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RESUMO 
 
 

 

Esta pesquisa versa sobre a utilização da comunicação eficaz como uma 

ferramenta importante para viabilizar o crescimento sustentável da empresa 

familiar. O objetivo desse trabalho é identificar maneiras de implementar uma 

comunicação eficaz no ambiente corporativo para o alcance dos objetivos 

institucionais. Para essa finalidade, o estudo realiza uma análise do setor, de 

benchmarkings e bases conceituais e doutrinárias, bem como uma entrevista 

com consultor do setor, a fim de constatar medidas a serem implementadas 

para assegurar uma comunicação eficaz, que necessitam de poucos recursos 

e são de fácil que viabilizam crescimento sustentável. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This research deals with the use of effective communication as an important 

tool to enable the sustainable growth of the family business. The objective of 

this work is to identify ways to implement effective communication in the 

corporate environment to achieve institutional objectives. For this purpose, the 

study carries out an analysis of the sector, benchmarks and conceptual and 

doctrinal bases, as well as an interview with a consultant in the sector, in order 

to verify measures to be implemented to ensure effective communication, which 

require few resources and are that enable sustainable growth. 
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RESUMO EXECUTIVO 
 
 
 

Mediante o cenário de constantes transformações econômicas, políticas 

e estruturais nas organizações globalizadas, percebe-se a importância de se 

entender a comunicação e saber geri-la. Portanto, para tornar a comunicação 

eficaz, é necessário inteirar o emissor e receptor, gerando dessa forma 

empatia, e assim, produzir o conhecimento necessário. 

A organizações também sofrem essas mudanças, principalmente 

porque em sua essência as empresas são constituídas de seres humanos que 

necessitam fazer trocas com o ambiente para que possam sempre se 

atualizarem e assim, ter condições de competir face aos mercados globais. 

Portanto, é necessária que as organizações se adaptem aos desafios, 

preocupando com algumas questões antes esquecidas, como a importância 

de se ter uma comunicação eficaz em seu ambiente de trabalho, envolvendo 

colaboradores internos e externos, criando uma rede de comunicação 

integrada. 

Diante disso, o presente trabalho apresenta uma breve apresentação 

de uma empresa familiar, cujo seu segmento é a área de transportes, 

denominada de Empresa referência. 

Inicialmente, apresenta-se as bases conceituais referente a 

comunicação organizacional e a importância do alinhamento das informações 

perante os envolvidos, tornando-se eficaz e assegurando o alcance dos 

objetivos da organização. 

O terceiro capítulo aborda uma análise do setor, bem como informações 

importantes da Empresa Referência, seu planejamento estratégico, gestão de 

mudanças, políticas organizacionais, liderança e tipos de comunicação, bem 

como seus métodos, a apresentação de sua matriz de comunicação e o 

diagnóstico da atual situação o qual se encontra. 

No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa realizada, 

sendo dedutiva e bibliográfica dissertativa argumentativo, a experiência no 

setor, benchmarking e entrevista. 

No quinto capítulo, apresenta-se o benchmarking realizado, onde 

tomou-se por base duas empresas distintas de transporte marítimo, onde 



 
 

 

colheu-se dados através de questionários qualitativos, visando a existência de 

falhas de comunicação em seus processos internos e a maneira que estavam 

sendo tratadas. 

O capítulo seis apresenta a entrevista realizada com o diretor do 

conteúdo de uma conceituada agência de comunicação, especializado em 

endomarketing e comunicação corporativa. 

No capítulo sete, destacam-se as ferramentas para implementação da 

comunicação eficaz, o uso da tecnologia atual para melhorias, a comunicação 

na área de Recursos Humanos, a comunicação entre áreas e a utilização de 

indicadores de desempenho para avaliar os resultados obtidos no processo de 

comunicação. 

O capítulo oito aborda as etapas que devem ser seguidas para a 

implementação de um projeto que vise assegurar uma comunicação eficaz e 

seu respectivo cronograma.  

Por fim, apresenta-se a conclusão. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

No setor de transporte as empresas familiares possuem um papel 

importante, representando grande parte das empresas que nele atuam e com 

uma participação significativa no seu faturamento. 

O mercado vem atravessando constantes e significativas mudanças, 

especialmente de caráter econômico e social e decorrentes das inovações que 

vem surgindo, o que impactou diretamente o funcionamento, a organização e 

os resultados das empresas familiares que atuam no setor de transporte. 

Neste cenário, um grande número destas empresas vem enfrentando a 

necessidade de se readequar à esta nova realidade, especialmente diante da 

queda nos seus resultados e de desafios relevantes de gestão. 

Observa-se que muitas empresas nessa situação optam por contratar 

consultorias e adotar práticas mais atuais de gestão. 

