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Resumo 
A presença das organizações na vida das pessoas faz-se através das atividades que realizamos ou dos 
produtos e serviços que compramos. Estabelecer comunicação entre as organizações e os públicos é 
essencial para a manutenção de boas relações e valorização dos produtos e serviços consumidos. 
Influente nessa relação está a comunicação que deve ser estabelecida de forma a conquistar e manter 
bons níveis de troca de informações entre os públicos e a organização. Em específico, a comunicação 
interna deve ser valorizada, pois interfere no clima organizacional e no engajamento dos 
colaboradores, o que reflete na qualidade dos produtos ou dos serviços ofertados. Para isso é 
essencial que os gestores sejam os primeiros comprometidos com as mudanças. Como exemplo, 
apresentamos o caso de uma academia de atividades físicas, que pelo não comprometimento dos 
gestores, impossibilitou que ações de comunicação interna gerassem resultados. 
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Introdução 

As organizações estão atreladas à vida dos cidadãos, quer seja como prestadores de 

serviços, (hospitais, escolas, bancos, etc.) na venda de produtos (lojas, supermercados, 

farmácias, etc.), ou ainda como o meio pelo qual garantem sua sobrevivência (os locais de 

trabalho), que já nem notamos que é em organizações que passamos boa parte do nosso dia. 

Como clientes, ou como colaboradores, de qualquer forma nos comunicamos constantemente 

com as organizações, através das chefias, dos colegas, dos atendentes, dos sites e das redes 

sociais. E nessa perspectiva a manutenção de bons relacionamentos acaba sendo premissa 

para termos qualidade de vida, tanto quanto nos momentos em que somos os funcionários das 

organizações, e por isso mesmo garantimos satisfação em ambientes com bom clima 
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organizacional, como nos momentos nos quais somos os consumidores e sentimos refletido 

no atendimento e na qualidade do produto o engajamento dos colaboradores de uma empresa. 

O investimento dos gestores em um bom trabalho de comunicação interna tem sido o 

diferencial em muitas organizações. Ao sentirem a mudança de comportamento das equipes 

quando essas se sentem consideradas na tomada de decisão ou mesmo se sentem integrantes 

do todo da organização (e não uma parte desconectada) ao enxergarem o produto que 

produzem ou a importância do serviço que executam, entendem a necessidade do bom fluxo 

comunicacional e da valorização do público interno. 

E é o profissional de relações públicas o agente dessa mudança, visto as ferramentas 

com que trabalha e o entendimento das estratégias necessárias para que se estabeleça ou se 

mantenha a comunicação entre os colaboradores e entre esses e as chefias. Desde ações de 

baixo impacto, como atividades de sustentação – murais, cartões de aniversário, 

sistematização de reuniões – até projetos e programas mais elaborados – informativo, 

realização de treinamento, eventos comemorativos – são desenvolvidos de forma que uma 

ação sustente a outra, num planejamento que consiga integrar as aspirações do público interno 

com os objetivos e metas da organização. Nessa lógica constrói-se um mesmo discurso, 

interno e externo, que chega ao público mais forte e consistente, valorizando a imagem 

institucional da organização no mercado. 

Mas, para o desenvolvimento de um trabalho de relações públicas que traga resultados, 

é indispensável a parceria entre os gestores, o profissional da comunicação e o público. Não 

há planejamento que dê certo se não houver o entendimento e a real valorização dos gestores 

para que as atividades propostas sejam levadas a cabo, ou ainda, não há como realizar essas 

atividades se o público for reativo. E é nessa perspectiva que trazemos como exemplo deste 

estudo uma experiência onde os próprios gestores boicotaram as atividades de comunicação 

interna propostas num plano de ações que foi desenvolvido em uma disciplina acadêmica de 

Projeto Experimental de Relações Públicas. 

