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Resumo 

A Comunicação eficiente é um dos fatores que mais impactam o bom Gerenciamento de 

Projetos. Esse trabalho está embasado na sexta edição do Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK), focado em uma das dez áreas de conhecimento 

dessa publicação: o Gerenciamento de Comunicações. Organizações com projetos bem-

sucedidos têm essa área de conhecimento bem desenvolvida e sistematizada. Por meio de uma 

revisão bibliográfica, foi evidenciada a relevância de se explorar e adotar medidas para que o 

Gerenciamento de Comunicações seja aplicado nas empresas, em especial nas de pequeno 

porte, que muitas vezes não tem profissional ou área responsável pela Comunicação Interna 

da organização, não têm os cargos e tarefas bem definidos e são impactadas com a 

Comunicação ineficiente entre os colaboradores. O sucesso empresarial está intimamente 

ligado com a Comunicação hábil, que conduz para o atingimento das qualidades almejadas 

por todas as organizações: produtividade, eficiência, agilidade e sucessão do conhecimento. 

Nas organizações brasileiras, as competências Comunicação e Relacionamento Interpessoal 

são as principais habilidades necessárias e valorizadas no gerenciamento de projetos. Além 

disso, essas competências são fundamentais nos resultados das organizações, pois contribuem 

para a formação de equipes de alto desempenho. 

 

Palavras Chave: Comunicação. Gerenciamento de Comunicações. Comunicação 

Empresarial. Comunicação Interna.   

    



 

 

Abstract 

Efficient communication is one of the key factors for the good Project Management. The 

present research is based on the sixth edition of the book A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK Guide), focused on one of the ten knowledge areas of this 

publication: Project Communications Management. High performance organizations and 

successful projects have a Communication process well developed and structured. Through a 

bibliographical review, it was confirmed the importance of exploring and implementing 

Communications Management in companies, especially in the small ones. These small 

companies are specially impacted by the inefficient communication between employees 

because often they don´t have a professional or section responsible for Company Internal 

Communication an also the process is not well structured. Business success is closely linked 

with Skillful Communication, which leads to achieving the qualities desired by all 

organizations: productivity, efficiency, agility and succession of knowledge. In Brazilian 

organizations, the Communication and Interpersonal Relationships competences are the main 

necessary and valued skills in the Project Management. In addition, these skills are critical to 

the results of organizations as they contribute to achieve high-performance teams. 

 

 Key Words: Communication, Project Communications Management, Business 

Communication, Internal Communication. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Problema de Pesquisa 

O Gerenciamento de Comunicações é de extrema importância em todas as 

organizações e a comunicação é uma habilidade deficiente na maioria das empresas 

brasileiras; no entanto, é necessária e requerida para os gestores e colaboradores em geral. 

Nota-se que, nas empresas de pequeno porte, geralmente com estruturas enxutas, há 

ineficiência nesse quesito. A oportunidade está no aprimoramento no âmbito da Comunicação 

Interna, para fortalecer a estrutura organizacional, criar um padrão de comunicação para todos 

os colaboradores e empregar gerenciamento de projetos. 

Diante dos pressupostos acima citados, surge o seguinte questionamento: como 

implantar Gerenciamento de Projetos, especificamente Gerenciamento de Comunicações nas 

empresas de pequeno porte, para que tenham comunicação eficiente e um padrão de 

comunicação para todos os colaboradores? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral dessa pesquisa é coletar informações sobre comunicação empresarial 

e gerenciamento de comunicações, para avaliar a possibilidade de alcançar uma gestão de 

comunicação eficiente, em empresas de pequeno porte. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos da Pesquisa 

- Confirmar a relevância da Comunicação nas organizações; 

- Identificar instrumentos para a comunicação, para promover agilidade na troca de 

informações e evitar retrabalho; 

- Avaliar a existência de efeitos motivacionais para equipes com boa comunicação; 

- Analisar a contribuição da comunicação para criação de conhecimento e inovação nas 

organizações. 
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- Definir tarefas específicas de cada setor, pois em empresas de pequeno porte é usual não ter 

uma definição clara; 

- Arquivar itens importantes, promovendo assim a sucessão do conhecimento e dos 

colaboradores; 

 

1.3 Delimitação do tema 

Essa pesquisa aponta que a Comunicação Interna empresarial não é praticada de forma 

eficaz na maioria das organizações; e que, muitas vezes, é praticada de forma aleatória e não 

sistematizada, devido interação pessoal que os funcionários conseguem desenvolver em suas 

rotinas para a realização dos objetivos da empresa. É relevante ressaltar que o emprego de 

Gerenciamento de Projetos auxilia a obtenção dos resultados das empresas. 

É importante destacar que não é objetivo dessa pesquisa expor uma metodologia ideal 

de Comunicação Interna, para ser empregada em organizações de pequeno porte. No trabalho 

estão descritas algumas formas eficazes de implantar e gerir a Comunicação Interna 

empresarial. 

Cabe destacar que não é tema dessa pesquisa tratar da área de conhecimento 

Gerenciamento de Integração de Projetos, Conhecimento do Projeto. Houve menção 

superficial desse tema, apenas para reforçar a importância da Gestão das Comunicações em 

Projetos. Além disso, não serão analisados artifícios ligados à área da TI (Tecnologia da 

Informação) para aprimorar a Comunicação. 

 

1.4 Relevância da Pesquisa 

O gerente de projeto tem um papel estratégico e atua como um elo de ligação entre a 

missão da organização e a sua equipe. Para que os gerencie de forma eficaz, são exigidas 

algumas competências comportamentais e técnicas, entre elas habilidades de comunicação, 

resolução de conflitos, inteligência emocional, negociação e construção de equipes 

(KERZNER, 2009 apud FREITAS et al., 2014).   

Se for considerada a posição estratégica que a Comunicação ocupa na gestão 

empresarial e, especialmente, o papel da comunicação interna em transmitir aos funcionários 
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os objetivos, a missão e os valores da empresa - o que gera motivação, produtividade e 

resultados - percebe-se que as empresas estão perdendo a oportunidade de fazer de seus 

profissionais verdadeiros aliados do negócio e corresponsáveis pelo sucesso e desempenho da 

Organização.  

Diversos estudos já demonstraram que um gerente de projetos dispende cerca de 80% 

do seu tempo se comunicando. Atualmente, o maior desafio dos gestores de pessoas é 

inspirar, harmonizar e alavancar os talentos das organizações. Além de estabelecer esse 

grande desafio, direciona a atenção para as competências como relacionamento interpessoal e 

comunicação, habilidades requeridas para equipes de alto desempenho.  

De acordo com os Estudos de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos no Brasil, 

realizados pelo PMI – Chapters Brasileiros (2013), que são comparativos dos resultados dos 

benchmarkings de 2007 a 2013, chegou-se à conclusão de que o problema mais frequente em 

Gerenciamento de Projetos nas organizações no Brasil é a Comunicação, que foi apontada 

como o maior problema enfrentado pelas empresas e superou, inclusive, o problema clássico 

da tríplice restrição: tempo, escopo, custo do projeto. Esses estudos trouxeram um importante 

retrato de como está o Gerenciamento de Projetos no país. 

 
Figura 1 - Problemas mais frequentes em projetos 

FONTE: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute (2013) 
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Quanto ao desenvolvimento profissional, dentre as principais habilidades necessárias e 

valorizadas para gerenciar projetos, está a Comunicação com maior pontuação. 

 
Figura 2 - Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos nas Organizações 

FONTE: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute (2013) 

 

Na sexta edição do guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMOK), a 

descrição do papel de gerente de projeto virou um padrão e a comunicação e o networking são 

primordiais no trabalho do Gerente de Projeto. O guia fala sobre aspectos formais e informais 

de liderar um projeto. Gerentes de projetos eficazes adquirem um equilíbrio de habilidades 

técnicas, interpessoais e conceituais; que os ajudam a analisar situações e a interagir de forma 

apropriada. 

Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando com os 

membros de sua equipe e, também com outras partes interessadas do projeto. Se a 

comunicação é eficaz, ela integra as diversas partes interessadas do projeto que podem 

impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto, pois podem ter diferenças 

culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e 

interesses. (PMI, 2017) 
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1.5 Metodologia 

A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas para construção do 

conhecimento, com o propósito de comprovar a validade e utilidade da pesquisa.  

Essa pesquisa trata-se de um Trabalho de Análise Teórica, de natureza descritiva e 

explicativa, uma vez que os conhecimentos apresentados atendem às questões específicas 

relacionadas à comunicação na área de Gerência de Projetos. 

Devido ao conjunto de objetivos pretendidos nesse trabalho o Paradigma é Qualitativo, 

pois envolve conceitos que não podem ser traduzidos em números e requerem interpretações e 

descrições.  

Quanto aos propósitos da pesquisa, a Abordagem é a Aplicada, pois tem finalidade 

prática.  

Quanto aos recursos da pesquisa, trata-se de Pesquisa Bibliográfica, porque é um 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas e está acessível ao público em geral. 

As informações levantadas são relacionadas ao tema e o processo é o foco da 

abordagem. 

 

1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

A Estrutura do Trabalho está organizada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a Introdução, com um enquadramento geral sobre 

comunicação e gerenciamento de comunicações, as motivações que levaram à elaboração 

deste tema e os objetivos dessa pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta o Desenvolvimento da pesquisa, onde o contato com o 

assunto abordado está efetivamente estabelecido. Por meio de uma revisão bibliográfica, estão 

apresentadas algumas definições de Comunicação, a importância de cada uma e as práticas de 

Gerenciamento de Projetos com ênfase no Gerenciamento de Comunicações. Esse capítulo 

está segmentado em algumas partes, primeiramente com conceito de comunicação 

empresarial, definição de comunicação interna e então o registro da sua importância. Também 

foi citada a comunicação como ferramenta de gestão e apresentados os efeitos motivacionais  
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da boa comunicação nas equipes. O planejamento da comunicação interna também foi 

exposto, bem como os instrumentos dessa comunicação. Outras subdivisão desse capítulo é o 

item da comunicação interna em empresas de pequeno porte e os efeitos positivos da boa 

comunicação para a criação de conhecimento e inovação.  

O terceiro e quarto capítulos correspondem ao encerramento do trabalho, com as 

Conclusões e Possíveis Desdobramentos, respectivamente.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Comunicação Empresarial 

A comunicação empresarial é a existente entre a organização e os seus públicos de 

interesse, é representada pela comunicação interna, a comunicação institucional e a 

comunicação de marketing (TAVARES, 2009). 

