanças, métodos de trabalho, esclarecer dúvida ou incentivar e motivar o mesmo.
Tais ações possibilitarão que o colaborador também possa interagir com a empresa, por meio
de sugestões ou ideias para melhorias na organização.
Buscou-se também, verificar se a empresa informa a seus colaboradores sobre os reajustes e
aumentos salariais. Esta questão foi aplicada considerando que quando o colaborador é
informado referente a reajustes e aumentos salariais, pode programar seu orçamento, suas
contas, seus financiamentos e até mesmo quanto a seus investimentos.
De acordo com a análise dos dados expostos no gráfico 3, observa-se que ocorre uma divisão
entre os colaboradores, pois para cada opção 7 acreditam que são informados totalmente, 7
parcialmente se sentem informados e 7 consideram que não são informados em relação aos
reajustes e aumento de salários.

Figura 03 – Reajustes salariais
Fonte: dados da pesquisa.

Visualizando os resultados obtidos de forma gráfica de como colaborador percebe o assunto.
Os percentuais obtidos foram que 33,33% dos colaboradores se sentem informados sobre os
ajustes salarias, também 33,33% concorda parcialmente com isso e 33,33% não concordam
e/ou não recebem informações em relação ao seu salário.

Em relação a essa questão, nota-se que a empresa necessita fornecer maior abertura a seu
colaborador, para que o mesmo possa ter maior conhecimento em relação ao seu salário e
adicionais, ou quando possíveis reajustes possam ocorrer. Tais dados fornecem ao empregado
planejar e controlar seus gastos e rendimentos.
Também foi questionado se a empresa informa sobre os planos futuros, e 24% disseram que
concordam totalmente, 38% que concordam parcialmente, e 38% disseram não concordar.

Figura 04 – Planos futuros
Fonte: dados da pesquisa.

A partir da análise do gráfico 4, percebe-se que houve maior predominância entre os que não
concordam e os que concordam parcialmente, somando 75% dos colaboradores. Dessa forma,
é possível inferir que esse percentual se refere aqueles que não se sentem informados e não
tem conhecimento sobre as decisões e projetos futuros que empresa pretende estabelecer ou
implantar.
Levando em consideração os números já mencionados que se sobressaem em nível elevado
aos que concordam totalmente, apenas 24% do total, a empresa deve procurar reunir
periodicamente os colaboradores a fim de traçarem conjuntamente seus planos futuros. De
acordo com Lacombe e Heilborn (2008), cabe aos dirigentes e diretores das empresas a
elaboração do planejamento, pois oferecerá uma visão sistêmica e completa da organização,
proporcionando identificar mudanças no ambiente interno e externo da empresa.
Visando saber sobre informações referente à benefícios, perguntou-se aos colaboradores se os
mesmos recebem informações quanto aos benefícios que empresa oferece, como, plano de
saúde, odontológico, auxílio alimentação, vale transporte, entre outros.
Os colaboradores que responderam ao questionário concordam totalmente que recebem
informações em relação aos benefícios, 5 concordam parcialmente e 6 não concordam e
acreditam que a empresa não repassa as informações pertinentes aos benefícios.

Figura 05 – Benefícios
Fonte: dados da pesquisa.

O gráfico 5, mostra o percentual dos dados apresentados na tabela 08, onde o percentual dos
colaboradores que concordam totalmente que estão recebendo informações da empresa em

