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RESUMO 

O presente trabalho procurou conhecer a eficácia  dos meios de comunicação internos em 

X, tendo em conta os grupos que foram seleccionados para o estudo (género, faixa etária e função 

exercida). Os motivos que originaram esta investigação predem-se com a necessidade de explorar 

melhor as dimensões da relação comercial e entender o papel dos meios de comunicação interna, 

observando se a comunicação chega da mesma forma a todos os colaboradores independetemente 

da sua categoria profissional.  

 

Palavras chave: Comunicação, interna, cliente, relação comercial 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as organizações já não são reconhecidas apenas pelos resultados obtidos, mas 

sim pelas relações e influências existentes nos seus diversos grupos de atores/membros, no seio 

das quais têm de se ter em conta os objetivos organizacionais e os objetivos interpessoais 

ponderados nas relações sociais estabelecidas. Assim, estamos perante complexos jogos 

relacionais materializados pelas organizações, que visam a manutenção e transformação da 

opinião e fidelidade do seu público-alvo. 
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 Desta forma, torna-se estritamente necessário pensar a comunicação como processo de 

construção da imagem e de estratégias de atuação, que prevêem a articulação dos recursos 

comunicacionais necessários para garantir a circulação de informações e significados, que 

contribuem para definir as diferenças, para o reconhecimento dos seus públicos e do seu valor 

associado à organização e institucionalizar a empresa como referência num mundo de grande e 

de forte concorrência e competição. 

A comunicação empresarial, no mundo atual, é vista como uma área fundamental e 

indispensável ao desenvolvimento de meios comunicacionais, que permitem às empresas 

ampliarem as suas formas estratégicas de ser e de estar nos mercados em crescimento, tornando-

se, por isso, uma importante prática na gestão empresarial, de tal forma que no mundo 

empresarial a comunicação interna é um fenómeno que tem vindo a ganhar uma importante 

dimensão, tornando-se um campo promissor de investigação.  

O objetivo deste estudo é analisar a eficácia dos meios de comunicação interna na X, a 

partir da realização de 39 inquéritos administrados a colaboradores de uma Agência da mesma.  

 

A comunicação interna como fator de interação entre os colaboradores e a 

organização 

A comunicação é uma área estratégica para as empresas, tendo sido reconhecido o seu 

mérito durante o período controverso da revolução industrial. Neste momento a comunicação 

com o público interno, ou seja, com os trabalhadores, tornou-se premente: nos dias de hoje ainda 

existem inúmeros conflitos entre empregados e patrões, o que torna importante a atividade de 

comunicar com o público interno, para que esta relação humana seja fortalecida. 

A comunicação interna promove e melhora a relação de uma organização com os 

colaboradores e os serviços que compõem a organização. Este tipo de comunicação assume uma 

importância crucial para o desenvolvimento de um quadro de referência comum a todos os 

colaboradores, sendo fundamental para a consolidação da identidade da organização. 

Face a este contexto, emerge cada vez mais a necessidade de implementar este processo 

comunicativo dentro das organizações para melhor integrar e envolver todos os colaboradores. A 

comunicação com o público interno será, assim, um fator crítico de sucesso para sustentar a 

coesão, o sentimento de pertença e a vontade de oferecer melhor desempenho, pela importância e 

reconhecimento do colaborador enquanto elemento chave dentro da organização. 

A imagem que cada organização transmite depende, sobretudo, da satisfação e da 

motivação dos seus colaboradores. 

O processo comunicativo organizacional antevê a necessidade de fortes instrumentos que 

promovam a relação entre a gestão e o colaborador e que, simultaneamente, sejam instrumentos 
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de informação e motivação, fazendo deles uma ferramenta privilegiada para a difusão de 

mensagens e o retorno de informação e opiniões, permitindo a dinamização das estruturas e a 

melhoria dos resultados. 

Neste âmbito, a comunicação interna assume um papel importante na promoção e melhoria 

da relação entre a organização e os colaboradores, com repercussões ao nível dos serviços que a 

compõem, no desenvolvimento de um quadro de referência comum a todos os elementos da 

organização contribuindo, ainda, para a satisfação e motivação no trabalho. Como é referido no 

Manual de Comunicação Empresarial por Beirão (2008), toda a comunicação interna é sinónimo 

de instrumentos de comunicação escrita, direta (oral) e audiovisual. 

Com as novas tecnologias há cada vez mais formas das pessoas comunicarem, apesar de 

nem sempre o método utilizado ser o mais adequado, seja ao nível da linguagem escrita, seja ao 

nível da linguagem oral. 

 

Fluxo de comunicação 

Comunicar não é mais do que tornar algo comum; é emitir uma mensagem através de um 

canal, para determinado recetor. A comunicação tem dois objetivos: fornecer informação a todos 

que precisam de a conhecer e divulgar mensagens de mudança que possam, de alguma forma, 

afetar o comportamento e a atitude dos que estão envolvidos neste processo.   

 

Figura 1 - Fluxo de Comunicação 

De Novo humanator – Recursos humanos e sucesso empresarial por J. Correia, 2011.  