“Sessenta por cento de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na 

comunicação (Peter Drucker, considerado o papa da administração de empresas).” 

(TAVARES, 2009, P. 1). 

No Brasil, infelizmente a maioria das organizações não tem uma comunicação 

empresarial eficiente, o que resulta em ações desorganizadas e sem planejamento. 

Segundo Tavares (2009) é tarefa da empresa criar e manter um ótimo relacionamento 

com os seus públicos de interesse, em todas as esferas: cliente interno, mídia, clientes, 

possíveis clientes, fornecedores, distribuidores e a sociedade em geral. A transparência nas 

ações é imprescindível para uma boa imagem empresarial. 

De acordo com os dados informados por Tavares (2009), até os anos de 1970 a 

comunicação existia nas empresas de forma pouco integrada. Esse fato, principalmente 

porque poucas empresas possuíam departamentos específicos para organizar e planejar as 

ações de comunicação. Além disso, a comunicação era vista como despesa e não como 

investimento. As principais formas de comunicação interna eram as reuniões e os pequenos 

eventos. 

Depois disso, teve evolução e os funcionários passaram a ser chamados de clientes 

internos ou público interno. O endomarketing também passou a ter extrema importância, pois 

trabalha com a comunicação e a motivação do público interno. A intranet e os jornais de 

circulação interna passaram a ser amplamente utilizados nas organizações. Com o passar dos 

anos também houve maior agregação dos departamentos. 

Comunicação Integrada é a soma da Comunicação Mercadológica com Comunicação 

Institucional e com a Comunicação Interna. 

Conforme Clemen (2005), Comunicação Empresarial Eficaz é a Integrada, que é 

aquela que se subordina a um único processo. Comunicação integrada não é a soma das 
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comunicações segmentadas, mas sim o resultado sinérgico das comunicações. No entanto, 

isso não quer dizer que a Comunicação com cada segmento seja tarefa secundária, pois não é 

fácil e é sempre um desafio. 

Uma das comunicações mais desafiantes é aquela com o público que julgamos ser o 

mais fácil e que mais conhecemos: o Público Interno, principalmente devido a influência da 

comunicação informal. Esse tipo de comunicação favorece a geração de boatos. 

Roberto de Castro Neves, que é autor dos livros “Imagem Empresarial”, 

“Comunicação Empresarial Integrada” e “Crises Empresariais com a Opinião Pública” 

defende que é muito importante implantar uma área de Comunicação Interna, desde a 

Conscientização Interna até o Desenvolvimento de Planos Estratégicos (CLEMEN, 2005). 

Segundo dados da pesquisa da Casa do Cliente Comunicação e Marketing do Rio de 

Janeiro “Retrato da Comunicação Interna”, apontou que embora 88% das empresas 

considerem a Comunicação Interna extremamente importante, apenas 58% possuem uma área 

estruturada para a comunicação ao público interno. Outro dado importante é que em 44% das 

empresas o processo de Comunicação Interna é de responsabilidade do setor de Recursos 

Humanos. Essa pesquisa também apontou que somente 42% dos entrevistados consideram 

que a comunicação nas empresas que trabalham é objetiva, isto é, planejada e adequada à 

compreensão dos funcionários. Outra parte da pesquisa também demonstrou que a 

Comunicação Interna estava nos seguintes estágios: 21% multidirecional, que significa que 

existem várias fontes de emissão, sem uma harmonização da comunicação; 18% turbilhão, 

formato que são disparadas informações parciais e, às vezes, conflitantes, provocando 

confusão no ambiente corporativo; 10%  perdida, com diversas interferências no trajeto e sem 

atingir os alvos pretendidos pela empresa; 8% na modalidade “boca no trombone”, onde  

existe uma pessoa ou área da empresa, que é responsável pelo conteúdo da comunicação e a 

repassa para todos conforme sua disponibilidade (CLEMEN, 2005). 

 

2.2 Definição de Comunicação Interna 

O processo de comunicação está sempre presente na Organizações, mesmo que não 

haja uma área profissionalmente estruturada. Por esse motivo, é importante saber diferenciar e 

empregar corretamente os processos e ferramentas de comunicação. 
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De acordo com Tavares (2009), a Comunicação Interna é a aquela existente entre a 

empresa e o público interno. Sendo assim, ela abrange a comunicação entre departamentos, 

órgãos e unidades; comunicação entre pessoas dos mesmos departamentos e unidades; 

comunicação entre gerências; comunicação entre funcionários e gerência direta e também 

com diretores e presidentes. 

Existem inúmeras formas de denominar a Comunicação Interna como: Comunicação 

Corporativa, EndoMarketing ou Marketing Interno. O ato de comunicar é bastante simples 

quando é valorizado e inerente à cultura da organização; no entanto, nem sempre é o que 

ocorre no meio empresarial.  

Segundo Clemen (2005) é importante diferenciar Comunicação Interna, que atinge 

toda Organização, de Comunicação Interpessoal, que é uma das atribuições gerenciais. Outro 

tipo de comunicação empresarial é a Comunicação Administrativa, que também é diferente da 

Comunicação Interna, pois trata dos meios e procedimentos utilizados em uma Organização 

para transmissão de informações, ordens, solicitações e orientações. 

Comunicação Interna é muito importante em uma organização, principalmente para 

valorizá-la no ambiente externo, pois não adianta promover a imagem da empresa 

externamente, se os funcionários não conhecerem seus produtos e serviços e se não 

participarem das decisões internamente. A Comunicação Interna tem função estratégica para a 

geração de resultados e para a gestão do conhecimento nas empresas. 

 

Figura 3 - Importância do endomarketing para processos administrativos de uma organização 

FONTE: TAVARES (2009) 
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A importância da Comunicação será percebida somente quando as empresas 

souberem lidar com as pessoas, chamados por Clemen (2005) de Cidadãos Corporativos. 

Uma mensagem parece se impor a todos os ambientes: a força de trabalho 

não responde apenas ao simples incentivo econômico. Salários e benefícios 

passam a ser vistos como simples direitos, mas não funcionam isoladamente 

como motivadores primários. O desejo e a demanda pela participação se 

impõem cada vez mais fortemente como sendo o exercício da cidadania 

corporativa. Afinal, uma democracia não deve ser julgada apenas pelo grau 

de liberdade que assegura, mas também pelo potencial de participação 

efetiva, e que permite às pessoas causar algum impacto em tudo o que afeta 

suas vidas. (MOURA, 1995 apud CLEMEN, 2005) 

 

É de extrema importância saber conduzir e compreender o relacionamento entre os 

Cidadãos Corporativos. Em relação aos Líderes de empresa, devem estar preparados para 

exercer sua liderança e é muito relevante o relacionamento com os demais Cidadãos 

Corporativos e avaliação de como praticam a Comunicação.  

 

2.3 Importância da Comunicação Interna 

Conforme Clemen (2005), os líderes também devem apresentar aos demais cidadãos 

corporativos o Planejamento Estratégico ou simplesmente os objetivos e metas de resultado 

traçados para a Organização. Assim, líderes e cidadãos corporativos devem estar 

comprometidos com a Visão, Missão, Valores, Objetivos e Metas da empresa. É interessante 

que as decisões e os desafios sejam compartilhados por todos. Da mesma forma, é importante 

que as vitórias sejam comemoradas e as derrotas sejam estudadas e corrigidas para futuros 

desafios. 

As ações de Comunicação Interna em uma empresa devem ser criteriosamente 

avaliadas, pois têm impacto similar com a Comunicação Global a que todas as pessoas estão 

submetidas diariamente, que permitem a formação de opinião. 

A boa prática da Comunicação influencia as empresas nos seus diferenciais de 

mercado e também para alcançar resultados. Também é de extrema importância para 

evidenciar e difundir a própria Cultura Organizacional e assim alcançar o sucesso empresarial, 

com imagem de reputação e resultados; além de motivar e integrar o público interno. Outro 
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ponto importante da comunicação interna é sua capacidade de agilizar a tomada de decisão 

com busca de eficácia nos processos administrativos. 

É importante destacar que o sucesso da Organização influencia diretamente o rumo da 

vida pessoal de cada colaborador e vice-versa. 

De acordo com Clemen (2005), os princípios da Comunicação Interna em uma 

empresa são: Confiança nos Canais de Comunicação, Verdade da informação, Agilidade na 

Informação, Comunicação Direta e por Multiplicadores, Otimização de Recursos, 

Compromisso com a Linguagem. Além disso, é uma oportunidade para se desenvolver um 

programa de relacionamento da alta administração e gerencial. 

Um item que deve ser levado em conta é a globalização do mundo empresarial: as 

diferenças culturais e a comunicação. 

Um gerente globalizado deve atentar para essas questões interculturais, pois conforme 

Thomas e Inkson (2006), somos todos cidadãos de um mundo globalizado. Um dos fatores 

que otimiza a globalização é a capacidade da tecnologia da informação e comunicação ao 

transcender o tempo e a distância. Atualmente, mesmo microempresas têm capacidade de ser 

tornar globais e para isso precisam estar preparadas, pois o ambiente de negócios é mais 

complexo, dinâmico, competitivo e incerto. 

As pessoas culturalmente inteligentes são como o antigo grego Proteus. 

Proteus era um personagem sobrenatural, na Odisseia de Homero. Um 

habitante marinho que tinha o dom de mudar de forma quando quisesse, 

transformando-se em peixe, ou um leão, ou uma árvore, ou até em fogo. Esta 

transformação era guiada pelo conhecimento da situação em que ele se 

encontrava. O gerente globalizado de hoje e de amanhã precisa aprender a 

ser como Proteus – flexível o bastante para se adaptar, com sabedoria e 

sensibilidade, a cada nova situação cultural. (THOMAS; INKSON, 2006) 

 

De acordo com Thomas e Inkson (2006), existem muitos estudos de comportamento 

que aplicam o conceito de habilidade à conduta social. Os problemas mais frequentes nos 

negócios são falhas de comunicação, conflitos de personalidade, liderança fraca e má 

qualidade de trabalho em equipe. Esses problemas prevalecem as deficiências técnicas ou 

administrativas. Muitas organizações consideram as habilidades sociais ou interpessoais como 

qualificações imprescindíveis para seus funcionários. Foi constatado que até 70% do tempo de 

grande parte dos gerentes, na maioria das culturas, são gastos em interações com sua equipe e 

entre equipes internas da organização, bem como com seus superiores e com seus clientes. 
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Conforme os Estudos de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos no Brasil, 

realizados pelo PMI – Chapters Brasileiros (2013), que são comparativos dos resultados dos 

benchmarkings de 2007 a 2013, nota-se que a principal deficiência de gerentes de projetos é a 

Comunicação. 