relação aos benefícios por ela fornecidos representam 48% do total. Dos que concordam
parcialmente apresenta percentual de 24%. A questão apresentou ainda um percentual de 24%
daqueles que acreditam que não estão recebendo informações pertinentes aos benefícios que a
empresa oferece.
Como citado anteriormente, o colaborador necessita receber informações pertinentes ao seu
trabalho, não somente para buscar melhoria na maneira como executa o mesmo, mas necessita
de informações que o auxilie a empresa a atingir seus objetivos. “No local onde não há
comunicação, predominam o boato, a insatisfação”. Além disso, o colaborador sem
informação limita-se a fazer somente aquilo que lhe pedido, sem se interessar em apresentar
sugestões que visem à melhoria da empresa (BEKIN, 2004, p.97).
A próxima questão teve o intuito de identificar se a empresa repassa aos seus empregados
informações sobre suas potencialidades ou fragilidades.
Dos colaboradores que responderam ao questionário, apenas 2 concordam totalmente que a
empresa repassa as informações em relação as potencialidade e fragilidades. Em contra
partida 12 acreditam parcialmente que possuem o conhecimento sobre as fragilidades que
atingem a empresa ou os objetivos que a empresa tem alcançado. E, 7 não concordam. Podese afirmar que para mais da metade dos colaboradores, a empresa não possui a transparência
em relação a certas informações, principalmente ao que diz respeito ao que pode afeta-la e
gerar transtornos.

Figura 06 – Potencialidades e Fragilidades
Fonte: dados da pesquisa.

O gráfico 6, aponta que para mais da metade, cerca de 57% dos empregados que responderam
ao questionário, concorda parcialmente com a questão, onde foram perguntados se a empresa
informa sobre as potencialidade e fragilidades. Do total, 10% diz concordar que a empresa
repasse esse tipo de informação. Entretanto o questionário aponta que 33% não concordam
com isso.
Ainda, pode-se perguntar aos colaboradores qual o canal de distribuição das informações, ou
seja, o meio pelo qual a empresa utiliza para comunicar informações, decisões, metas e
objetivos, entre outros. Através da tabela pode-se acompanhar os dados obtidos.
Assim, dos 21 que responderam ao questionário, 4 colaboradores apontam que encontram
informações nos corredores da empresa, além de outros 5 que as recebem por meio dos
colegas de trabalho, 2 verificam o quadro de avisos, outros 2 afirmam obter as informações
através do Departamento de Recursos Humanos, 9 consultam o superior imediato. Ainda teve
1 colaborador que diz receber as informações referentes a empresa, a partir dos colegas de
trabalho e também pelo superior imediato.

Figura 07 – Meio de comunicação
Fonte: dados da pesquisa.

O gráfico facilmente pode mostrar que o maior índice se apresentou confirmando que os
colaboradores buscam o superior imediato para esclarecer dúvidas, com 41%. Em seguida,
23% se informam com colegas e outros 18% em conversas nos corredores, 9% através do
Departamento de Recursos Humanos, 9% visualizam as informações nos quadros de aviso.
Imprensa não foi apontada por nenhum dos colaboradores.
Bekin (2004), esclarece que os instrumentos necessários para uma comunicação interna
eficiente destacam-se a comunicação pessoal que diz respeito à comunicação direta; e a
comunicação por meio de boletins, circulares, quadro de avisos. Além disso, demais meios
que favorecem a comunicação como via telefone, telemarketing interno, departamentos ou
pessoas responsáveis pela troca de informações ou esclarecimentos e também comunicação
eletrônica. Não obstante, Robbins (2004), aponta que a comunicação nas organizações
desempenha quatro funções relacionadas ao controle, motivação, expressão emocional e
informação.
Com isso, nota-se que a empresa necessita adotar uma comunicação transparente com seus
colaboradores. Para dinamizar esse processo de comunicação necessita-se elaborar um projeto
ou planejamento de comunicação, promovendo a interação e o diálogo com todos os públicos
de interesse da organização.
A partir disso, buscou-se a questão de se ter ou não um Departamento ou alguém responsável
por estabelecer e transmitir mensagens no ambiente interno da empresa.
Em relação à questão, para 7 empregados, a empresa possui um Departamento responsável
pela comunicação, enquanto 14 aponto que a empresa não possui o departamento.

Figura 08 – Departamento de comunicação
Fonte: dados da pesquisa.