 

Cada vez mais se recorre à comunicação na sociedade e nas organizações. Tendo em conta 

que uma organização é um sistema aberto que pretenda investir na divulgação dos seus produtos 

e serviços é, hoje, através das novas tecnologias, cada vez mais necessário utilizar o processo de 

comunicação e divulgação de dentro para fora da organização. Este tipo de processo representa o 

maior potencial da organização, com o objetivo de servir um desígnio comum, sendo importante 

servir de igual modo os clientes internos e externos da mesma forma. Os sistemas de 

comunicação numa organização podem relacionar-se através de variadíssimos processos, desde 

que a sua divulgação seja eficiente, tendo como base os diversos níveis da organização a que são 

dirigidos – Qualificações, habilitações, antiguidade, idade e local de trabalho. 

Emissor Mensagem Receptor
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O fluxo de comunicação é influenciado pela estrutura da organização, conforme se indica 

abaixo (Katz, 1993): 

 

 •Comunicação descendente – do topo para a base: 

 Níveis superiores hierárquicos  Empregados  

(informar, instruir e dirigir) 

 

 •Comunicação ascendente - da base para o topo: 

Subordinados        Superiores  

(fornecer informações para o topo – feedback) 

 

 •Comunicação lateral – Trabalho de Equipa – no mesmo nível hierárquico; 

 

 •Comunicação em diagonal – Fluxo de informação de autoridade/poder entre 

especialistas/chefias e elementos da equipa de trabalho.   

 

Os meios de comunicação interna deverão conseguir um equilíbrio razoável entre os vários 

tipos de fluxos de comunicação, de modo a que todos se sintam como parte integrante e 

interessada da comunicação. (Novo humanator – Recursos humanos e sucesso empresarial, 

2010). Ao longo dos últimos anos as empresas têm enfrentado inúmeros desafios do ponto de 

vista do mercado, que colocam à prova as suas capacidades de adaptação à mudança, utilizando, 

em muitos casos, os fluxos de comunicação como veículo para melhor adaptação à mudança. 

 

Comunicação empresarial 

O nosso quotidiano é marcado pelos meios de comunicação social. As organizações 

adquirem assim uma grande responsabilidade na informação dos seus públicos. É neste contexto 

que surgem os mecanismos de comunicação e gestão do relacionamento com os públicos. 

Ao longo dos tempos o processo de comunicação deixa de ser composto, apenas pelo 

emissor, pela mensagem e pelo recetor, sendo introduzido e desenvolvido o conceito de 

meio/veículo responsável pela transmissão da mensagem. 
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Rego (1999) identifica 6 elementos básicos no processo comunicacional: o emissor, a 

mensagem, o canal, o recetor, a perceção e o feedback. A mensagem é então descrita como a 

expressão da ideia que se quer transmitir; a fonte é quem transmite essa ideia (emissor); o 

meio/canal - a forma como se transmite a ideia; o recetor, aquele que recebe a mensagem; a 

perceção, o que vai afetar a forma como é enviada e recebida a mensagem e o feedback como a 

reação do recetor á mensagem. 

A comunicação assume-se como uma área estratégica adotada pelas empresas. Segundo 

Goldhaber apud Kunsch (1997: 68) a comunicação organizacional é considerada como um 

processo dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por 

meio do qual as subpartes da organização se conectam entre si. Desta forma, a comunicação 

organizacional pode ser interpretada como um fluxo de mensagens dentro de uma rede de 

relações interdependentes. 

Podemos inferir que o ato de comunicar procura contemplar uma visão abrangente da 

comunicação nas organizações, onde assistimos a um cruzamento entre os aspetos de 

complexidade do ato de comunicar e os aspetos interpessoais presentes nas relações humanas. 

Duterme (2002:85) refere que “o funcionamento específico e a compreensão de um sistema 

são determinados pela natureza das interações (relações), que devem poder ser interpretadas em 

função do contexto em que surgem”. Define esse mesmo contexto como o resultado das 

interações dos indivíduos e dos grupos com os elementos do meio ambiente.  

Assim, podemos dizer que a comunicação empresarial tem como objetivo essencial da 

empresa desenvolver a melhor abordagem e criar meios eficazes (Beirão, 2008), com base na 

mensagem, para o estabelecimento de contatos com o público-alvo, de forma a influenciar 

decisões, motivar os colaboradores no alcance dos objetivos organizacionais, apelando ao seu 

envolvimento e desenvolvimento, criar eventos, aumentar o número de vendas e evitar conflitos. 

As organizações/empresas têm à sua responsabilidade a definição clara das orientações e de 

exercer uma gestão participativa. 

A comunicação é, assim, tornada imprescindível para qualquer organização social. A 

dinâmica organizacional processa-se pela interligação e relacionamento dos seus membros; o seu 

sucesso inicia-se aqui. 

Cada organização apresenta um conjunto de caraterísticas próprias, de valores, que as 

tornam únicas e distintas; desta forma, não existe modelo padrão da forma e de como comunicar. 

É necessário entender e identificar qual a cultura de uma organização. Surge a necessidade, por 

parte destas, de estruturar formas de comunicação que estejam ajustadas à flexibilidade das 

tecnologias emergentes e com o crescimento das massas críticas. 