 

Figura 4 - Principais deficiências dos gerentes de projetos nas Organizações 

FONTE: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute (2013) 

 

Katsumi (2006, apud NONAKA, TOYAMA e HIRATA, 2011) citou a gestão de 

Mitarai, antigo presidente da marca Canon, que concluiu que a comunicação é mais poderosa 

do que a autoridade como ferramenta para fazer as pessoas trabalharem. Ele pregava que 

quanto mais frequente fosse a comunicação, mais as pessoas ficariam convencidas e 

permitiriam mudanças, quando necessárias. Ele também seguia a linha dos líderes 

comunicarem suas intenções e razões, pois dessa forma todos na organização 

compreenderiam e se comprometeriam. Em sua gestão, todos na Canon foram encorajados a 

expressar suas opiniões e ideias livremente. 

De acordo com Medeiros e Tomasi (2010), a Comunicação Organizacional passou a 

fazer parte das organizações na seguinte linha do tempo: entre 1920 e 1950, começou o 
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interesse em comunicação empresarial e industrial. Entre 1950 e 1970 nota-se o interesse pela 

influência da escola de relações humanas na comunicação organizacional. Inicialmente, a 

preocupação era com a precisão e legibilidade dos relatórios e com a eficiência dos diferentes 

meios de comunicação. E a partir de 1960, houve o deslocamento da perspectiva para o estudo 

das mensagens que fluem nas organizações e para a forma como o clima organizacional 

influenciava a adequação e eficiência dessas transmissões. Nessa época, a comunicação já 

passou a ser considerada como uma variável que influenciava a performance individual e 

organizacional. 

Na mesma linha modernista dos estudos de comunicação, Medeiros e Tomasi (2010) 

citam os estudos psicológicos que focalizam a interação do superior com o subordinado, o 

clima da comunicação e o processamento da informação. Além disso, também se 

desenvolveram os estudos sociológicos com foco nas redes de comunicação, a coordenação de 

grupos de trabalho e a adoção de novas tecnologias de comunicação.  

E por fim, Medeiros e Tomasi (2010) comentam sobre os anos de 1980, onde houve 

uma grande mudança nos estudos de comunicação organizacional. A comunicação passou a 

ser definida como o estudo das mensagens, da informação, do significado e da atividade 

simbólica que constitui as organizações. Nessa época, foram introduzidos os eventos 

organizacionais, linguagens, símbolo e cultura organizacional. 

 

2.4 Comunicação como Ferramenta de Gestão 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para 

garantir planejamento, coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, 

gerenciamento, controle, monitoramento e armazenamento das informações do projeto, 

dispostas de maneira oportuna e apropriada. Os gerentes de projetos passam a maior parte do 

tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, 

quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à organização. A 

comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas do projeto, que 

podem ter diferenças culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e 

diversas perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou resultado 

do projeto. (PMI, 2017) 
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De acordo com o guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMOK 

(PMI, 2017), os processos de gerenciamento de comunicações, que interagem entre si e com 

os processos de outras áreas de conhecimento são: Planejamento do Gerenciamento das 

comunicações, Gerenciamento das comunicações e Monitoramento das comunicações. Esse 

último processo foi alterado na publicação mais recente do guia, pois anteriormente o 

processo era Controle. Monitoramento é o processo de garantir que sejam atingidas as 

necessidades de informações do projeto e de seus stakeholders.  

Na publicação do PMI (2017) foram citados os modelos de comunicações utilizados 

para facilitar as comunicações e a troca de informações e ambos podem variar de acordo com 

o projeto e seus estágios. O modelo básico de comunicação é formado por duas pessoas 

definidas como o emissor e o receptor. A mídia é o meio tecnológico e inclui o modo de 

comunicação e o ruído inclui qualquer interferência ou barreiras que possam comprometer a 

transmissão da mensagem. A sequência dos passos de um modelo básico de comunicação é: 

Codificação, quando o emissor converte pensamentos ou ideias em linguagem; Transmissão 

da mensagem, quando o emissor envia informações usando um canal de comunicação e 

alguns fatores chamados de ruídos comprometem a comunicação; Decodificação, quando a 

mensagem é reconvertida em pensamentos ou ideias significativas pelo receptor; 

Confirmação, quando o receptor sinaliza o recebimento e que não significa que ele concorda 

ou compreende a mensagem; Feedback/ Resposta, quando o receptor codifica pensamentos e 

ideias em uma mensagem e em seguida transmite ao emissor. 

 
Figura 5 - Modelo básico de comunicação 

FONTE: PMI (2017) 
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Os componentes do modelo básico de comunicação precisam ser considerados ao 

discutir comunicações do projeto. No processo de comunicação, o emissor é responsável por 

transmitir a mensagem, assegurar que as informações estejam claras e completas e confirmar 

que a comunicação foi compreendida de forma correta. Já o receptor, deve garantir que as 

informações sejam recebidas integralmente, compreendidas corretamente e confirmadas ou 

respondidas de forma apropriada. Há muitos desafios no uso desses componentes e para uma 

comunicação eficaz é sempre importante receber um feedback, pois qualquer ruído ao longo 

do processo pode comprometer o significado original da mensagem. (PMI, 2017) 

A comunicação não é um processo linear de codificação, transmissão e decodificação 

e sim um processo de muitas facetas e vários efeitos, muitos inesperados. No processo de 

comunicação é muito importante entender que o feedback corresponde à informação que o 

emissor consegue obter e pela qual sabe se sua mensagem foi captada pelo receptor. Já os 

ruídos são as falhas, barreiras que ocorrem e na maioria dos casos, pelo fato que cada pessoa é 

única, tem um mapa mental e tende a ver as coisas conforme sua interpretação. A 

comunicação verbal acontece de acordo com o mapa mental de cada indivíduo e para que seja 

harmoniosa é necessário respeito pelo mapa mental do interlocutor. O mapa mental de cada 

pessoa tem grande interferência na comunicação e quanto mais expandido, melhor. (CHUNG, 

2002) 

A melhor forma de evitar ruídos é utilizar a comunicação aberta e para que ocorra de 

maneira eficaz é necessário garantir: Objetividade, Credibilidade e Oportunidade, que é 

analisar sempre os pontos favoráveis e desfavoráveis de manifestar uma opinião, pois em 

alguns casos o silêncio é importante. Nesse aspecto cabe ressaltar a importância da ação de 

ouvir, pois todas as pessoas gostam de receber atenção e de respeito nos seus pontos de vista. 

A escuta ativa está associada com tradições culturais e consiste em demonstrar interesse e 

atenção no que é dito, não interromper e evitar conversas paralelas com outras pessoas. 

Os indivíduos devem trabalhar em grupos, internos ou externos; e para que isso 

aconteça, segundo Schein (2009), é necessário o estabelecimento de um sistema de 

comunicação e linguagem, que permita a interpretação do que ocorre. O ser humano não 

tolera muitas incertezas e sobrecarga de estímulos. As tarefas devem ser categorizadas, de 

forma a organizar e filtrar os itens sem importância. Dessa forma, sobrecarrega e ansiedade 

são reduzidas e as ações ficam coordenadas. Basicamente, linguagem comum e categorias 

conceituais evitam qualquer outro tipo de consenso a ser estabelecido. 
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Cooperação e Confiança são essenciais para um melhor ambiente de trabalho e maior 

produtividade. 

Consequentemente, enquanto os gatos e outros animais estão confinados ao 

reino objetivo e usam seus sistemas de comunicação apenas para descrever a 

realidade, os Sapiens usam a língua para criar realidades completamente 

novas. (HARARI, 2016) 

 

Segundo Medeiros e Tomasi (2010), existem sete metáforas utilizadas nas 

organizações, que são usualmente motivo de pesquisa em comunicação organizacional; são 

elas: conduíte, lente, linkage, performance, símbolo, voz e discurso. Essas metáforas 

constituem modos distintos de ver as organizações, trata-se de um modo de ver a realidade. 

Algumas pesquisas já se aprofundaram em várias metáforas utilizadas para compreender as 

organizações, que em alguns casos são vistas como máquinas, ou como organismos, ou como 

cérebros, ou como culturas, ou como sistemas políticos, ou como prisões psíquicas, ou como 

fluxo e transformação ou como instrumentos de dominação. As metáforas servem para 

auxiliar a gestão da comunicação, para compreender o mundo organizacional. Por meio das 

metáforas é possível compreender os processos organizacionais e melhorá-los. 

Medeiros e Tomasi (2010) descreveram as sete metáforas da comunicação. A metáfora 

do conduíte descreve a organização como mero canal ou conduíte, pelo qual as mensagens são 

transmitidas a toda organização; a comunicação nessa metáfora restringe-se a apenas 

transmitir e os receptores são passivos e reativos. A metáfora da lente trata a organização 

como os olhos que filtram dados, distorcem e retardam a informação; as lentes são um 

dispositivo que filtra, protege, salvaguarda e guia a transmissão; empregados eliminam 

mensagens desagradáveis, distorcem e retêm informações. Na metáfora de linkage, a empresa 

é vista como rede de indivíduos interconectados, desloca o foco da transmissão para a 

conexão, o foco é conectar e construir contratos relacionais. Na metáfora da performance, a 

comunicação é projetada como interação social, as organizações emergem com ações 

coordenadas, legitimam suas próprias regras, estruturas e ambientes por meio da interação 

social; essa comunicação consiste em intercâmbios conectados como: mensagem-feedback-

resposta, ação-reação-ajuste, ação-interpretação-reflexão e ação-atribuição de significado. Na 

metáfora do símbolo, a comunicação funciona como criação, manutenção e transformação de 

sentidos; a vida numa organização é uma atividade de interpretação de símbolos que os 

próprios membros criam. A metáfora da voz engloba vozes distorcidas, vozes de dominação 
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por meio de ideologia e do controle; nesse caso a comunicação é expressão ou supressão de 

vozes dos membros da organização; muitos membros da organização são capazes de falar, 

mas não são capazes de ouvir. Na metáfora do discurso evidencia-se a comunicação como 

conversação na qual as organizações são vistas como textos; o foco é o diálogo entre 

parceiros, o contexto e os processos comunicacionais. Cada metáfora é parcial, salienta 

diferentes elementos da comunicação organizacional. 

