COMUNICAÇÃO INTERNA

O QUE É
A Comunicação Interna visa manter colaboradores
bem-informados sobre as iniciativas das empresas
onde trabalham.
DAS QUESTÕES BUROCRÁTICAS E PROCESSUAIS
(como sistemas internos, processos de avaliação de desempenho,
políticas de benefício, política de viagens, dentre outras)
ÀS QUESTÕES MAIS CONCEITUAIS E MOTIVACIONAIS
(como missão, visão, valores e passos estratégicos da empresa...),
essas informações contribuem diretamente para o engajamento
e a integração das equipes, e também para um fluxo colaborativo
e construtivo dentro da organização.
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COMO A
REPENSE
A VÊ?

Nos últimos anos, a transparência na relação das empresas com a sociedade se tornou
premissa e já é consenso que a reputação corporativa é menos sobre o que as empresas
“falam de si mesmas” e mais sobre o que “seus diferentes públicos falam sobre ela”.
E, dentre os públicos estratégicos para uma organização, nenhum deles é mais importante
que os seus próprios colaboradores, que são seus principais porta-vozes, conhecem
e testemunham a consistência entre o que a empresa fala e o que realmente pratica.
Acreditamos que nunca antes na história das organizações a Comunicação Interna foi tão
estratégica como nos dias de hoje e que quanto maior é o interesse genuíno das empresas
pelas suas equipes, muito provavelmente melhor será a preocupação e os investimentos
realizados na comunicação e no relacionamento com seus colaboradores.
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SUA COMUNICAÇÃO INTERNA DEVE SER
O SEU MELHOR EXEMPLO DE BRANDING.

Por muito tempo, RH e Marketing tiveram pouca interação dentro das organizações. Felizmente,
o trabalho de Comunicação Interna vem se tornando altamente estratégico. Aﬁnal, as empresas, hoje,
têm absoluta consciência do desaﬁo de atrair e reter os talentos das novas gerações e também de que
seus principais “influenciadores” – dentro e fora das redes sociais – são seus colaboradores. Dessa
forma, a Identidade Corporativa (linguagem, estética, posicionamento etc.) deve estar espelhada em
toda ação de relacionamento com colaboradores, contribuindo para que qualquer pessoa da empresa
reconheça (e consiga reproduzir) os atributos tangíveis e intangíveis da marca.

PRATIQUE OS CONCEITOS DE DATABASE MARKETING
NO RELACIONAMENTO COM SEUS COLABORADORES
(EMPLOYEE RELATIONSHIP BRANDING).

Desde o primeiro dia do colaborador na empresa, sua régua de relacionamento pode contemplar
diferentes objetivos: informativos, motivacionais e de encantamento. E pode também estar vinculada
com o estágio do colaborador da empresa (primeiro dia, primeiro ano, promoções etc.), com as datas
comemorativas existentes no país (como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal etc.) e também com as datas
comemorativas da própria empresa (dia de sua fundação, marcos estratégicos, como a conquista de um
novo cliente, dentre outras). Logicamente, quanto mais relevante for a sua comunicação, mais impacto
ela terá em cada colaborador. Por isso, conhecer seus colaboradores é tão fundamental.
Quanto mais informações você possui sobre o seu colaborador, mais personalizada, relevante e
consistente sua comunicação poderá ser. Ao manter o seu banco de dados de colaboradores bem
atualizado, você pode surpreendê-los em datas absolutamente especiais, do nascimento do primeiro
ﬁlho à comemoração do primeiro ano de empresa. Fazer-se presente nesses momentos é demonstrar
na prática quanto você se importa com cada um deles.
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APOSTE NA FORÇA DA CRIATIVIDADE.