Remondes (2010) refere que as tecnologias de informação e comunicação desempenham 

um papel central na otimização do funcionamento interno das empresas. A comunicação é 
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adquirida como uma ferramenta estratégica na boa gestão de uma empresa - é necessário definir 

objetivos construtivos, precisos e saber comunicar esses mesmos objetivos, de forma a evitar os 

maus entendimentos, as más interpretações e, principalmente, os resultados negativos. Contudo, a 

comunicação está para além do desenvolvimento das novas tecnologias e dos processos de 

transmissão de informação, pois ela interliga e depende das interações humanas, da técnica e da 

prática, das relações sociais e dos novos desejos (Sousa, 1999). 

Assume-se, assim, que as políticas de uma organização são atos comunicacionais, uma vez 

que estes determinam e atribuem significados relativos à organização, à sua forma de ação, ao 

estabelecimento das suas prioridades, tendo em conta a especificidade do público recetor, 

materializando desta forma a imagem da organização. Contudo, as organizações são também 

responsáveis pela comunicação, não apenas pelo que faz, mas também pelo que não faz, 

influenciando a sua imagem.  

Machado et al (2006) reiteram que a comunicação deixa de ser compartimentada, focada 

nos produtos e atividades isoladas e passa a ser perspetivada de uma forma processual e integrada 

com vista à criação de espaços de interação e relacionais com os públicos, passando a constituir 

um elemento estratégico na integração das diversas práticas e atividades organizacionais, de 

forma a corresponder às procuras e exigências dos diversos atores sociais. 

Neste contexto surge o conceito de comunicação de marketing que tem a finalidade de 

divulgar e promover os produtos, serviços ou marcas. Como já vem sendo descrito, a 

comunicação empresarial visa a divulgação da imagem da instituição como entidade que integra 

um corpo social e que tem direitos, deveres e obrigações, de forma a aumentar a recetividade e 

adesão dos clientes internos. É, também, usada para informar, persuadir e trabalhar as atitudes do 

pessoal chave no mercado interno. 

 

Comunicação interna 

A revolução industrial foi um marco importante nas relações estabelecidas entre patrões e 

empregados, nas relações entre capital e trabalho. As constantes lutas entre estes dois pólos 

transformam a comunicação interna num acessório essencial ao bom entendimento e à criação de 

relações pacíficas. Valorizar a componente humana nas empresas, reconhecer o empenho e o 

compromisso assumido pelos colaboradores, ter em conta os interesses pessoais e, da melhor 

forma, saber integrá-los na missão da empresa, torna-se cada vez mais indispensável, mas para 

que tal aconteça as estratégias definidas têm de estar em conformidade com os pressupostos 

estabelecidos pela cultura organizacional.  

A comunicação interna pode ser considerada, então, como uma arma poderosa nas 

empresas. 
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Para Fortes (1998) o público pode ser dividido por três segmentos relacionados com a 

comunicação empresarial: público interno (inclui todos os funcionários da 

organização/instituição, desde os acionistas, gerentes, administrativos até aos empregados da 

linha de produção. Os familiares destes funcionários também são classificados como público 

interno); público misto (clientes que possuem caraterísticas de público interno e externo, tais 

como investidores, fornecedores, entre outros); públicos externos (grupos externos à instituição, 

os quais possuem algum tipo de relação de interesse com a mesma, tais como a imprensa, o 

governo, os concorrentes, os consumidores e a comunidade na qual a organização está inserida). 

Não erramos se dissermos que o conhecimento do seu público é o ponto de partida para 

qualquer empresa garantir o sucesso de um programa de comunicação.  

As empresas necessitam de identificar quais os canais de comunicação interna que melhor 

se adaptam à transmissão de mensagens, sejam eles reuniões, edições de boletins informativos 

internos, murais, realização de seminários, brainstorming, palestras, internet e intranet, entre 

outras. O mesmo autor reitera que a comunicação se baseia na melhor forma e meio de 

comunicar a ação, dizendo respeito às opções tomadas sobre a melhor forma de comunicar o 

produto ou serviço (seja em termos de meios de comunicação, seja em termos de timings), tendo 

como objetivo o aumento da recetividade/adesão dos clientes internos. 

Assim, a comunicação torna-se um meio indispensável devido à necessidade de realizar 

encontros entre clientes internos da organização, sendo fundamental para a obtenção de 

resultado, pelo que tem de ser utilizada de forma adequada para facilitar a compreensão nos 

processos de transmissão e assimilação de novos conceitos, devendo existir a preocupação de 

partilhar, com todos os colaboradores, as metas da organização. Desta forma, a comunicação 

adquire funções informativas, de integração, de retroação, comportamentais, de mudança e de 

imagem. 

A dinâmica organizacional, que visa coordenar recursos humanos e materiais para atingir 

objetivos específicos, processa-se pela interligação e relacionamento dos seus membros. Toda a 

organização comunicativa pressupõe que a organização do trabalho favoreça o espírito de equipa, 

a implicação e o desenvolvimento de todas as pessoas, a definição de orientações claras e uma 

determinada gestão participativa (Marques, 1996). 