O texto está dividido em três subtítulos que abordam, primeiro, a comunicação nas 

organizações e o papel dos relações públicas; em segundo lugar apresentamos argumentos, 

através de autores da área de comunicação, sobre o diferencial que se estabelece a partir de 

ações de comunicação interna, para em terceiro lugar apresentarmos o exemplo que se 

vivenciou em uma academia de ginástica, localizada em cidade do interior do estado do Rio 



	  
	   	  

 
 
	  

Grande do Sul, para quem foi desenvolvido um plano de comunicação por uma acadêmica de 

relações públicas. A proposta não é trazer, como seria de praxe, um exemplo de boa prática e 

resultados satisfatórios, mas sim, demonstrar a necessidade do engajamento dos gestores para 

que ações de comunicação interna sejam implementadas e gerem resultados. Sem esse 

engajamento, as atividades ficam somente no papel, o que acaba refletindo nas atividades 

propostas também para o público externo.  Este trabalho é de caráter exploratório e, a partir da 

pesquisa bibliográfica e estudo prático, propõe uma reflexão sobre a necessidade de, mais do 

que valorização da comunicação interna a partir do entendimento dos gestores, um real 

envolvimento destes nas ações propostas, partindo do nível gerencial o engajamento na 

mudança de comportamento na organização para que os resultados aconteçam.  

 

A comunicação e as relações públicas nas organizações 

 Nos dias atuais, vivemos em uma sociedade repleta de organizações que se integram 

em um mesmo contexto. Conforme Kunsch (2003, p. 19) “o indivíduo, desde que nasce e 

durante a sua existência, depara-se com um vasto contingente de organizações, que permeiam 

as mais diversas modalidades no âmbito dos setores públicos, privados e do terceiro setor”. 

Da mesma forma, Etzioni (1980, p. 7) enfatiza a importância das organizações quando diz que 

as pessoas nascem nelas, são educadas por elas e vivem boa parte de suas vidas trabalhando 

nelas e para elas. Isso fica bem representado ao andarmos nas ruas e nos depararmos com 

bancos, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais, igrejas, etc., todas elas organizações 

com ou sem fins lucrativos, mas que de alguma forma interferem no nosso modo de viver. 

 Não só estamos rodeados de organizações, como participamos delas. Em uma 

organização é possível encontrar diversas pessoas, cada uma com sua função, mas todas 

unidas para atingir as mesmas finalidades (Kunsch, 2003). Hall conceitua o termo quando diz 

que 

uma organização é uma coletividade com uma fronteira relativamente 
identificável, uma ordem normativa (regras), níveis de autoridade 
(hierarquia), sistemas de comunicação e sistemas de coordenação dos 
membros (procedimentos); essa coletividade existe em uma base 
relativamente contínua, está inserida em um ambiente e toma parte de 
atividades que normalmente se encontram relacionadas a um conjunto de 
metas; as atividades acarretam consequências para os membros da 
organização, para a própria organização e para a sociedade. (HALL, 2004, p. 
30). 



	  
	   	  

 
 
	  

 Compreendemos, através dos conceitos e das definições, que as sociedades vivem em 

meio às organizações e que estas, portanto, dependem reciprocamente umas das outras, 

tornando os relacionamentos entre elas necessários para a sobrevivência. Kunsch (2003, p. 70) 

afirma que “a interdependência das organizações em si as leva ao relacionamento e à 

integração com as demais e de cada uma em si com seu mundo interno e externo”. E 

justamente esse relacionamento, tão necessário, se estabelece por meio da comunicação, seja 

entre as organizações – visto que é preciso que se comuniquem para que possam trocar 

informações, produtos ou serviços – ou mesmo internamente a fim de manter afinados os 

objetivos, metas e ações necessários para que a organização cumpra seu papel.  

Lemos (2011, p. 151) vai além quando declara que a comunicação é fundamental para 

as organizações e ressalta que “num contexto de profundas transformações nas esferas 

política, econômica, social, tecnológica e midiática, comunicar-se com competência tornou-se 

condição para o crescimento e para a sobrevivência das organizações”. A comunicação, 

assim, é processo constituinte das organizações. Casali e Taylor, citados por Grunig (2011, p. 

155) enfatizam esta afirmação. Para eles  

as organizações são construções plurais instituídas nas práticas 
cotidianas de seus membros. A se compreender as organizações como 
sistema de indivíduos em interação ativamente envolvidos em 
processos de criação e recriação de uma organização social original, 
percebe-se que a comunicação perpassa todas as práticas 
organizacionais. (CASALI; TAYLOR, 2005 citados por GRUNIG, 
2011, p. 155) 

 
As organizações fazem parte de um sistema social global e têm compromissos que vão 

além das finalidades econômicas. Elas precisam comunicar-se e assumir sua missão de forma 

a prestar contas para a sociedade, e é com este objetivo, de tornar os relacionamentos da 

organização com seus públicos melhor e mais transparente, que o profissional de relações 

públicas trabalha. Conforme Kunsch (2003, p. 90), “contribuir para o cumprimento dos 

objetivos globais e da responsabilidade social das organizações, mediante o desempenho de 

funções e atividades específicas” é o desafio e a meta do profissional de relações públicas. 