Não existe marketing externo poderoso ou eﬁcaz sem antes desenvolver um marketing interno
igualmente poderoso. Deﬁnitivamente, a era da Comunicação Interna “chata” ou “sem graça” acabou.
Se o seu principal público são seus colaboradores, surpreenda-os com o mesmo aﬁnco com que
surpreende seus clientes e consumidores ﬁnais. Já existem muitos exemplos de ações de Comunicação
Interna que foram tão bem-sucedidas que, depois, acabaram sendo extrapoladas e viralizadas para
fora da empresa. Um dos exemplos mais emblemáticos foi a ação da Coca-Cola em homenagem ao
Dia Internacional do Orgulho LGBT, quando disponibilizou nas geladeiras da sede da empresa no Rio
de Janeiro uma versão especial de sua latinha de Coca-Cola. No rótulo, a mensagem dizia: “Essa CocaCola é Fanta, e daí?”. No verso da lata, a mensagem: “Criamos uma lata especial para reconhecer quem
ignora rótulos, desaﬁa os preconceitos e assume quem realmente é. Essa Coca é Orgulho. Essa Coca
é Respeito. Essa Coca é Fanta”. Mesmo utilizadas exclusivamente na ação de Comunicação Interna, as
latas viralizaram na internet. Nada pode ser mais genuíno do que um testemunhal espontâneo de um
colaborador, seja numa roda de conversa, seja nas redes sociais.

CUIDADO COM A DIVERSIDADE E PECULIARIDADES
DE MINORIAS, CULTURAS E RELIGIÕES.

Felizmente, vivemos numa época em que é mandatório a comunicação levar em consideração os
cuidados especiais com grupos ou minorias de qualquer espécie. Se esforce para que a Comunicação
Interna contribua para que todos se sintam representados, respeitados e valorizados. Logicamente,
além da preocupação com este tema no conteúdo e tom da Comunicação Interna, caso sua empresa
ainda não possua uma Política de Diversidade, já está mais do que na hora de ter. Aﬁnal, este tema deve
transcender a comunicação e se transformar em políticas estratégicas de inclusão em diferentes esferas.
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A COMUNICAÇÃO ON-LINE OU OFF-LINE NÃO SUBSTITUI
A COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL OU A ATITUDE DAS
LIDERANÇAS, EM ESPECIAL DOS CEOS.

CEOs/presidentes e lideranças (VPs e diretores) sempre serão os principais porta-vozes da empresa
para “fora” (imprensa, investidores, parceiros, clientes e mercado como um todo) mas, principalmente,
para “dentro” (colaboradores). Por isso, na estratégia de Comunicação Interna é fundamental deﬁnir
o papel e a responsabilidade de cada um deles. Por mais incríveis que suas campanhas internas possam
ser, o reforço positivo das lideranças – de preferência “olho no olho” com suas respectivas equipes –
faz a diferença para o engajamento de todos. Mescle suas comunicações dirigidas (e-mails, intranet etc.)
e ambientadas nos locais de trabalho (murais, cartazes etc.) com encontros e conversas presenciais,
de preferência transformadas em rituais (semanal, quinzenal, mensal etc.). Acredite: a disciplina
e o entusiasmo colocados nesses encontros farão toda a diferença para o nível de engajamento
(e motivação) de suas equipes.

A COMUNICAÇÃO DEVE SER UMA VIA DE MÃO DUPLA.

Um bom diálogo garante não só um alinhamento de objetivos, como também estimula a interação, o
desenvolvimento e o compromisso do colaborador. Quanto mais uma empresa escuta verdadeiramente
seus colaboradores e provoca espaços para troca e aprendizado, onde as pessoas possam expressar sua
opinião e se sentirem valorizadas, maior será o engajamento de todos com os esforços de Comunicação
Interna. Dito isso, sempre que tiver a oportunidade, inclua um canal de resposta para sua campanha,
captando alguma informação adicional que possa gerar aprendizado e consequente evolução, nem que
seja a simples solicitação: “compartilhe conosco o que achou desta comunicação”. O diálogo sempre
gerará mais engajamento que a comunicação top-down ou unilateral.
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SEMPRE COMECE SUA
COMUNICAÇÃO DE
DENTRO PARA FORA.