 

Marketing interno 

Pretende-se, ao invocar o marketing interno, a compreensão teórica dos temas objeto desta 

investigação. Nesse sentido, estudam-se conceitos de marketing interno que se co-relacionam 

com a comunicação interna, bem como a sua importância no contexto organizacional. 
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Segundo Kotler (1999) o marketing é definido como um “ processo social e empresarial 

pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da troca de produtos 

e criação de valores”, caraterizando-se como sendo uma função organizacional e um conjunto de 

processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor aos clientes, bem como a 

administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e os seus 

stakeholde”. 

Podemos inferir que o marketing interno dota as empresas de um conjunto de técnicas e 

meios que lhe permitem aumentar o seu nível de eficiência, tendo em conta os interesses dos 

clientes e colaboradores. 

A adoção do marketing interno por parte das empresas é vital para o sucesso de qualquer 

organização, já que um bom trabalho de marketing resulta em melhores produtos, clientes mais 

felizes e a obtenção de lucros maiores.  

O conceito de marketing conduz à exigência por parte das organizações na adoção inicial 

do marketing interno e posteriormente a adoção do marketing externo. Brum (2000) define 

marketing interno como “dar ao funcionário educação, carinho e atenção, tornando-o bem 

preparado e bem informado para que possa tornar-se também uma pessoa criativa e feliz, capaz 

de surpreender, encantar e entusiasmar o cliente”. 

 

Mix pessoal  

Segundo os autores do Novo humanator, uma das mais importantes contribuições do 

marketing moderno foi levar as empresas a reconhecer a importância de deixarem de ser 

orientadas para o produto, para passarem a ser orientadas para o mercado e para o cliente. A 

recorrência aos conceitos de marketing torna implícita a necessidade de utilizar as quatro 

variáveis que constituem o marketing mix interno, que se define como um conjunto de decisões 

fundamentais, adotadas pelo responsável, em relação às quatro variáveis de ação de que dispõe 

dentro da empresa, nomeadamente, o Produto ou Serviço (especificações e forma como estas vão 

ao encontro das necessidades e desejos do cliente/ oferecer a melhor solução), o Preço (definição 

do preço tendo em conta o impacto económico e sócio-psicológico/ a melhor relação 

custo/benefício), a Comunicação (a mais agradável e presente/ o mix da comunicação) e a 

Distribuição (canais de distribuição mais convenientes)  (Kotler, 1999), a que iremos fazer uma 

breve referência: 

O mix da comunicação é definido pela literatura como o conjunto das variáveis da 

comunicação que é possível conjugar para atingir com mais eficácia e eficiência os objetivos 

estratégicos determinados, tais como a publicidade, forças de venda, marketing direto, patrocínio 

e mecenato, relações públicas, promoções e merchandising (Kotler 1999). Entende-se por 

comunicação a forma e o meio de comunicar o produto ou o serviço, destacando-se a 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 23.02.2014 

 

Joana Isabel Freitas da Silva Correia, Susana Isabel Vicente 
Ramos 

9 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   

 

comunicação verbal, escrita, as revistas/jornais, audiovisuais, suportes de comunicação, entre 

outros. (Câmara, 1998) 

Em seguida, passamos a descrever as 3 componentes restantes, que constituem o marketing 

interno: 

- Produto ou Serviço - de acordo com Costa (2003) consiste na ação concreta a 

implementar no âmbito da política de Recursos Humanos, permitindo desta forma fixar, ampliar 

e aliciar os colaboradores. São desenvolvidas formações profissionais e oportunidades de 

desenvolvimento, planos de carreira capazes de dotar cada funcionário de habilidades e 

conhecimentos que lhes permitam um aumento da eficácia no desempenho das suas funções 

quotidianas. 

A promoção da capacidade individual de cada colaborador na contribuição do seu 

crescimento é uma estratégia que deve ser valorizada, uma vez que desenvolve nos colaboradores 

sentimentos de realização, de utilidade, estimulando a participação de forma ativa na progressão 

da sua carreira, consequentemente, funcionários mais vocacionados para contribuir para o 

sucesso da empresa. O incentivo dos funcionários das empresas, através de recompensas e da 

própria remuneração constituem elementos fundamentais e funcionais para captar o interesse no 

alcance e aceitação dos objetivos pessoais e dos objetivos da empresa. 

É importante, no ambiente organizacional, não esquecer de fornecer formação e atualização 

dos profissionais, pelo que é importante planear e organizar ações de formação internas ou 

externas, tendo em vista a valorização profissional dos funcionários e o aumento dos índices de 

preparação dos mesmos.  

A remuneração e os benefícios, processo de recompensar as pessoas, constitui um dos 

elementos fundamentais para o incentivo dos funcionários da organização, tendo em vista, por 

um lado, os objetivos organizacionais a serem alcançados, e por outro lado, os objetivos 

individuais a serem atingidos. O salário e a remuneração recebida pelo trabalhador pela venda da 

sua força de trabalho funcionam como uma recompensa. 

As entidades de formação e de organização têm a função de realizar o levantamento de 

necessidades e colaborar na definição de prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional 

dos seus funcionários; planear e organizar as ações de formação internas ou externas tendo em 

vista a valorização profissional dos funcionários e a elevação dos índices de preparação 

necessários ao exercício de funções e ao aperfeiçoamento dos funcionários dos diferentes 

serviços dentro da organização. 