Nas organizações, junto com as metáforas, existem os ritos e rituais. Os ritos são 

eventos como almoços ou jantares de confraternização, integração de novos empregados, 

cerimônias de premiação. Os rituais são comportamentos menos normalizados como aperto de 

mão, cafezinho, encontros. Tanto ritos como rituais merecem interpretação, pois são atos 

comunicativos desempenhados como parte do ato de organizar. 

Conforme Morgan (2002 apud Medeiros e Tomasi, 2010), as organizações são muitas 

coisas ao mesmo tempo, são complexas, têm muitas facetas e também são paradoxais.  

Quando uma empresa é classificada como máquina, quer dizer que ela tem metas e 

objetivos, é planejada como uma estrutura racional de tarefas e atividades e as pessoas 

contratadas devem comportar-se de maneira predeterminada. Se a empresa for um organismo, 

entende-se como um conglomerado de seres humanos, num sistema orgânico que permanece 

aberto a novas mudanças. A empresa que é vista como cérebro, foca na capacidade de 

aprender e o processo que pode atrofiar ou aumentar a inteligência organizacional. A empresa 

vista como cultura compartilha significados que permitem que as pessoas se comportem de 

forma organizada. Uma empresa vista como sistema político tem interesses divergentes de 

indivíduos e grupos e o conflito é característica de toda organização e as fontes de poder são 

muitas e diferentes. Na empresa vista como prisão psíquica, as pessoas podem tornar-se 

prisioneiras das próprias maneiras de pensar e de como esse padrão pode ser alterado. A 

empresa vista como fluxo e transformação permite mudar de um modelo de operação para 

outro. 

A comunicação empresarial moderna e excelente tem seus principais 

atributos: o monitoramento dos ambientes nos quais a empresa se insere, 

para detectar as ameaças e as oportunidades simbólicas; a seleção de 

informações e as oportunidades simbólicas; a seleção de informações 

importantes para tomada de decisão da gestão; o mapeamento dos públicos 

estratégicos; a velocidade nas emissões e respostas; a formatação impecável 

e adequada de mensagens; a seleção de mídias adequadas que cheguem aos 

públicos estratégicos; a habilitação, em comunicação, de todas as pessoas da 
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organização; as pesquisas; o planejamento e a operação de orçamentos. 

(NASSAR, 2003 apud MEDEIROS E TOMASI, 2010) 

 

 Conforme Medeiros e Tomasi (2010), a expressão comunicação interna vem sendo 

substituída por relações com os empregados, que tem como base um processo profundo, 

cotidiano e permanente de conhecimento recíproco entre o emissor e o receptor 

organizacional. É de extrema importância que o trabalhador conheça a empresa em que 

trabalha: visão, missão, estratégias, para que ele tenha metas a alcançar. Se os trabalhadores 

internos não tiverem esse nível de consciência, é difícil passar para a sociedade a imagem 

institucional que se deseja. 

De acordo com Minicucci (1995, p.248 apud Medeiros e Tomasi, 2010), uma boa 

organização deve possuir um sistema de comunicação eficiente, visto que praticamente todas 

as tarefas envolvem comunicação. Também deve ser considerado que muitos erros, enganos e 

distorções são cometidos porque as comunicações dentro das empresas não se efetivam, ou 

poruq são mal compreendidas. Para a gestão é de extrema importância, pois por meio dela que 

os empregados sabem o que se espera deles e quais os recursos estão à sua disposição. 

Em meio à história, exércitos disciplinados derrotaram com facilidade hordas 

desorganizadas, e elites unificadas dominaram massas desordenadas. 

A comunicação é uma excelente ferramenta de gestão e os canais diretos poderiam ser 

mais utilizados nas organizações. Segundo Tavares (2009), as empresas têm receio dos canais 

diretos, têm receio das reclamações dos funcionários. No entanto, estudos mostram que com o 

uso de canais diretos as reclamações tendem a diminuir, e as fofocas e boatos também. Mas a 

alta direção deve dar retorno rápido sobre as reclamações e devem ser estabelecidas 

prioridades ao que deve ser feito e levantadas as possíveis ações. Os funcionários sempre 

devem receber retorno, positivo ou negativo, por parte da alta direção. 

Conforme informação de Harari (2018), em meio à história, exércitos disciplinados 

derrotaram hordas desorganizadas, com facilidade; elites unificadas também dominaram 

massas desordenadas. 

De acordo com Clemen (2005), as empresas sempre devem rever os seus modelos e a 

reorganização do meio ambiente empresarial deve ser contínua. Nos últimos anos, empresas 

admiradas quebraram, grandes marcas se tornaram fraudes, com adulteração de números e 
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resultados; algumas fusões e aquisições de empresas desconsideraram totalmente as pessoas 

que nelas trabalhavam. E aos poucos, surgiu no cenário empresarial Organizações que 

consideram resultados muito mais do que números; empresas que estão atentas às 

participações dos seus funcionários e querem estar entre as melhores corporações para se 

trabalhar. Tais empresas constataram que o valor de suas marcas está atrelado aos seus 

Cidadãos Corporativos. 

A comunicação na cultura organizacional pode fazer com que os empregados tenham 

consciência sobre responsabilidade social. (MEDEIROS E TOMASI, 2010) 

Para Medeiros e Tomasi (2010), a eficácia de uma comunicação depende da definição 

dos objetivos, da capacidade de codificação, da capacidade de empatia, da capacidade de 

compreender o ambiente. A eficácia da comunicação também está associada com o 

entrosamento do gerente e subordinados. 

 

2.5 Efeitos motivacionais de boa comunicação  

De acordo com o PMI (2017), desenvolver a equipe do projeto melhora as habilidades 

das pessoas, as competências técnicas, o ambiente global da equipe e o desempenho do 

projeto. Para que se obtenha o desenvolvimento de uma equipe, é requerida comunicação 

clara, oportuna, eficaz e eficiente entre os membros da equipe ao longo da vida do projeto. 

As ações de Comunicação Interna são estimuladoras para uma maior produtividade e 

performance. Além disso, também são incentivadoras para a criação de novos negócios e 

novas formas de gestão dos negócios e processos. 

A Comunicação Interna e o Nível Gerencial são os principais veículos para levar ao 

público interno as estratégias, objetivos e valores da empresa. 

Segundo Welch (1989, apud ELAINA, 2014), CEO mais reconhecido da empresa 

General Electric, “bons líderes de negócio criam uma visão, articulam-na apaixonadamente, 

se apropriam da visão e dirigem-na incansavelmente até sua realização”. Tal visão é um 

elemento motivador, pois canaliza todos os esforços para um único fim. Dessa forma, o 

verdadeiro papel da comunicação passa a ser compartilhar essa visão e traduzir a trajetória 

organizacional em diretrizes, visões em práticas e propósitos em processos. 
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Uma boa comunicação motiva o melhor desempenho individual e coletivo, pois há o 

alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa. Trata-se de comunicação que não 

depende de uma habilidade especial no uso das palavras, mas está relacionada a emoções e 

valores que se associam aos fatos e informações e por esse motivo envolve as pessoas que se 

comprometem em coordenar suas ações com as metas organizacionais. 

Weick (1995, apud SCHEIN, 2009) abordou sobre ordem e padronização e a 

importância dessa integração, que deriva da necessidade humana de tornar o ambiente 

sensível e ordeiro. Com isso é possível diminuir a ansiedade das pessoas. Para tanto, é 

essencial um meio de comunicação eficaz. Tudo isso influencia uma cultura organizacional, 

que também é resultante da aprendizagem acumulada. 

Uma boa forma de promover a padronização e integração e difundir uma cultura 

organizacional é por meio de feedback, fornecido pelos membros antigos aos novos, à medida 

que são detectados diferentes tipos de comportamento. Se não houver comunicação, não 

haverá interação entre os colaboradores 

Um bom efeito de uma comunicação eficiente é a criação ou fortalecimento de aliança 

entre os líderes e os demais cidadãos corporativos e estimula o orgulho de fazer parte da 

equipe. 

Como as pessoas passam grande parte de suas vidas nos seus locais de trabalho elas 

sentem-se motivadas para participar e decidir seus rumos, então as organizações devem saber 

ouvir e dar retorno às suas expectativas, se quiserem ser bem-sucedidas. A geração de 

resultados chega a partir da motivação de seus profissionais, que se tornam aliados do negócio 

e também responsáveis pelo sucesso e desempenho da organização. 

De acordo com Tavares (2009), gerenciar as atitudes dos funcionários significa 

motivá-los de forma planejada. O planejamento para as ações de motivação é fundamental 

para que seja constante. A empresa é responsável por 50% da motivação do funcionário e os 

outros 50% é a automotivação, isto é, a motivação da própria pessoa. Os líderes de uma 

empresa também têm papel muito importante na motivação do público interno, pois deve 

promover a integração entre os funcionários, entre funcionário e empresa, entre funcionário e 

gerências e entre setores, departamentos, unidades e áreas. Isso quer dizer que o papel do líder 

em relação à motivação do público interno é participar diretamente na integração empresarial, 

que deve ser sempre planejada. 
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O gerenciamento da motivação empresarial traz resultados muito importantes, dentre 

eles destaca-se a consciência dos funcionários em desenvolver suas tarefas da melhor forma 

possível; capacidade de grandes soluções para problemas da empresa, com pequenas ações de 

proatividade e o incentivo na qualificação do público interno. Um ponto de atenção na 

motivação é no sentido inverso, a desmotivação, pois um funcionário desmotivado por muito 

tempo pode gerar esse sentimento nos demais colegas de trabalho. (TAVARES, 2009) 

 

Quadro 1 - Esquema de Gerenciamento de atividades 

FONTE: TAVARES (2009) 

 

De acordo com Medeiros e Tomasi (2010), a estratégia das empresas de tomar café da 

manhã com os empregados, enviar boletins com datas de aniversários dos colaboradores já é 

ultrapassada. No mundo globalizado, é preciso que o empregado exiba um comportamento de 

felicidade e transmita uma imagem positiva da empresa que trabalha. A ideia é que trabalhar 

em determinada empresa passe ser uma de suas principais realizações.  