Segundo definição oficial da Associação Brasileira de Relações Públicas – ABRP, o 

termo Relações Públicas é entendido como 
o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, 
para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização, 



	  
	   	  

 
 
	  

pública ou privada, e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos 
os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente (ABRP, 2014). 

Através deste conceito é possível compreender que a área de relações públicas trabalha 

com o relacionamento entre as pessoas, seja entre os colaboradores e as organizações, seja 

entre organizações e a sociedade. Margarida Kunsch (2003, p. 89 a 90), define relações 

públicas como disciplina acadêmica e atividade profissional, tendo como objetivo “as 

organizações e seus públicos, instâncias distintas que, no entanto, se relacionam 

dialeticamente”. É a partir destes interesses, organização e público, que o profissional de 

relações públicas trabalha, buscando a promoção e a administração dos relacionamentos.  

Para a ABRP (2014), o profissional de relações públicas tornou-se incontestavelmente 

necessário, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. É ele quem estuda 

a empresa e o cliente, a fim de criar uma forma de comunicação acessível entre eles. A ABRP 

defende ainda que empresários e governantes sentem a necessidade de conhecer e avaliar as 

atitudes, opiniões e aspirações dos públicos com relação às suas instituições. Quem está 

qualificado para fazer este trabalho, de descobrir o que as pessoas pensam de determinada 

empresa, é o profissional de relações públicas. Kunsch (2003, p. 102) afirma que “na prática, 

as relações públicas buscam criar e assegurar relações confiantes ou formas de credibilidade 

entre as organizações e os públicos com os quais elas se relacionam”. 

Melhorar relacionamentos, evitar conflitos, dar visibilidade às organizações, estes são 

papeis do profissional de relações públicas, e a sua missão, conforme Farias (2011, p. 16) é 

“tornar-se ponto de encontro e de entendimento das diversas mensagens organizacionais – 

internas e externas – dirigidas a todos os públicos de relacionamento, em especial àqueles que 

têm perfil estratégico nos resultados da empresa”. Um destes públicos é o interno, composto 

pelas pessoas que trabalham nas organizações.  

 

A comunicação interna como diferencial competitivo 

Vivemos em um mundo repleto de transformações e uma delas refere-se à 

comunicação dentro das empresas. Esta forma de se comunicar tem nome e chama-se 

comunicação interna, que, de acordo com Carvalho, é um 
conjunto de meios, processos, funções, conteúdos e comportamentos que 
geram oportunidades para que se estabeleça a convergência entre os valores 
e objetivos da empresa e de seus colaboradores [...] é, simultaneamente, 
decorrente da cultura da organização e elemento que consolida os valores 



	  
	   	  

 
 
	  

próprios dessa cultura. Desempenha, portanto, papel preponderante na 
formação do clima organizacional e na construção da imagem institucional 
diante do público interno. (CARVALHO, 2005, p. 72) 

 Centrada nessas responsabilidades de ser elemento importante na construção do clima 

e da imagem da organização, a comunicação interna torna-se estratégica no planejamento das 

organizações que quiserem bem se posicionar na competição do mercado consumidor, o qual 

está em constante mudança e atualização. Segundo Lemos (2011, p. 156), “as mudanças com 

as quais o processo de globalização tem confrontado o ambiente organizacional nas últimas 

décadas são mais rápidas e intensas do que quaisquer jamais experimentadas em outros 

séculos”.  

Dentro deste mundo sem fronteiras, as organizações não têm mais empregados, e sim, 

pessoas, que buscam uma melhor comunicação entre si e com seus gestores. Para Amauri 

Marchesi (2003, p. 45), “se quiserem obter sucesso, os gestores das organizações devem, em 

primeiro lugar, dirigir suas atenções para as necessidades de comunicação de seus 

colaboradores”. Somente assim estarão preparados para enfrentar as adversidades do mercado 

e dos consumidores que estão, a cada dia, mais exigentes e cientes dos seus direitos.  