- Preço: Costa (2003) atribui ao preço a correspondência ao que é exigido ao cliente interno 

(colaboradores) em troca de produtos ou serviços que lhes oferecem em termos de retenção e 

desenvolvimento, podendo passar pela mudança de atitudes, esforços no sentido de melhoria de 

qualidade do serviço prestado, disponibilidade pessoal, espírito de criatividade e inovação, bom 
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senso, compromisso total com a missão e objetivos da empresa; ser pró-activo, ter a capacidade 

de se antecipar a situações e necessidades de problemas futuros; ter velocidade de 

implementação, facilidade e eficácia no exercício das funções de cada trabalhador. De uma forma 

geral, o preço acaba por estar dependente do empenho e da produtividade. 

- Distribuição: para Churchil (1999:368) “um canal de distribuição é um sistema 

organizado de órgãos e instituições, que, em combinação, executam todas as funções necessárias 

para ligar os produtores aos consumidores finais, com a finalidade de realizar a tarefa de 

marketing”. Ou seja, o que o autor refere é que a distribuição é constituída pelo conjunto de 

pessoas e pela empresa que estão envolvidas no percurso que o produto faz, de forma a chegar ao 

consumidor final. São identificados neste processo, o produto, o consumidor final e qualquer 

intervenção que participe no canal de distribuição, esta consiste nas opções a tomar sobre os 

canais a serem utilizados para implementar a ação, ou seja, sobre a colocação do produto ou 

serviço junto do cliente interno. É por vezes designada de “venda interna”.  

Em termos de distribuição, podemos distinguir três tipos de canais: canal direto 

(responsável pela gestão das pessoas repercute as ações diretamente no público-alvo; canal 

indireto com facilitação (o profissional de Recursos Humanos colabora com o líder de equipa na 

facilitação de reuniões para a apresentação ou implementação de produtos ou serviços de gestão 

das pessoas); canal indireto com consultoria (o profissional de Recursos Humanos presta apoio 

como consultor do líder de equipa, para o habilitar a implementar um produto ou serviço de 

gestão das pessoas). 

Assim, a distribuição está preocupada com os lugares físicos e sócio-técnicos nos quais 

devem ser entregues os produtos e as comunicações: reuniões, sessões de aconselhamento, 

seminários, etc. 

 

Importância organizacional do marketing interno 

A adoção do marketing interno por parte das empresas é vital para o sucesso de qualquer 

organização, pois um bom trabalho de marketing resulta em melhores produtos, clientes mais 

felizes e a obtenção de lucros maiores.  

É do conhecimento geral a importância crescente dos meios de comunicação na propagação 

da mensagem organizacional, nomeadamente, da televisão, que tem assumido um papel 

preponderante, promovendo a imagem das marcas e monitorizando as sondagens dos produtos e 

dos serviços mais apetecidos pelos clientes. Juntamente com as ferramentas da comunicação 

interna, as organizações têm vindo a aproximar-se mais dos seus colaboradores quebrando 

barreiras hierárquicas.  
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Podemos definir marketing interno como um conjunto de técnicas que têm como objetivo 

favorecer a adequação do colaborador com as suas capacidades funcionais, tornando-o mas 

realizado e integrado face à função desempenhada, atingindo, desta forma, os objetivos da 

empresa com a ajuda dos gestores de Recursos Humanos. 

Neste processo de desenvolvimento organizativo é função dos gestores de Recursos 

Humanos terem um papel ativo na gestão da mudança, mantendo as suas funções «tradicionais» 

de fornecedor dos serviços de gestão do pessoal, sem esquecer o seu papel enquanto guardião dos 

valores e princípios da empresa. Os administradores e os gestores esperam que as suas 

organizações possam prestar um excelente atendimento aos seus clientes externos mas, muitas 

vezes, esquecem-se de satisfazer os clientes internos. Os colaboradores de uma empresa também 

devem ser vistos como clientes, pois a relação que a empresa desenvolve com estes é igualmente 

uma relação de troca. A empresa espera que os seus funcionários sejam responsáveis pelos 

resultados, que desempenhem com qualidade as funções a cada um atribuído, e que, se 

comprometam no alcance da missão da organização. Os colaboradores, por sua vez, esperam ser 

bem remunerados, reconhecidos pelos esforços e atuar num ambiente de trabalho agradável. 

Para auxiliar os gestores neste árduo trabalho de atender a tais necessidades, o marketing 

interno, aliado à comunicação interna, tem-se tornado numa ferramenta de extrema importância 

por sincronizar e adaptar todas as pessoas que trabalham na empresa, na implementação e 

operacionalização de ações de mercado. 

A área do marketing na maioria das vezes deve, assim, desenvolver atividades de 

marketing interno, visando tornar os colaboradores mais sensíveis aos esforços de marketing da 

empresa, mais comprometidos com o alcance dos resultados esperados e, consequentemente, 

melhor preparados para oferecer um serviço de grande nível de qualidade ao cliente externo. 

 

Tecnologias de informação na comunicação 

Os Recursos Humanos são hoje a principal fonte de informação para o desenvolvimento 

empresarial e, anexos às tecnologias, vão permitir diversas mudanças no mundo dos negócios 

(Sousa, 1999). Neste contexto, é importante que estes recursos se apoiem nas diversas 

tecnologias de informação, tendo em conta que para isso é necessário saber como utilizar e qual a 

sua eficácia face ao contexto organizacional. 

Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação permitem planear, estruturar e 

antecipar garantindo a participação de todos no ambiente organizacional. A evolução tecnológica 

permite o fácil acesso à informação diretamente relacionada com a empresa, ou procurar 

informações sobre os atuais clientes, ou até mesmo captar potenciais clientes percebendo quais as 

suas necessidades de forma a propor uma vantagem competitiva nos produtos/serviços oferecidos 

pela empresa. 
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As ferramentas tecnológicas desde que bem aplicadas são ótimas no fluxo de trabalho, 

permitindo aos colaboradores mais reticentes à mudança uma maior interação com a organização 

da empresa e o meio interno envolvente. Muito se tem evoluído nesta área, casa vez mais as 

empresas estão automatizadas e aptas à receção das novas tecnologias de informação, pois são 

elas que hoje abrem as portas para a internacionalização de forma rápida consegue-se chegar a 

todo o mundo.  

Nestes termos, e com base na análise SWOT (Marketing para o século XXI), os gestores 

vêem no ambiente externo as oportunidades e ameaças, e no ambiente interno as forças e as 

fraquezas. Para além da dupla análise, devem ser identificados os pontos fortes e fracos da atual 

política de comunicação e da cultura da empresa e neste contexto, perceber as expectativas dos 

colaboradores. Daí surgir a análise das potenciais oportunidades e das possíveis ameaças.  

 

 

Figura 2 - Análise SWOT no meio interno 

De “Marketing para o século XXI” por J. Correia, 2010. Adaptado. 

 

As capacidades organizacionais de uma empresa baseiam-se na consistência dos recursos 

interagirem uns com os outros, transformando os inputs em outputs. Neste contexto, é importante 

que a transmissão das mensagens seja devidamente direcionada para os atores operacionais, 

tendo em conta o nível de instrução, a escolaridade, a idade e a segmentação geográfica. Estes 

fatores são importantes para adaptação da linguagem a utilizar na comunicação e nos meios 

utilizados.  

 

Meios e instrumentos de comunicação interna 

Hoje em dia são vários os modelos de comunicação escrita utilizados no seio de uma 

organização. Para os vários autores do Manual de Comunicação Empresarial, destacam-se as 

•Ameaças 
(Threats) 

•Oportunidades 
(Opportunities) 

•Fraquezas 
(Weaknesses)

•Forças 
(Strengths)

S W
TO
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cartas, as revistas ou jornais e as newsletters, bem como os manuais de acolhimento, relatórios, 

intranet, e-mail, entre outros. 

O computador tornou-se uma necessidade no mundo em que vivemos, reduziu a burocracia 

e aumentou a rapidez nas transações, porém exige do utilizador cada vez mais competências para 

utilizar às tecnologias. Os jornais, revistas, intranet e newsletters são dos instrumentos mais 

utilizados como forma de comunicação interna, pois conseguem chegar mais facilmente a todos 

os colaboradores. 

Este tipo de tecnologias cria uma relação de proximidade muito grande com os seus leitores 

e tem por suporte principal a internet. A inexistência de despesas de impressão, bem como de 

custos de distribuição torna este tipo de publicação económico e com ótimos resultados de 

comunicação, por ser fácil de ser lido a partir de qualquer lugar, segundo Pires (2002). 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Introdução 

O presente estudo recorreu a uma metodologia quantitativa operacionalizada através de um 

questionário com perguntas fechadas e uma aberta com vista a poder retirar algumas sugestões de 

melhorias dos meios de comunicação interna na X. O inquérito aplicado no estudo foi baseado 

num inquérito já aplicado pela Universidade Fernando Pessoa, em 2007, num estudo sobre 

comunicação interna (Oliveira, 2010), elaborado por um grupo de investigação integrado num 

projeto de estudo da UFP - ProjEst-Q (Ágata Rosmaninho, Álvaro Lima Cairrão, Áurea Ramos, 

Carla Barros, Cláudia Camelo, Francisco Sampaio, Tiago Trigo). 

O inquérito utilizado “Questionário sobre comunicação interna – QUESCI” foi elaborado 

com o objetivo de avaliar as perceções de todo o corpo docente e não docente da organização, 

dos processos e agentes da comunicação interna da Universidade. A base de apoio neste inquérito 

pretende ajustar os conteúdos à realidade da comunicação interna implementada em X. 

http://www.ufp.pt/ 

 

Objetivos de estudo 

O objetivo geral deste estudo consiste na análise da eficácia dos meios de comunicação 

interna praticados em X, com base na perspetiva dos colaboradores. Consideraram-se o género, a 

faixa etária e a função exercida como variáveis de estudo e quais os impedimentos que podem ter 

na comunicação interna. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 23.02.2014 

 

Joana Isabel Freitas da Silva Correia, Susana Isabel Vicente 
Ramos 

14 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   

 

Como objetivos específicos temos verificar se há diferenças estatísticas na comunicação 

interna em função do género, da idade e da função exercida. 