 

2.6 Planejamento da Comunicação Interna 

O planejamento do gerenciamento das comunicações é um processo desenvolvido com 

base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas e nos ativos 

organizacionais disponíveis. O principal benefício desse processo é a identificação e a 

documentação de abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes 

interessadas. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas 

abaixo. (PMI, 2017) 
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Figura 6 - Planejar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

FONTE: PMI (2017) 

 

De acordo com o PMI (2017), para um bom Planejamento do Gerenciamento de 

Comunicações é muito importante levantar as seguintes informações: quem precisa de quais 

informações e quem pode acessar; quando as informações serão necessárias; onde as 

informações devem ser armazenadas; formato de armazenamento das informações; modo de 

recuperar as informações e se existem barreiras linguísticas e considerações multiculturais. 

Esse processo do planejamento deve ser analisado periodicamente durante o projeto e 

revisado, quando necessário. 

Em um projeto, sempre deve ser avaliado o número de canais de comunicação em 

potencial, conforme indicação do PMI (2017). Para isso, existe uma fórmula de cálculo do 

número total de canais de comunicação em potencial, que é n(n-1)/2, onde n representa o 

número de partes interessadas. Como resultado, um componente fundamental do 

planejamento das comunicações reais do projeto é determinar e limitar quem se comunicará 

com quem e quais as pessoas que receberão as informações e quais são elas. 

As fontes de informações que normalmente são utilizadas para identificar e definir os 

requisitos das comunicações do projeto incluem organogramas; organização do projeto e 

relações de responsabilidade das partes interessadas (baseado na análise dos stakeholders); 

disciplinas, departamentos e especialidades envolvidas no projeto; logística de quantas 

pessoas estarão envolvidas no projeto; necessidades de informações internas e nas externas; 

informações das partes interessadas e requisitos das comunicações de dentro do registro das 

partes interessadas. Foram citadas essas fontes, no entanto, não estão limitadas somente a elas. 

(PMI, 2017) 
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O planejamento é muito importante para alcançar o êxito final de qualquer projeto. 

Um planejamento inadequado pode causar diversos problemas como atrasos, 

desentendimentos e má interpretação das mensagens comunicadas. 

O Plano de Comunicação, segundo Tavares (2009) é o processo pelo qual objetivos, 

metas, estratégias de comunicação, planos de ação, controle e avaliação e investimento 

otimizam o negócio.  

Existem diversos tipos de planejamento na comunicação, que estão inseridos em três 

classificações: estratégico, tático e operacional. O plano mais importante que uma empresa 

pode desenvolver é o estratégico, pois trata-se do desenvolvimento e manutenção de um 

ajuste estratégico entre os objetivos e organização e as oportunidades de mercado. Esse tipo 

de plano é de longo prazo está baseado no desenvolvimento da missão de uma empresa, 

objetivos de apoio, portfólio de negócios e estratégias funcionais coordenadas. O 

planejamento estratégico normalmente é elaborado pela alta diretoria ou presidência de uma 

organização. O outro tipo de planejamento é o tático, que é de média duração e abrange uma 

unidade da organização. Os planejadores geralmente são os gerentes de departamentos. A 

terceira classificação de planejamento é operacional, que é um plano de curta duração e tem a 

função de controlar as rotinas de uma unidade da organização. Os planejadores dos planos 

operacionais geralmente são os responsáveis pela coordenação das rotinas. (TAVARES, 

2009) 

É o direcionamento estratégico que permite às organizações reagirem 

rapidamente às turbulências do meio ambiente, explorarem as oportunidades 

de mercado e desenvolverem as novas técnicas de administração. 

(MOREIRA, PERROTTI, DUBNER, 2003 apud TAVARES, 2009) 

 

De acordo com Bueno (2007, p. 101 apud Medeiros e Tomasi, 2010), na maioria das 

organizações a comunicação empresarial é tática e operacional e isso gera alguns resultados 

pontuais. Entretanto, como há um vínculo entre a comunicação de algumas organizações e a 

sua gestão, ela deveria ser estratégica. Quando uma empresa tem comunicação estratégica, a 

mesma pode ser percebida em todas as esferas de uma organização e não somente no nível 

gerencial da empresa. 

Na comunicação o comunicador transmite mensagens e o receptor interpreta. 

Geralmente esse processo é revertido e então o receptor torna-se comunicador. 
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Frequentemente esse processo é feito por meio de palavras faladas e escritas, mas também 

pode ser feito com gestos e expressões faciais. Os canais podem ser conversas mantidas 

pessoalmente, reuniões, ligações telefônicas, e-mails e cartas ou outros documentos escritos. 

A comunicação bem-sucedida ocorre quando a mensagem é percebida e compreendida com 

exatidão.  

Alguns fatores são importantes para que a comunicação seja bem-sucedida, tais como: 

habilidade na comunicação e também para saber ouvir, escolha de um canal adequado e 

ausência de mensagens competitivas e interferência de outros fatores. As diferenças culturais 

são uma ameaça à comunicação, pois diminuem a disponibilidade de códigos e convenções 

compartilhados por remetente e receptor. (THOMAS; INKSON, 2006) 

 

Figura 7 - Processo de comunicação entre culturas 

FONTE: THOMAS; INKSON (2006) 

 

 

Um dos grandes entraves na comunicação intercultural são os diferentes idiomas. Não 

é mais suficiente ter domínio da língua. É necessário conhecer as gírias, jargões e expressões. 

Além disso, existem palavras e códigos específicos para determinadas áreas de conhecimento. 

No entanto, pessoas culturalmente inteligentes adaptam seu estilo de linguagem para estarem 

em harmonia com o vocabulário e estilo da outra pessoa. 

A primeira etapa do planejamento da comunicação interna é a definição dos receptores 

dessa ação. Dessa forma, é possível definir a linguagem, os meios, os canais de comunicação. 

Também é importante validar a forma pela qual serão avaliados os resultados dessa ação. 

A linguagem a ser utilizada dever ser concisa; essa á e melhor solução, porque atinge 

todas as categorias de uma organização.  

Um ponto importante destacado por Thomas e Inkson (2006) é atentar à regra 

ocidental que diz que a comunicação deve ser verbal e que as mensagens verbais devem ser 
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explícitas, diretas e claras. Já em alguns países orientais a regra é comunicação implícita, 

indireta e ambígua.  

Os problemas associados à clareza na comunicação não se limitam à comunicação 

feita pessoalmente. Em muitas empresas há preferência pelo uso de e-mail como meio de 

comunicação e isso pode ser um problema quando a comunicação é intercultural. 

O silêncio também é um canal de comunicação e deve ser observado, principalmente 

em outras culturas. De acordo com alguns exemplos citados por Thomas e Inkson (2006), os 

japoneses usam o silêncio como um meio de controlar os processos de comunicação, 

enquanto finlandeses utilizam esse artificio para incentivar o palestrante a continuar falando. 

Conclui-se que o silêncio é um elemento chave para a comunicação culturalmente inteligente. 

A linguagem corporal (comunicação não-verbal) também deve ser considerada, pois 

complementa a comunicação verbal. Ela pode ser expressada com postura corporal, 

cumprimentos, expressão facial e contato visual. 

Existem alguns princípios amplos que devem ser considerados na Comunicação, 

independentemente das diferenças culturais, como a aquisição de conhecimento para antecipar 

as diferenças, praticar atenção constante e desenvolver habilidades de adaptação. 

O Plano de Ação deve ter o objetivo de organizar e sistematizar as atribuições e deve 

ser apresentado para toda a organização. O conhecimento das normas organizacionais 

existentes da empresa é de extrema importância!  

As campanhas de comunicação interna devem ter o enquadramento em pelo menos um 

foco como: Foco na Geração de Valor; Foco na Obtenção de Resultados; Foco na Valorização 

do Empregado; Foco na Valorização do Cidadão Corporativo. (THOMAS; INKSON, 2006) 

Em muitas situações os Planos de Comunicação são criados, no entanto não 

funcionam. Alguns motivos que podem ser citados de insucessos de planos são: planejamento 

elaborados, mas não executados; despreparo dos responsáveis pelo plano; deficiência na 

integração entre setores de uma organização; falta de consenso de investimento financeiro 

para concretização do plano e coerência com outras áreas de interesse; falta de proatividade 

do planejador em propor novos planos; atraso na implementação do plano; utilização de 

dados, informações e pesquisas desatualizados; planos desenvolvidos fora da realidade do 

negócio e da organização; utilização de metodologias defasadas ou sistemas ineficientes; 

dentre outros. (TAVARES, 2009) 



26 

 

No complexo sistema de redes e fluxos de comunicação, um ponto de atenção é em 

relação à quantidade de informação, que não significa qualidade. A Comunicação pode ser 

seriamente afetada sem as condições básicas de entendimento, persuasão e resposta. Se 

houver desequilíbrio entre os mecanismos de produção e recepção, a comunicação poderá 

enfrentar problemas de sobrecarga de informações, ausência de entendimento da mensagem, 

falta de convicção, ausência de respostas e comprometimento da imagem e identidade da 

empresa. (MEDEIROS; TOMASI, 2010) 

 

2.7 Comunicação Interna em Empresas de Pequeno Porte 

No Brasil, ainda são poucas as Organizações que vislumbram nos resultados uma 

forma de garantir o bem-estar e a vida das Pessoas. (CLEMEN, 2005) 

De acordo com Clemen (2005), uma empresa com no mínimo 20 (vinte) pessoas deve 

implantar formalmente a Comunicação Interna. Muitas empresas em estágio inicial acreditam 

que ainda é precoce implantar um trabalho de Comunicação Interna, no entanto, o autor 

reforça que é muito importante crescer com cuidado na cultura organizacional desde a 

fundação da empresa. Outras empresas têm anos de existência e não têm áreas de 

Comunicação Interna estabelecidas e não sabem que poderiam potencializar seus resultados 

com a implementação dessa área. Uma área formal e profissional pode criar valor a uma 

marca da Organização e o público interno como principal disseminador de sua imagem. As 

ações dessa área estão intrinsicamente relacionadas a ações de empreendedorismo e 

criatividade. 

Os fatores ambientais da empresa estão estreitamente ligados ao processo de planejar o 

gerenciamento das comunicações, uma vez que a estrutura da organização tem um efeito 

importante nos requisitos de comunicações do projeto. (PMI, 2017) 

O bem-estar é garantido quando a vida humana é valorizada, quando se promove um 

bom clima organizacional, quando se pratica a responsabilidade ambiental e social. 