A partir do gráfico 08, observa que a empresa não possui ou não estabeleceu aos
colaboradores um departamento responsável pela Comunicação Interna. Sendo que para 67%
dos que foram questionados sobre o assunto, afirmam que a empresa não possui um
departamento encarregado por gerenciar a comunicação. E 33% discordam e dizem que a
empresa possui o mesmo.

Nota-se que por meio de sua estrutura organizacional que atividades do gênero, são realizadas
na maioria das vezes pelos diretores geral e administrativo. Não existe um planejamento e a
maneira adotada é a comunicação direta e informal. A Comunicação Interna serve como
método para estabelecer um melhor relacionamento com os empregados, por meio disso,
encontrar soluções e melhorias no ambiente interno, que consequentemente, refletirá no
externo.
5 Considerações finais
Após a verificação dos dados e das análises dos resultados, os quais foram expostos por meio
de gráficos, foi possível identificar algumas lacunas que podem ser corrigidas a partir de
algumas considerações.
Para se inteirar em assuntos e buscar informações relevantes para o amplo ambiente que
envolve a organização, além de identificar os sinais que o mercado demonstra, torna-se
necessário que as organizações desenvolvam práticas de uma comunicação clara, precisa,
objetiva e interpretativa. Observa-se que as ações que interagem no ambiente incentivando a
comunicação, referem-se aos procedimentos que a empresa desenvolve ou aplica e que facilita
a comunicação, assim como integra o colaborador com a empresa.
Verifica-se que a evolução que vem pressionando todos os cenários a mudanças envoltas a um
ambiente altamente competitivo, faz com que as empresas tenham que buscar por
profissionais que estejam preparados e dispostos a enfrentar essa evolução. Assim, os
colaboradores necessitam estar atentos e informados para desenvolverem estratégias
inovadoras e diferenciadas que possibilitem serem atuantes, atendendo às necessidades e
expectativas de consumidores exigentes e, que do mesmo modo, acompanhem o crescimento
acelerado deste mercado.
Com os dados coletados por meio deste estudo, ainda foi possível identificar os pontos
positivos que a empresa apresenta em relação a comunicação interna existente. No que se
refere à empresa explicar aos colaboradores sobre as decisões que toma, constatou-se que
existe um alto índice de empregados que afirmam que raramente a empresa o faz. Portanto, a
empresa precisa buscar não somente comunicar o empregado sobre seu desempenho e o que
se espera dele, mas disponibilizar e apresentar a todos, as comunicações gerais que impactam
e dizem respeito à empresa e suas atividades.
Além disso, a empresa necessita adotar a prática de uma comunicação frequente com seus
empregados, bem como, esclarecer assuntos pertinentes ao ambiente de trabalho, como
mudanças, métodos de trabalho e esclarecimento de dúvidas. Tais ações possibilitam que o
colaborador também possa interagir com a empresa, por meio de sugestões ou ideias para
melhorias na organização.
Para se ter uma prévia a curto, médio, assim como a longo prazo, do que será feito para atingir
seus objetivos e metas, a empresa pode contar com a elaboração de um planejamento de
ações, com isso, ela também criará maior vínculo com seus empregados, já que os mesmos
poderão auxiliar para que a análise seja desenvolvida. Atividades bem integradas e
estruturadas a um plano estratégico para o futuro, que coloca a comunicação corporativa em
posição de ter voz na tomada de decisão, apresentam papel importante no cumprimento de
metas financeiras e de imagem da empresa. Ou seja, por meio das práticas de uma
comunicação clara, identificam-se as informações necessárias para a tomada de decisão que
proporcionem atingir as metas e objetivos estabelecidos.
Da mesma forma, uma interação positiva entre gestores e colaboradores gera um
relacionamento harmonioso que favorece ambas as partes. Portanto, a comunicação interna
serve como método para estabelecer um melhor relacionamento com os empregados, e por

meio disso, encontrar conjuntamente soluções e melhorias no ambiente interno, que
consequentemente refletirão nas relações com o ambiente externo.
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