Entendemos que a comunicação interna faz parte do dia-a-dia das organizações e não 

pode ser encarada como projetos esporádicos a serem implementados, ainda mais depois das 

transformações causadas pela globalização que agilizou a tomada de decisão do consumidor, 

assim como o tempo de resposta das empresas aos clientes. Ela é um meio importante para 

que se tenha rapidez na troca de informação para tomada de decisões dentro das empresas, e 

como diz Carvalho (2005, p. 72), “sua contribuição para o sucesso do negócio depende da 

importância que lhe é atribuída”, ou seja, quanto mais o gestor da empresa considera esta 

prática importante, maior será a contribuição que a comunicação interna poderá dar à 

organização. Sobre isso, Marchesi ressalta que 

a comunicação é fundamental para gerar credibilidade e confiança, mostrar 
claramente o foco dos negócios, estimular posturas interativas, 
comprometimento e mobilização para as metas, criar um espírito de 
pertencer e um clima favorável para o crescimento e o desenvolvimento das 
empresas. (MARCHESI, 2005, p. 47-48). 
 

 Percebemos que através da comunicação interna é possível tornar a vivência dentro 

das organizações mais agradável e que trabalhando esta prática de forma correta, o gestor 

consegue um maior empenho e entusiasmo de seus colaboradores, pois eles vão se sentir parte 



	  
	   	  

 
 
	  

do ambiente e não somente alguém que produz alguma coisa ou que realiza algum serviço. A 

comunicação interna é, para Almeida (2005), um elixir, pois cura os principais males da 

organização, já que abrange não somente a parte física da empresa, mas também a sua alma, 

dessa forma, as relações evoluem de maneira focada, rápida e transparente. De posse das 

informações necessárias e se sentido confiante frente aos desafios, os colaboradores passam a 

ser mais proativos e ágeis nas tomadas de decisões. 

 A comunicação interna mostra-se imprescindível nas empresas. Conforme Lima 

(2013), ela tem a capacidade de estar presente em toda a estrutura organizacional, agregando 

ideias, ações e projetos. Por este motivo, as relações se fortificam e se aperfeiçoam. Esta 

comunicação, quando bem empregada, é um importante instrumento estratégico e se torna um 

investimento com retorno certo. O contrário também vale, pois quando os gestores não sabem 

utilizar esta comunicação, correm o risco de deixar marcas ou impressões negativas em seu 

público interno, que acarretará, certamente, reflexo na qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos aos consumidores. 

 

Os gestores e os relações públicas: sem essa parceira a comunicação interna não tem 

efeito 

 Comunicar-se bem com seus colaboradores já se tornou algo essencial para as 

organizações e seus gestores, porém quando estes não dão a devida importância à 

comunicação interna, pequenos problemas, que facilmente seriam resolvidos se chegassem ao 

conhecimento da pessoa certa, acabam gerando grande desconforto entre os colaboradores, e 

o boicote às atividades, mesmo que não intencional, aparece, algumas vezes, como alternativa 

para chamar a atenção à questão. Marchesi (2005, p. 50) enfatiza: 
comunicação é uma atividade meio e não uma atividade fim dentro da 
organização. Portanto não gera e nem resolve problemas. Os problemas 
nascem da má gestão empresarial, que não dá à comunicação a sua real 
importância, como área estratégica. No dia em que os empresários 
compreenderem que comunicação é investimento fundamental e não custo, 
tudo muda. (MARCHESI, 2005, p. 50) 

 Ainda, mesmo que valorizada, dentro das organizações é possível encontrar barreiras 

que “são problemas que interferem na comunicação e a dificultam. São ‘ruídos’ que 

prejudicam a eficácia comunicativa”, ressalta Kunsch (2003, p. 74). Uma destas barreiras é o 

pouco contato dos colaboradores com suas respectivas chefias, visto a pressão do tempo que 



	  
	   	  

 
 
	  

impede um maior número de encontros ou ainda que esses permitam a troca de informações 

com qualidade, tanto no sentido descendente das chefias para os funcionários – normas, 

dados, pedidos, novos procedimentos, etc. – como no sentido ascendente, dos funcionários 

para as chefias – feedbacks sobre procedimentos, críticas, sugestões, novos conhecimentos, 

etc.  