A principal dificuldade para implementação da Comunicação Interna nas empresas de 

pequeno porte é que usualmente essa área está subordinada à Área de Recursos Humanos. E 

muitas vezes essa área ainda está no estágio de Administração Pessoal. Outro fato recorrente 
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em várias empresas é que quando a Área de Recursos Humanos é responsável pela 

Comunicação Interna o foco tende a ser dirigido para divulgação de programas de RH. 

Os processos de Recursos Humanos devem ser comunicados e são muito importantes, 

mas não podem ser os únicos. É necessário atentar para todos os projetos que têm como 

finalidade os resultados da Organização e fazer com que os mesmos tenham interação em 

todas as áreas da empresa. 

Clemen (2005) destacou que a Comunicação Interna teria um papel mais estratégico se 

o Marketing divulgasse e gerasse ações a partir do planejamento estratégico e dos planos de 

ação e metas da empresa. 

Outra maneira de promover Comunicação Interna, citada por Clemen (2005), é por 

meio do alinhamento dessa área com a Presidência da Organização. Assim é possível 

conciliar os interesses de Recursos Humanos, Marketing e todas as demais Áreas que têm 

necessidade de Comunicação Estratégica. 

Segundo dados da Pesquisa da Comunicação Interna da Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial – ABERJE (2003), que consultou cem empresas em todo o país, 

foi identificado que 40% das empresas mantêm a área de comunicação interna sob gestão de 

uma Área de Comunicação; 41% mantêm na área de Recursos Humanos e somente 5% a 

posicionam no Marketing. 

Na visão de Clemen (2005), a evolução natural do posicionamento da Comunicação é 

estar vinculada diretamente à Presidência, que significa profissionalização da Área e 

amadurecimento das Organizações, que têm constatado o resultado gerado no desempenho do 

negócio. 

Outro ponto que deve ser destacado é a Comunicação básica sobre ética e conduta. 

Conforme análise de Clemen (2005), houve um enfraquecimento das instituições familiar e 

acadêmica e é preciso estabelecer quais são os padrões éticos para a Organização e atentar 

para sua comunicação e como serão apreendidos corretamente pelo público interno. Para esse 

item é importante a ação da área de Recursos Humanos, para formatar e divulgar o Código de 

Ética e Conduta. Se isso não for feito, em breve será visto um confronto das Organizações do 

Bem contra as Organizações do Mal. 

De acordo com uma perspectiva evolucionária de Schein (2009), as culturas 

organizacionais iniciam-se com líderes que impõem seus próprios valores em um grupo. E se 
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os valores e suposições de um líder são verdadeiros e o grupo é bem-sucedido, então a 

organização terá uma cultura definida. A cultura pode sofrer adaptações e alterações à medida 

que o grupo passar por dificuldades ou quando algumas suposições não forem mais válidas. A 

cultura que define a liderança; no entanto, a liderança pode implantar processos de adaptação 

e mudança que forem necessários. 

Outro problema sobre a realidade brasileira está na miopia dos empresários 

sobre o processo de endomarketing. Empresas desenvolvem ações isoladas 

de motivação e/ou comunicação e as chamam de endomarketing, o que não é 

verdade, pois o processo de endomarketing envolve pesquisa, análise, 

desenvolvimento de ações, implementação e controle sobre as mesmas, não 

sendo, portanto, ações isoladas. (TAVARES, 2009) 

 

De acordo com Tavares (2009), a falta de acompanhamento e não comprometimento 

dos envolvidos no processo ou a descontinuidade em relação aos mesmos, contribui 

negativamente. 

A burocracia existente no âmbito interno das organizações também contribui 

negativamente e, não promove um melhor fluxo de comunicação e resultados. Infelizmente, 

em muitos casos, a comunicação é dos cargos mais altos para os mais baixos e muitas vezes 

em forma de imposição, sem direito a questionamentos. 

Para Tavares (2009) o importante é que a comunicação possa gerar informação 

transparente e acessível para todo o público interno. Dessa forma, os funcionários sentem-se 

mais atuantes no negócio e mais motivados para as suas funções organizacionais. 

Tudo se inicia dentro da empresa. Se as comunicações e, consequentemente, 

as motivações dos seus públicos não se fizerem presentes no coração da 

organização, tudo ficará mais difícil externamente. Sendo assim, fica 

evidente que a prática de ações de comunicação e motivação de forma 

planejada, representa a base diferencial de qualquer organização. 

(TAVARES, 2009) 

 

 O Planejamento das Comunicações, nos quesitos canais, formas e meios é o mesmo 

tanto para organizações de grande porte, quanto para empresas de pequeno porte. Em geral, os 

públicos são divididos em dois: Patrocinadores, Executivos e Time do Projeto. O que difere é 

a estrutura, pois em ambos os casos devem ser avaliados todos os quesitos de um Plano de 

Comunicação, inclusive a Matriz de stakeholders. 
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Para os patrocinadores e executivos é importante passar questões críticas (issues), 

riscos, tendências e exceções. Os meios de apresentação podem ser: via relatórios objetivos e 

frequentes e comunicação verbal mais formal; também podem ser enviadas atualizações por 

e-mail e demais recursos digitais; reuniões de revisão e de progresso muito bem planejadas; 

termo de abertura, estrutura analítica de projeto e plano de comunicação. O foco é obter 

suporte às decisões. 

Para o time do projeto é importante transmitir a direção e suporte para a equipe. Os 

meios de apresentação podem ser: comunicação verbal, individual e em grupo; atualizações 

por e-mail e demais recursos digitais; reuniões frequentes (metas, resultados, marcos, 

pendências); plano de projeto e lições aprendidas. O foco é liderança, habilidade de 

organização, planejamento e delegação. 

Uma das formas eficazes de monitorar o engajamento das partes interessadas no 

Gerenciamento de Comunicações de um portfólio é com o uso de Relatório de 

Acompanhamento de Projeto (RAP). Nesse relatório fica registrado o acompanhamento do 

projeto, com o progresso, próximos passos, pontos de atenção e plano de ação. (ALMEIDA, 

F; ALMEIDA, N, 2013) 

Modelo de Relatório de Desempenho do Portfólio: 

 
Quadro 2 - Planejar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: ALMEIDA, F.; ALMEIDA, N. (2013) 
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O Gerenciamento de Comunicações deveria ser empregado em todas as organizações, 

pois conforme o PMI (2017), os gerentes de projetos eficazes devem possuir uma combinação 

equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e conceituais, para auxiliá-los a analisar 

situações e interagir de maneira apropriada. As habilidades interpessoais importantes para os 

gerentes são: Liderança, Construção de equipes, Motivação, Comunicação, Influência, 

Tomada de decisões, Consciência política e cultural, Negociação, Ganho de confiança, 

Gerenciamento de conflitos, e Coaching. Dessa forma, é evidente que Comunicação é 

importante em estruturas de qualquer porte. 

 

2.8 Instrumentos da Comunicação Interna 

As atividades de comunicação envolvidas nos processos de Planejamento, 

Gerenciamento e Monitoramento podem ter muitas dimensões potenciais: Interna (dentro do 

projeto) e Externa (clientes, fornecedores, outros projetos, organizações); Formal 

(informações transmitidas com relatórios, minutas, instruções) e Informal (informações via e-

mails, memorandos, discussões nesse tema); Vertical (nos níveis superiores e inferiores da 

organização) e Horizontal (com colegas); Oficial (informações via boletins, relatório anual) e 

Não Oficial (comunicações confidenciais) e Escrita e oral, e verbal e não verbal. (PMI, 2017) 

É fundamental que sejam escolhidos os meios de comunicação de informações no 

início do projeto, pois de acordo com o PMI (2017), Comunicação eficaz significa que as 

informações são fornecidas no formato correto, na hora certa, ao público certo e com o 

impacto necessário. Já a Comunicação eficiente significa fornecer somente as informações 

que são necessárias. 

Os métodos utilizados para compartilhar informações entre as partes interessadas 

podem variar de modo significativo, pois podem ser utilizadas desde conversas rápidas a 

longas reuniões; documentos simples escritos a materiais extensos que podem ser acessados 

online como meios de comunicação.  

Os métodos de comunicação utilizados para compartilhar informações podem ser 

classificados em três categorias: Comunicação interativa, quando há uma troca de 

informações multidirecional, que é a forma de comunicação mais eficiente de garantir 

entendimento comum por todos os participantes e inclui reuniões, telefonemas, mensagens 

instantâneas e videoconferências. Outra categoria é a Comunicação ativa, quando 
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destinatários específicos recebem as informações, mas não há garantia de recebimento ou 

compreensão e inclui cartas, memorandos, relatórios, e-mails, correio de voz, blogs, 

comunicados de imprensa, dentre outros. E por fim, a terceira categoria é a Comunicação 

passiva, que é usada para volumes muito grandes de informações ou para públicos muito 

grandes e os destinatários acessam o conteúdo da comunicação a seu próprio critério; essa 

transmissão é feita por sites de intranet, e-learning, bancos de dados de lições aprendidas, 

repositórios de conhecimentos, dentre outros. A escolha desses métodos precisa ser discutida 

e acordada entre as partes interessadas, com base nos requisitos, custo e restrições de tempo e 

o conhecimento e disponibilidade das ferramentas e recursos requeridos. 

Conforme descrito na publicação do PMI (2017), os fatores que podem afetar a 

escolha da tecnologia da comunicação incluem: urgência da necessidade de informações; 

disponibilidade de tecnologia; facilidade de uso; ambiente do projeto, que se refere à 

localização da equipe de projeto se será em múltiplos fusos horários, idiomas e culturas; 

sensibilidade e confidencialidade das informações. 

Diversos instrumentos podem ser citados para difusão da Comunicação Interna como: 

equipamentos, sistemas, instalações físicas, logística, dentre outros; mas, se todos eles forem 

empregados sem a adesão dos principais responsáveis pelos resultados positivos de uma 

Organização: as Pessoas, não terá sucesso. 