 

Amostra 

A nossa amostra de conveniência é composta por 39 sujeitos: 

- Género: 16 sujeitos (41%) são do género masculino e 23 (59%) do género feminino.  

- Idade: há 4 sujeitos (10,3%) da faixa etária 18-25 anos, 12 (30,8%) da faixa etária 26-35, 

13 (33,3%) da faixa etária dos 36-45 anos e por fim a faixa etária dos 46-55 anos (25,6%). A 

faixa etária mais frequente é a dos 36-45 anos (33,3%) e a menos frequente dos 18-25 anos.  

- Função desempenhada: 21 (53,8%) sujeitos são administrativos, 11 (28,2%) gestores, 1 

(2,6%) subchefe e 5 (12,8%) subgerentes. Podemos verificar também que a função mais 

frequente é de Administrativo (53,8%) e a menos frequente é de Gerente e Subchefe (2,6%). 

 

Questionário 

O inquérito do estudo é constituído por 15 perguntas fechadas e 1 aberta. As perguntas 

fechadas são compostas por afirmações de diferencial semântico, cujo objetivo passa por o 

inquirido expressar a sua opinião num formato de quatro opções de escolha (Discordo totalmente, 

Discordo, Concordo, Concordo totalmente/Ineficaz, Pouco eficaz, Eficaz, Muito eficaz/Não uso; 

Não consulto, Uso pouco; Consulto pouco, Uso muito; Consulto muito). A questão de resposta 

aberta pretende que o inquirido refira aspetos sobre comunicação interna que considerem 

relevantes e que não tenham sido abordados em nenhuma das questões anteriores (Oliveira, 

2010). 

 

RESULTADOS 

 

Nas hipóteses que de seguida se formulam, iremos utilizar como referência, para aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula um nível de significância de .  

 

♦♦♦♦ Hipótese 1 – Verificam-se diferenças nos vários itens em função da Género: depois de 

aplicado o Teste não paramétrico de Mann-Whitney, verificou-se existirem diferenças nos 

diversos itens em estudo e o fato dos sujeitos serem do género masculino ou feminino, à exceção 

do item 28 - Informações institucionais que recebe dos seus colegas sobre a instituição, não se 

rejeitando para este caso a hipótese nula, ou seja, esta é a única questão em que não existem 
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diferenças significativas, para um nível de significância de 0,05, entre género masculino e 

feminino. 

♦♦♦♦ Hipóteses 2 – Verificam-se diferenças nos vários itens em função da faixa etária: 

interpretada a normalidade das variáveis, verificou-se existir normalidade em 3 itens (Item 20 – 

Informação institucional que recebe do seu Gerente, Item 28 – Informação institucional que 

recebe dos seus Colegas sobre a instituição e Item 34 – Indique com que frequência usa/consulta 

- Site institucional, pelo que nestes analisou-se a existência de diferenças entre estes itens e as 4 

faixas etárias, através do procedimento paramétrico ANOVA (Análise de variância), tendo-se 

constatado que não existem diferenças entre as diversas faixas etárias, face aos 3 itens referidos. 

Os valores estatísticos encontrados para os restantes itens, através do Teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis, dado não haver nestes normalidade, mostraram diferenças significativas nos 

itens 22 – A informação que recebe dos colegas sobre a instituição é atempada, item 36 – 

Indique com que frequência usa/consulta - Newsletter, item 37 – Indique com que frequência 

usa/consulta - Intranet BackOffice (Plataforma de conetividade), item 46 – Classifique a eficácia 

de - Intranet BackOffice e o item 47 – Classifique a eficácia de - Plataforma de conetividade. 

Para todos eles encontrámos valores de significância inferiores a 0,05, pelo que se rejeitando a 

hipótese nula, se conclui existirem diferenças, ao nível das faixas etárias. 

♦♦♦♦ Hipótese 3 – Verificam-se diferenças nos vários itens em função da função exercida: a 

função exercida pelos sujeitos apenas influencia significativamente alguns itens: item 2 – A 

informação que recebe da Administração é suficiente, item 3 – A informação que recebe da 

Administração é atempada, item 5 – A informação que recebe da Administração tem uma 

aplicação no exercício da minha função, item 6 – A informação que recebe da Administração é 

coerente com a recebida da Gerência”, item 7 – Informação institucional que recebe da 

Administração, item 9 – A informação que recebe do Diretor Comercial é atempada, item 10 – A 

informação que recebe do Diretor Comercial é clara, item 11 – A informação que recebe do 

Diretor Comercial tem uma aplicação prática no exercício da minha função, item 12 – A 

informação que recebe do Diretor Comercial é respeita as hierarquias na transmissão da 

informação, item 13 – Informação institucional que recebe do Diretor Comercial, item 14 – A 

informação que recebe do seu Gerente é suficiente, item 16 – A informação que recebe do seu 

Gerente é clara, item 18 – A informação que recebe do seu Gerente respeita as hierarquias na 

transmissão da informação, item 19 – Aquando da tomada de decisões, o meu gerente consulta, 

suficientemente, as partes envolvidas, item 20 – Informação institucional que recebe do seu 

Gerente, item 30 – Recebo sempre resposta às solicitações que faço à Direção Comercial, item 

31 – Recebo sempre resposta às solicitações que faço ao meu Gerente e o item 44 – Classifique a 

eficácia de - Correio eletrónico. 
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Apontamento final 

Dentro deste contexto, o presente trabalho procurou conhecer a eficácia  dos meios de 

comunicação internos em X, tendo em conta os grupos que foram seleccionados para o estudo 

(género, faixa etária e função exercida). 