Não muito diferente é também o tempo que os colaboradores possuem para trocas 

internas, entre setores, ou ainda dentro do próprio setor entre os colegas, o que poderia 

melhorar o desempenho individual ou da equipe através de novos processos, reorganizações, 

integrações, etc.. Esse ruído na comunicação pode provocar dificuldades e comprometer a 

eficiência e a eficácia comunicacionais (KUNSCH, 2003), e consequentemente, a 

organizacional. 

 E esse é justamente um dos empecilhos do exemplo vivenciado, no final de 2013, 

durante realização da disciplina de Prática de Relações Públicas I, ofertada no Curso de 

Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. A atividade consistia na criação e 

execução de um plano de comunicação em organização pública ou privada de livre escolha, 

desde que os gestores consentissem com a realização do trabalho, que precisaria da 

participação direta dos mesmos em todas as etapas. Para evitar constrangimentos entre os 

envolvidos, os nomes dos profissionais e da empresa foram preservados. 

O plano de comunicação envolveu o levantamento prévio de informações sobre a 

organização – empresa privada da área de academias de musculação, localizada em município 

de pequeno porte, no interior do Rio Grande do Sul, que estava iniciando suas atividades no 

mercado e que já tinha mais de 200 alunos. Como colaboradores contava, na época, com 

quatro pessoas e a gestão era realizada por dois profissionais formados em Educação Física.   

Realizado o diagnóstico, contendo informações da organização, dados dos 

colaboradores, identificadas ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, o plano de ações de 

relações públicas foi apresentado aos gestores contendo sete atividades a serem concretizadas, 

as quais abarcariam ações direcionadas aos públicos interno e externo. Entre elas destacamos, 

para o público interno: reuniões com os colaboradores uma vez a cada mês, encontros fora do 

horário de trabalho a fim de criar momentos de descontração e confraternização, mailing list 

para auxiliar os funcionários a encontrar informações referentes aos clientes, calendarização 

para que os gestores pudessem pensar ações em datas comemorativas e criação de um grupo 



	  
	   	  

 
 
	  

envolvendo os gestores e os colaboradores no Facebook para que houvesse maior contato. 

Para o público externo as ações propostas foram a atualização da página do Facebook da 

academia, com dicas de exercícios, avisos e promoções, a criação de conteúdos para um mural 

e a criação de novas parcerias com empresas do município a fim de melhorar e aumentar os 

serviços oferecidos.  

Além disso, foram traçados os resultados esperados e as formas de avaliação para 

mensurar os mesmos. A aprovação da proposta veio imediatamente, com o incentivo para o 

inicio das atividades, visto o interesse dos gestores nos resultados previstos, considerados de 

grande valor e de interesse para a Academia. O que observamos, contudo, foi que os 

administradores entendiam a importância da comunicação desde que esta não ‘atrapalhasse’ 

ou ‘mexesse’ no resto do trabalho e que não exigisse muita atenção das pessoas da 

organização.  

O que ocorreu foi que a página do Facebook foi atualizada sem a ajuda e sem a 

colaboração dos gestores e dos funcionários. A ação deu resultado, aumentou o número de 

curtidores, as pessoas perguntavam sobre atividades, as publicações tiveram cada vez mais 

visualizações, mas a ação poderia ter dado mais efeito se os administradores e colaboradores 

tivessem auxiliado na criação de conteúdos, ou pelo menos na sugestão destes. Já a produção 

de materiais para o mural foi pouca, pois quando pedíamos para os gestores ou funcionários 

conferirem o material via e-mail eles desconsideravam, na maioria das vezes, não permitindo 

a publicação, deixando o mesmo obsoleto e sem valor como meio de comunicação. Sobre as 

parcerias, apesar de incentivarmos e explicarmos a importância delas, nenhuma foi feita, pois 

nunca tinham tempo para agendar reuniões com outros gestores, não podendo ser agregado 

nenhum valor a mais às atividades da academia, o que seria um diferencial no meio esportivo.  