Existem ações simples de melhoria na comunicação interna das empresas como: ouvir 

melhor, interromper menos, cumprir a ordem dos itens agendados, conhecer os efeitos 

negativos potenciais da emoção excessiva e do conflito e também reduzir o nível de 

frustração. (SCHEIN, 2009) 

A maioria das habilidades de comunicação é comum ao gerenciamento geral e ao 

gerenciamento do projeto e incluem escutar ativamente e de modo eficaz; perguntar, com 

discussão de ideias e situações ara melhor entendimento; educar para melhorar o 

conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz; levantar dados para identificar ou 

confirmar as informações; definir e administrar as expectativas; persuadir uma pessoa, equipe 

ou organização a executar uma ação; motivar para encorajar; orientar para melhorar o 

desempenho e alcançar resultados; negociar para conseguir acordos aceitáveis entre as partes; 

solucionar conflitos para evitar impactos negativos e resumir, recapitular e identificar as 

etapas seguintes. (PMI, 2017) 
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Além dos conhecidos canais de comunicação impressos como jornais, revistas, 

boletins gerenciais, jornal mural; atualmente tem sido usados os canais virtuais como: 

intranet, jornais digitais, informes vistuais, e-mail marketing, banners, pop ups, blogs. 

As técnicas e canais de comunicação interna, de acordo com Tavares (2009) podem 

ser as publicações internas (jornais, boletins, revistas), que na maioria das empresas, 

infelizmente, não tem participação efetiva dos funcionários. Em geral, as empresas não se 

preocupam com as informações que os funcionários poderiam contribuir nessas publicações. 

Outro canal de comunicação é o memorando. Também existem as circulares, relatórios, 

boletins informativos (newsletter), murais, intranet, rádio interna, entrevistas, eventos, 

palestras, reuniões, congressos, encontros, eventos culturais, esportivos e sociais; além do 

conhecido e muito utilizado correio eletrônico. Esse tipo de comunicação vem alterando 

drasticamente a comunicação empresarial, pois ele pode ser usado tanto entre o público 

interno quanto entre empresa e público externo. Trata-se de comunicação ágil, que pode trazer 

benefícios e malefícios. Os benefícios são agilidade na comunicação e precisão, modo de 

passar informações urgentes, convocar reuniões. No entanto, deve-se ter muito cuidado para 

utilizar esse veículo de comunicação em momentos de crise. Nesses períodos recomenda-se 

não o utilizar e fazer uso do telefone.  

Segundo Almeida F. e Almeida N. (2013), as reuniões não planejadas e mal 

conduzidas podem gerar a perda de credibilidade, transmissão de mensagens erradas, perda de 

tempo dos envolvidos e desmotivação e improdutividade na equipe. As reuniões devem ser 

sempre gerenciadas para que tenham definidos os objetivos e assuntos a serem abordados, 

para que ocorram com a participação das pessoas corretas, com exposição das expectativas e 

que sejam agendadas com antecedência e com horário de início e término. Os itens acima são 

atendidos quando as reuniões são programáveis, mas podem acontecer as reuniões ocasionais. 

Mesmo nesse caso é importante seguir o gerenciamento das reuniões, para que as mesmas 

sejam bem sucedidas. 

O avanço nas informações tecnológicas, incluindo escritórios virtuais, portais, 

teleconferências, videoconferências, softwares para trabalho colaborativo e sistemas de 

internet e intranet propiciaram o aprimoramento da comunicação interpessoal.  

 A ferramenta EAP é uma das mais importantes do Gerenciamento das Comunicações, 

pois através dela podemos acompanhar de forma mais fácil, detalhada e transparente as etapas 
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do projeto e as entregas de cada etapa. A EAP auxilia na gestão das mudanças que são 

solicitadas nas reuniões do projeto e aprovadas sem interferir no tempo e custo do projeto. 

Para controle e monitoramento das comunicações no Gerenciamento de Projetos do 

Portfólio é essencial contar com tecnologia, com um Sistema de Informações de 

Gerenciamento de Portfólio (SIGP). As principais características e funções são: padronização 

e automação do processo de governança; repositório único de projetos; elaboração de 

cenários; gestão corporativa de recursos; padronização dos relatórios de desempenho; 

integração com os sistemas da linha de negócios da organização; compartilhamento de lições 

aprendidas, modelos, documentos, pendências, riscos; colaboração e acompanhamento online. 

Existem diversos sistemas no mercado e as empresas devem avaliar conforme suas 

especificidades, requisitos e restrições. (ALMEIDA, F; ALMEIDA, N, 2013) 

As redes sociais corporativas também contribuem para a comunicação interna e 

auxiliam no engajamento dos colaboradores.  Recentemente surgiu o Yammer, rede social 

para empresas que foi comprada pela Microsoft em 2012. Trata-se de uma plataforma 

completa e está sendo utilizada por diversas empresas. É uma ferramenta inovadora, que 

conforme a Microsoft (2016), torna o funcionário mais engajado e aumenta a produtividade 

em equipe, além de permitir que as organizações sejam mais ágeis. Com o Yammer é possível 

divulgar links interessantes para o colaboradores, conectar-se com pessoas de diferentes áreas, 

começar discussões sobre novos projetos e também postar documentos colaborativos. A 

tendência é a transformação digital como base da estratégia corporativa. 

De acordo com os Estudos de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos no Brasil, 

realizados pelo PMI – Chapters Brasileiros (2013), nota-se que o canal mais utilizado é o e-

mail, seguido das conversas presenciais. 
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Figura 8 - Canais de Comunicação mais utilizados pelas equipes de projetos 

 FONTE: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute (2013) 

 

Conforme Schein (2009), uma rede plenamente conectada pode funcionar se houver 

muita confiança ou familiaridade funcional entre todos os participantes. 

No entanto, segundo Thomas e Inkson (2006) algumas pessoas sentem-se 

desconfortáveis com a utilização de meios eletrônicos de comunicação, principalmente se o 

conteúdo da informação transmitida for complexo ou novo. A conquista da confiança é mais 

difícil nas situações que os colaborares têm que trabalhar com outros que não se veem e que 

não se escutam de forma direta.  

Para que os instrumentos da Comunicação Interna sejam utilizados de forma eficaz, é 

importante que se tenha um entendimento compartilhado entre os membros do grupo sobre 

suas metas e processos; a tecnologia deve ser utilizada para integrar as técnicas e habilidades 

dos membros e é fundamental a confiança nos membros do grupo. (THOMAS; INKSON, 

2006) 

Para definição dos instrumentos de comunicação a serem utilizados deve ser feita a 

análise de requisitos para identificar o tipo de projeto, a duração estimada, o porte do projeto e 

a organização do projeto. 
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A cultura organizacional tem muito valor e é fundamental para que sejam 

implementados ou colocados em prática os instrumentos da comunicação interna. 

 

2.9 Criação de Conhecimento e Inovação 

Grande parte dos instrumentos da comunicação interna favorecem a geração do 

conhecimento e a inovação, que segundo Nonaka, Toyama e Hirata (2011) são itens 

fundamentais de desenvolvimento, pois somente a capacidade de produção não faz mais a 

diferença para uma organização. Pode parecer paradoxal, mas o objetivo prioritário não é 

mais o lucro e sim a criação de conhecimento, de que resulta o lucro. 

De acordo com o PMI (2017), as lições aprendidas e as informações históricas são 

muito importantes, porque podem fornecer uma visão mais aprimorada tanto das decisões 

tomadas em relação a questões de comunicação quanto dos resultados dessas decisões em 

projetos anteriores similares. Essas informações podem ser muito importantes para utilização 

no planejamento das atividades de comunicação de novos projetos.  

Os ativos de processos organizacionais que podem ser atualizados são os relatórios e 

documentação de lições aprendidas. Essa documentação pode ser incluída no banco de dados 

histórico e pode incluir as causas das questões, as razões que levaram à ação corretiva 

escolhida, e outros de aprendizado durante o projeto. (PMI, 2017) 

 A principal preocupação é com o armazenamento de dados para o conhecimento do 

futuro. Esse conhecimento está em práticas tão cotidianas que não se dá o devido valor de sua 

riqueza e seu potencial. A criação do conhecimento organizacional é a busca do próprio 

padrão de excelência de cada empresa. 

 Transformar os fluxos e converter o conhecimento tácito estratégico em processos que 

o revelem e o transformem conduz a uma lógica de inovação permanente. (NONAKA, 

TOYAMA e HIRATA, 2011) 

 De acordo com o processo SECI (socialização, internalização, combinação, 

internalização) criado por Nonaka (2011), o conhecimento não para de se expandir. Esse 

processo impulsiona o processo de criação de conhecimento. Trata-se de uma rotina que 

quebra padrões e leva a uma auto renovação. A ênfase está na criatividade grupal e em saber 

ouvir conselhos daqueles que têm mais experiência. Esse autor também reconhece que, se os 
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funcionários não estiverem identificados com a organização, eles não irão necessariamente 

converter conhecimento tácito em explícito. 

 O modelo SECI é processual e é a estrutura do processo de criação contínua de 

conhecimento, o qual permite a análise e avaliação necessárias para dar sentido ao mundo 

real, que está em fluxo. Esse modelo inicia com a socialização dos indivíduos, avança para a 

externalização dentro dos grupos, para a combinação nas organizações e, então, volta para a 

internalização nos indivíduos. O aspecto positivo desse processo é que pessoas, grupos e 

organizações se transformam durante o processo de criação de conhecimento, visto que todos 

eles são uma coleção de processos. (NONAKA, TOYAMA e HIRATA, 2011) 

 

Figura 9 - O processo de criação de conhecimento: modelo SECI 

FONTE: NONAKA, TOYAMA e HIRATA (2011) 

 

 Conforme estudos de Nonaka, Toyama e Hirata (2011), o que diferencia as empresas 

umas das outras são suas visões do futuro e suas capacidades práticas de agir para tornar esse 

futuro realidade, usando sua sensibilidade estética, isto é, de acordo com valores e ideais, para 

criar conhecimento. 

 O diálogo tem extrema importância para a criação do conhecimento, pois com ele se 

busca a essência ou o significado essencial das coisas. Por meio do diálogo podem ser 
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incorporados podem ser incorporados outros pontos de vista, podem ser abandonados 

preconceitos e com as contradições podem ser encontradas novas resoluções. 