Os motivos que originaram esta investigação predem-se com a necessidade de explorar 

melhor as dimensões da relação comercial e entender o papel dos meios de comunicação interna, 

observando se a comunicação chega da mesma forma a todos os colaboradores independetemente 

da sua categoria profissional.  

Este estudo tem como propósito uma aplicação prática para as empresas, sublinhando a 

importância de conhecer a organização internamente, por modo a direcionar a sua abordagem de 

acordo com a sua aceitação em participar ativamente na construção de uma cultura 

organizacional direcionada para o cliente interno e externo. 

De referenciar que não há ainda nenhum estudo que se debruce na relação entre as 

dimensões da comunicação interna na Banca Portuguesa e a importância na relação comercial, o 

que torna evidente o caráter original, singular e contributivo desta investigação. 

Foi ainda referenciado que há uma “aversão” à mudança que deverá ser tida em conta e o 

processo de adaptação das novas tecnologias terá que ser progressivamente acompanhado pelas 

empresas, essencialmente nos colaboradores mais antigos.  

 

Nenhuma empresa está livre do sucesso ou do fracasso. Qualquer empresa está assente 

sobre normas, valores e comportamentos que definem o que são, a sua identidade, constituindo, 

assim, a sua cultura. 

Os profissionais precisam de se sentir parte integrante das empresas, precisam de estar 

informados, sentem a necessidade de serem ouvidos e respeitados nas ideias que possam ter para 

contribuir para o desenvolvimento da empresa e têm de continuamente sentirem-se motivados. 

Para serem definidos planos de comunicação de sucesso, devem-se conhecer os conceitos, 

filosofias subjacentes, antecipar os comportamentos dos colaboradores e sempre estimular a 

mudança. 

As empresas têm de ser inovadoras, oferecer um leque de serviços e produtos “apetecíveis 

a olho nu”, serem originais, acarinhar os seus colaboradores e desenvolver projetos de 

comunicação eficazes. 

A comunicação empresarial destaca-se por ser uma atividade estratégica de forma a chegar 

não só junto dos clientes como dos profissionais/colaboradores e da comunidade em geral, 

valoriza a qualidade da oferta, a qualidade dos serviços prestados, procura a fidelização dos 

clientes, o compromisso dos funcionários e um lugar no seio da comunidade. 
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De uma forma geral, a comunicação empresarial tem como objetivos: favorecer a inserção 

da empresa no seu meio; dar coesão às diferentes atividades e negócios; valorizar a empresa tanto 

interna como externamente e contribuir para o desenvolvimento comercial da empresa 

Expor técnicas e métodos de comunicação que visam a melhoria na prestação de serviços e 

na prática do marketing interno que podem ser aplicadas em empresas, torna as organizações 

mais competitivas no mercado. 

A comunicação em geral, e a empresarial em particular, contribui de forma benéfica para as 

organizações, uma vez que pode influenciar o aumento da performance financeira; o 

desenvolvimento de novos produtos/serviços; à melhoria de produtos/serviços já existentes; 

vantagens tecnológicas; valorização da imagem; maior concretização dos objetivos e das 

estratégias; reestruturação dos processos de trabalho e reforço do espírito de equipa. 

A nível dos benefícios para as pessoas, assistimos ao aumento da criatividade, ponto inicial 

para a emergência de novos produtos/serviços ou melhoria de processos e formas de trabalho; ao 

reforço da realização; ao aumento da pro-atividade; a uma aprendizagem continua; a maior 

responsabilidade; ao aumento da dedicação de trabalho e por fim a uma maior resiliência 

permitindo, assim, a recuperação de adversidades. 

Embora fatores como motivação, satisfação e comprometimento de funcionários sejam 

críticos para o sucesso da implementação, são altamente dependentes de outros componentes, 

como formação, sistema de avaliação/remuneração e liderança. A estrutura e os processos de 

marketing podem também ter impacto sobre o comportamento dos funcionários. A chave é 

reconhecer a importância desses fatores para a implementação do marketing de forma adequada. 

O responsável de gestão de pessoas para implementar as ações de marketing – mix interno, 

necessita de: avaliar as caraterísticas da ação (produto ou serviço); calcular qual o retorno que é 

exigível (preço); procurar a melhor forma de a divulgar (comunicação) e por fim definir qual a 

melhor forma de a passar a pratica (distribuição). Todos estes fatores tornam-se assim 

importantes instrumentos estratégicos. 

Neste sentido, a questão prende-se em como continuar a fidelizar clientes e assegurar uma 

sólida posição no mercado. A capacidade de diferenciação das empresas dependerá largamente 

da maneira como estas poderão influenciar positivamente a perceção dos clientes em relação à 

empresa e aos seus produtos/serviços. É neste sentido que a comunicação interna é um fator 

importante, pois é através deste meio que o colaborador estará mais apto para prestar um melhor 

atendimento.  
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