Toda e qualquer campanha para clientes
ﬁnais (institucionais, lançamento de novos
produtos, promoções etc.) pode ser uma
oportunidade para você demonstrar a
importância dos seus colaboradores,
apresentando-a antecipadamente para
eles. Estabelecer como premissa que as
novidades são sempre lançadas em “avantpremière” tangibiliza a importância que você
dá para cada um deles. Portanto, estabeleça
um processo de governança para que nada
seja comunicado para “fora” da empresa
antes de ser comunicado “para dentro”.
E lembre-se: a comunicação dentro das
organizações está se tornando cada vez
mais horizontal e democratizada. Dessa
forma, qualquer membro da empresa pode
ser um comunicador interno influente e
ativo e todo colaborador, inevitavelmente, é
também um potencial porta-voz do negócio
para o público externo.
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TODO PONTO DE CONTATO
PODE SER UMA OPORTUNIDADE
DE COMUNICAÇÃO.

Vivemos numa sociedade digitalizada.
Dessa forma, se há alguns anos, murais,
cartazes e jornais/revistas (os antigos
“house organs” impressos) eram os
protagonistas da Comunicação Interna,
com a consagração do home oﬃce nos
últimos meses, os canais digitais ganharam
ainda mais relevância estratégica e vieram
para ﬁcar: das Intranets às Redes Sociais
Internas (como o Workplace, Yammer
e Slack, por exemplo). Das Comunicações
Dirigidas (E-mails Marketing, SMS,
Warnings Personalizados em Aplicativos/
Intranets) às Comunicações Instantâneas
(Hangout, Skype, WhatsApp, Telegram,
Messenger, Zoom, dentre outras).
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INVISTA
EM PLANEJAMENTO
E RENOVE-SE SEMPRE.
Quanto mais tempo você investir no
planejamento estratégico de Comunicação
Interna, melhor conseguirá se organizar
previamente para colocar suas ideias em
prática. Esteja preparado para o fato de
que seus colaboradores estão mudando e
evoluindo a passos largos. Não presuma
que as estratégias de comunicação que
funcionaram bem há dois anos ainda terão
o mesmo efeito. O que funcionou para os
Baby Boomers (nascidos de 1945 a 1964)
e a Geração X (nascidos de 1965 a 1984),
muito provavelmente não funcionará para
as Gerações Y (nascidos de 1985 a 1999) e
Z (nascidos a partir do ano 2000). Lembrese também da importância de desenvolver
indicadores de resultados, deﬁnindo e
mensurando sistematicamente os KPIs (Key
Performance Indicators) que a sua estratégia
de Comunicação Interna deve atingir.
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PRIORIZE
O FORTALECIMENTO
DA SUA CULTURA
ORGANIZACIONAL.

A Cultura Organizacional vem antes da
Comunicação Interna. Ela é o conjunto
de hábitos, crenças e valores que, por
sua vez, se estabelece por meio de
normas, princípios e, essencialmente,
pelas atitudes das pessoas. Ela espelha
a forma de ser e agir das empresas e das
suas equipes. Uma cultura organizacional
clara e forte contribui diretamente
para a qualidade da comunicação e do
relacionamento com os colaboradores.
E vice-versa: uma comunicação
clara e consistente pode fazer total
diferença para o fortalecimento e o
engajamento das pessoas com a Cultura
da corporação. Assim, além de um
parceiro de comunicação que conheça
tecnicamente Comunicação Interna,
se sua empresa ainda não possui um
parceiro de Cultura Organizacional,
priorize essa busca. A sinergia entre
esses dois parceiros estratégicos
certamente trará transformações
surpreendentes para sua empresa.
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DATA & PERFORMANCE
COMUNICAÇÃO & CONTEÚDO_
CONSULTORIA & TREINAMENTO

Siga-nos nas nossas redes sociais
S Ã O PA U L O

RIO DE JANEIRO