Ao dialogar, o contexto existente nas emoções e nos pensamentos é 

compartilhado. O relacionamento Eu-Tu de Martin Buber (1958) é uma 

forma altamente direta e pessoal de se aproximar do próximo e se abrir com 

ele. O diálogo é eficaz como base de criação do conhecimento devido à sua 

capacidade de nos remeter à compreensão de visões diferentes daquela que 

atribuímos aos nossos pensamentos e de, ao mesmo tempo, aceitar e 

sintetizar essas visões. Entretanto, para que o diálogo seja eficaz é necessário 

que sejamos capazes de articular nossos pensamentos de maneira a dialogar 

de forma afirmativa e modesta, simultaneamente. A criação de conhecimento 

exige o tipo de diálogo em que contrapomos nossas visões àquelas de outras 

pessoas, de modo que possamos perceber que cometemos erros e assim nos 

remeter a um nível mais elevado na busca pela essência das coisas. Essa 

forma de diálogo exige uma mente aberta e a capacidade de ser tanto auto 

assertivo quanto modesto. (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011) 

  

Uma visão de conhecimento é uma imagem ideal de como a empresa quer ser, mas 

esse ideal não é fácil de ser alcançado. Depois de estabelecido a empresa deve comunicar seus 

valores ao público. 

 O conhecimento é tido como um dos muitos recursos que geram receita. No entanto, é 

um recurso intangível, que é infinito e é produzido e consumido. O conhecimento pode ser 

utilizado por muitas pessoas, que o faz transcender no tempo e espaço, seja na forma de 

objetos, escrita ou tradições que são transmitidas. Em alguns aspectos, o conhecimento se 

assemelha à informação, que é indivisível e sistemática, mas o conhecimento é muito mais do 

que uma coleção de informações. (NONAKA, TOYAMA e HIRATA, 2011) 

Diversas empresas japonesas foram analisadas por Nonaka, Toyama e Hirata (2011), 

uma delas, a Honda, tem como uma política de gestão a apreciação do trabalho e a 

valorização da comunicação aberta. Essa política baseia-se em criar um ambiente em que os 

funcionários possam se sentir satisfeitos e orgulhosos com seu trabalho. A Honda prioriza um 

bom relacionamento entre a equipe de trabalho para que o trabalho se torne mais agradável. 

Em vários projetos as equipes trabalham juntas durante um longo período de tempo e 

discutem exaustivamente as questões em uma comunicação aberta que gera experiência 

compartilhada e compreensão dos objetivos e de como atingi-los.  

A Honda também dá grande importância ao bom relacionamento entre a 

equipe de trabalho, visando tornar o trabalho mais agradável. Para efetivar 

uma contribuição, todos os membros da equipe devem compreender os 

objetivos e seus papéis individuais. Quando ocorre um problema, em vez de 
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pensar “isto não está sob minha responsabilidade”, espera-se que todos os 

integrantes da equipe tomem a iniciativa de trabalharem juntos para 

solucionar o problema. A comunicação é crucial para a eficácia do trabalho 

em equipe. Assim, a Honda estimula a discussão, o feedback e o 

compartilhamento de informação em todos os níveis da empresa. 

(NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 2011) 

 

Na Honda vem sendo passado um lema por várias gestões: de que o desempenho dos 

seres humanos tem um melhor resultado quando eles se relacionam, e não quando estão 

isolados uns dos outros. O conceito é de que todas as pessoas precisam fazer parte da rede de 

relacionamentos e que a organização de pessoas seja de relações transparentes e francas. Esse 

é um dos fundamentos da cultura organizacional da Honda. 

A Honda não é uma companhia em que somente a alta gerência desempenha 

um papel importante. Todos na linha de frente são muito importantes. Cada 

funcionário deveria ser Soichiro Honda. É importante que criemos muitos 

Soichiro Hondas. (AKAI, 2006 apud NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 

2011) 

 

Cabe lembrar que a Honda evoluiu de uma pequena companhia familiar para uma 

grande corporação global. Vários funcionários aprenderam suas tarefas ao interagirem 

diretamente com seus colegas e com o Presidente da Honda na época inicial, Soichiro Honda. 

Conforme mencionado por Nonaka, Toyama e Hirata (2011), a sustentabilidade da 

Honda foi alcançada por meio da formulação de novos métodos de gestão e da preservação da 

criatividade organizacional e segue à medida que se desenvolve a próxima geração de líderes 

criativos, que sempre devem trabalhar com a realidade de que tudo flui. 

Para que a gestão de conhecimento e de inovação tenham valor é fundamental a 

comunicação interna na empresa e, também, uma boa liderança, que consiga acelerar esse 

processo e difundi-lo. Da mesma forma, para a criação do conhecimento é fundamental a 

comunicação interna, para torná-la mais produtiva e integrada. 

Hoje dominamos completamente o planeta não porque um indivíduo humano 

seja muito mais esperto e mais ágil do que um indivíduo chimpanzé ou lobo, 

e sim porque o Homo sapiens é a única espécie na Terra capaz de uma 

cooperação flexível e em grande escala. Inteligência e fabricação de 

ferramentas foram, obviamente, muito importantes. Porém, se os humanos 

não tivessem aprendido a cooperar com flexibilidade e em grande escala, 

nossos cérebros astutos e nossas mãos ágeis ainda estariam quebrando lascas 

de pedra, e não átomos de urânio. (HARARI, 2016) 
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Na área Gerenciamento de Integração de Projetos, do guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (PMOK), sexta edição, foi adicionado um novo processo 

chamado Gerenciar o Conhecimento do Projeto. Esse processo trata de como gerenciar todo o 

conhecimento do projeto e garantir que ele seja disseminado a outros projetos e por toda 

empresa. Para que essa etapa se concretize com sucesso é fundamental uma comunicação 

eficiente. 

 



40 

 

3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi abordar a trajetória dos gestores e suas equipes na busca 

do elevado desempenho de todos, por meio da comunicação. A comunicação entre as pessoas 

é a base essencial da experiência social. 

Independentemente do porte da organização, em especial as que aplicam 

Gerenciamento de Projetos, a comunicação é essencial para o sucesso. As pessoas consomem 

grande parte do tempo com comunicação, cerca de 80% do tempo e apesar de sua 

importância, não é eficaz nas organizações.  

O Planejamento da Comunicação demanda organização e disciplina, o que sempre é 

desafiador, especialmente em projetos com muitas restrições, em projetos de curto prazo e  

também em empresas de pequeno porte, com equipes multidisciplinares e profissionais 

multitarefas.  

Nas empresas de pequeno porte, a grande barreira da comunicação é o envio de uma 

mesmo trabalho para vários colaboradores, uma vez que grande parte deles executa diversas 

tarefas, devido corpo técnico reduzido. Essa questão pode ser facilmente resolvida com a 

Gestão de Projetos. 

Com os dados expostos, observou-se que as falhas na comunicação provocam 

conflitos, improdutividade, retrabalho e muitos ressentimentos. Portanto, é extremamente 

importante traduzir bem as mensagens, realizar ligações coerentes entre o pensar, planejar, 

transmitir e agir, que nos torna mais preparados para a solução de conflitos interpessoais. 

A boa prática da Comunicação influencia as empresas nos seus diferenciais de 

mercado e também para alcançar resultados. Também é de extrema importância para a 

empresa, evidenciar e difundir a própria Cultura Organizacional e assim alcançar o sucesso 

empresarial, com imagem de reputação e resultados; além de motivar e integrar o público 

interno. 

Os líderes que conseguem o engajamento dos colaboradores consomem muito tempo, 

energia e foco para o pleno envolvimento das pessoas e equipes, pois constantemente 

apresentam o significado do trabalho que executam e fazem com que as pessoas percebam 

como suas contribuições são importantes para atingimento das metas da empresa. O líder deve 
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orientar-se continuamente para conduzir as pessoas com mais segurança e assertividade, por 

meio da comunicação. 

A comunicação foi identificada como uma das maiores razões do sucesso ou fracasso 

de um projeto. Uma comunicação eficaz dentro da equipe do projeto e entre o gerente de 

projeto, os membros da equipe e todas as partes interessadas externas é essencial. A 

comunicação aberta conduz ao trabalho em equipe e de alto desempenho. Ela aprimora as 

relações entre os membros da equipe e cria confiança mútua. 

O processo de comunicação básico é comum a todas as empresas, é indiferente quanto 

ao porte das organizações e influencia diretamente a manutenção do bom clima 

organizacional. 

Com o desenvolvimento desse trabalho, ficou comprovada a importância do 

Gerenciamento de Projetos; nesse caso, especialmente o Gerenciamento das Comunicações, 

com alinhamento de várias questões; mas, principalmente com o estabelecimento e o 

gerenciamento dos canais de comunicação do projeto, tanto externos como internos à equipe 

do projeto. Além disso, também são muito importantes os requisitos de comunicação, que 

definem os instrumentos de comunicação permitidos, retenção de registros e requisitos de 

segurança. 

Atualmente, mesmo microempresas têm capacidade de ser tornarem globais e para 

isso precisam estar preparadas, pois o ambiente de negócios é mais complexo, dinâmico, 

competitivo e incerto. Para que consigam atingir esse patamar, é de extrema importância 

aprimorar a Comunicação Interna. 

 O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização está inter-relacionado 

com um estilo de comunicação organizacional eficaz, especialmente devido a globalização da 

profissão de gerenciamento de projetos. As capacidades de comunicação organizacional estão 

diretamente ligadas com o sucesso dos projetos. 

Por fim, conclui-se que, tanto as organizações quanto os Gerentes de Projeto devem 

dar maior importância à Comunicação, já que os estudos de benchmarking têm mostrado no 

decorrer dos anos que a mesma é deficiente em Gerenciamento de Projetos no Brasil. Além 

disso, uma comunicação eficiente, com redução máxima das barreiras de comunicação, 

impactará positivamente todas as demais áreas do conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos, já que a comunicação é inerente a todas elas. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A pesquisa apresentada pode e deve ser estendida para vários outros trabalhos. 

Existem diversas possibilidades de desdobramentos para trabalhos acadêmicos e para 

experiências práticas.  

Um trabalho que pode ser desenvolvido é de exposição de uma metodologia ideal de 

Comunicação Interna, para ser empregada em organizações de pequeno porte.  

Outra possibilidade é explorar o tema de forma quantitativa, com pesquisas em 

empresas e estudos de caso. 

Nesse trabalho também houve menção superficial de Criação de Conhecimento e 

Inovação, associados com Comunicação Interna, que poderia ser um tema a ser pesquisado. 

Além disso, também poderiam ser estudados os artifícios ligados à área da TI 

(Tecnologia da Informação) para aprimorar as Comunicações. 
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