As ações para o público interno foram a que menos surtiram efeito. O mailing list 

somou 64 páginas e rendeu três meses de trabalho. Os gestores não fizeram questão de 

imprimir o material nem de usá-lo de forma digital, sendo que ele poderia ajuda-los na 

organização das fichas dos alunos e também na localização de dados, demonstrando 

modernidade e agilidade na parte administrativa. A calendarização foi produzida, mas não foi 

utilizada, passando sem valorização datas importantes para os clientes ou mesmo para os 

funcionários. Explicamos o quão importantes eram as reuniões e os encontros fora da 

academia com os colaboradores, pois auxiliariam na melhora do clima organizacional, porém 



	  
	   	  

 
 
	  

nenhuma das ações foi feita no semestre no qual ocorreu a disciplina. As atividades foram 

desenvolvidas conforme cronograma, porém justamente durante o momento de por em prática 

as ações propostas, principalmente as que envolviam os gestores, é que os maiores empecilhos 

se apresentaram com o pouco interesse de execução por parte dos administradores. 

 Este exemplo mostra que quando os gestores não colaboram para que a comunicação 

dê certo, muitas ações propostas não são bem executadas ou ainda nem conseguem ser 

executadas. Notamos, durante a realização do trabalho de relações públicas dentro da 

empresa, que os colaboradores estavam insatisfeitos com algumas questões referentes à forma 

que os gestores administravam a academia, mas sem as reuniões, sem os encontros externos e 

sem os depoimentos no grupo do Facebook ninguém se falava, e os gestores não 

identificavam o descontentamento dos funcionários. Marchesi (2005, p. 47) enfatiza bem esta 

questão quando diz: 
o que é mais grave: a falta de habilidade comunicacional da maioria dos 
gestores das empresas. Eles são os principais artífices da boa comunicação 
interna, os líderes responsáveis pelo pensamento estratégico que leva a 
organização a crescer e desenvolver-se. São eles os primeiros que devem 
entender que a comunicação é uma área estratégica de resultados e dar o 
primeiro exemplo. O discurso empresarial não pode ser diferente da ação. 
Cabe aos gestores, aos líderes, mostrar isso de forma objetiva e clara, em 
suas atitudes. (MARCHESI, 2005, p. 47) 

 Por isso acreditamos que os gestores precisam, além de entender a importância da 

comunicação dentro das organizações, serem os primeiros a se disporem às mudanças e 

engajarem-se nas ações propostas, para que possam melhorar cada vez mais o seu negócio e 

aprimorar a sua convivência com aqueles que trabalham todos os dias dentro das empresas e 

que auxiliam no crescimento delas. A comunicação interna é estratégica, transformadora, e 

precisa ser clara, passar confiança para que seja entendida por quem melhor conhece as 

organizações: os colaboradores. 

 
Considerações finais 

 Que as pessoas se utilizam cada vez mais de meios e estratégias de comunicação para 

estabelecerem e manterem boas relações não é mais novidade. Com a conectividade entre 

indivíduos e entre esses e as organizações estando cada vez mais presente no dia a dia, a partir 

das redes sociais, o tempo de espera se estreita e informações ou soluções para possíveis 

conflitos precisam ter retornos imediatos para não gerarem uma discussão maior ainda  na 



	  
	   	  

 
 
	  

opinião pública. Para que isso aconteça, de forma satisfatória, é preciso que o investimento 

em comunicação interna seja premissa das organizações, visto que somente onde o fluxo de 

comunicação aconteça e as informações girem, teremos colaboradores capacitados à tomada 

de decisão e a resolução de conflitos.  

São os colaboradores os contatos primeiros entre público consumidor e organização e 

por isso mesmo, ao serem valorizados e estarem engajados, refletem no seu trabalho a 

qualidade do clima organizacional que vivem e procuram alternativas aos problemas que 

venham a se apresentar. Também, são os colaboradores os maiores defensores da organização, 

ao conviverem no seu grupo social, disseminam os valores e os objetivos da empresa, que de 

outra forma, ficam apenas para conhecimento dos gestores e dissociados, muitas vezes dos 

produtos e serviços que a organização fornece. 

Mas para que se tenha bom clima organizacional e uma equipe de colaboradores que 

se comprometa com a organização é indispensável que ações de comunicação interna sejam 

postas em prática. Para isso, mais do que o entendimento dos gestores sobre as práticas da 

comunicação, sua importância e abrangência, é preciso que esses sejam os primeiros a se 

proporem a mudar padrões de comportamentos, precisando muitas vezes mexer em hábitos e 

em estruturas de anos de existência, para que uma nova postura seja implantada. Não há 

possibilidades de melhorias na relação da organização com o público interno se a valorização 

da comunicação for de fachada.  
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