A despeito de as empresas possuírem diagnósticos assertivos e 

materiais técnicos com alto nível de qualidade para viabilizar a transformação 

necessária para assegurar a sua perenidade e o seu crescimento sustentável, 

muitas vezes deparam-se com uma grande dificuldade na implementação 

dessas novas práticas.  

A falta de comunicação eficaz na empresa é um fator crucial para o 

alcance dos objetivos institucionais.  

Deveras, caso a comunicação não seja realizada de forma clara e 

eficaz, além dos problemas que acarretam no dia a dia da empresa e dos 

colaboradores, inviabiliza a disseminação de novas práticas empresarias. 

Com base em pesquisas realizadas, é sabido que o engajamento 

somente da alta liderança não é suficiente para promover a transformação na 

organização, é necessário que, ao menos, 35% das pessoas estejam 

engajadas para tanto. 

Tavares (2007), lembrando os ensinamentos de Drucker (1995), 

considerado o ‘papa’ da administração de empresas e ressalta a importância 

da ineficiência da comunicação sobretudo nas empresas brasileiras ensina 

que: “Sessenta por cento de todos os problemas administrativos resultam de 

ineficiência na comunicação”.  



13 
 

 

Além de concordar plenamente com Drucker (1995), ainda 

complemento com a seguinte afirmação: “por questões culturais e pelo 

descrédito atribuído à comunicação nas organizações (instituições, empresas 

públicas e privadas) brasileiras, a percentagem atribuída por Drucker (1995) 

aos problemas administrativos pode ser elevada em nosso país.” 

Neste contexto, se torna fundamental a criação e o desenvolvimento de 

ferramentas para viabilizar a implementação de novas práticas na empresa, 

que permitam o seu crescimento sustentável. 

Assim, pretende- se apresentar ferramentas de comunicação eficaz 

dentro da organização que permitam difundir e implementar as práticas a 

serem adotadas pela empresa com tal intuito. 
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2 BASES CONCEITUAIS 
 
 

O presente capítulo visa a abordar conceitos doutrinários de 

comunicação organizacional e a importância de ser eficaz para assegurar o 

crescimento sustentável de uma empresa. 

As empresas familiares possuem um papel destacado no mercado e 

demandam regras próprias, conforme podemos depreender dos ensinamentos 

de Drucker (1995): 

 

[...] em toda parte, inclusive nos Estado Unidos e em todos os outros 

países desenvolvidos, a maioria das empresas é controlada e 

administrada por famílias. E a administração familiar não se limite às 

pequenas e médias empresas – famílias dirigem algumas das 

maiores empresas do mundo [...] 

[...] mas com respeito à administração, a empresa familiar requer 

regras próprias e muito diferentes que precisam ser estritamente 

observadas; caso contrário a ela não conseguirá sobreviver e 

tampouco prosperar. 

 

O desenvolvimento de novas práticas na empresa, especialmente, as 

que culminam na alteração da sua cultura prescindem de uma comunicação 

eficaz. Nesse sentido, os estudos de comunicação organizacional fazem parte 

do contexto de análise de uma organização. 

Vale transcrever as lições de Marchiori (2008) sobre o tema: 

 

A comunicação adquiriu notoriedade no campo de gestão 

organizacional graças ao seu caráter estratégico, que vem sendo 

reconhecido especialmente pelas empresas que se propõem a 

acompanhar as transformações e abrir suas portas para os 

diferentes públicos com os quais se relaciona. 

 

A organizações devem se ater a necessidade de monitorar as 

informações e abrir diálogo com diversos grupos de interesse, não podendo se 

limitar a repassar informações. A comunicação constitui a possibilidade de 

construir. 
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Para que as pessoas possam agir de forma consciente, entendendo o 

contexto do ambiente organizacional é fundamental que haja a comunicação 

eficaz que instigará a atitude, reflexão e engajamento nos colaboradores. 

Para Linda L Putnam e Frederic M. Jablin (apud. Marchiori, 2008):  

 

[...] trazem à tona uma concepção abrangente para a comunicação 

organizacional, podendo significar para estudiosos da área um 

avanço na intepretação de aspectos ligados às culturas das 

organizações. Falamos atualmente nas metáforas de desempenho, 

do discurso, do símbolo, da voz e da contradição, as quais refletem 

uma evolução na análise da postura da comunicação organizacional 

à medida que a empresa deve aprender a vivenciar realidades que 

tenham sentido para as pessoas. Isto para que as culturas na 

organização possam estar em contínuo processo de formação por 

meio da comunicação, contribuindo, assim, para o fortalecimento de 

sua identidade organizacional. 

 

A comunicação exerce, de fato, um poder na empresa, dada a 

possibilidade de gerar influência na instituição e nas pessoas. Torquato (2015), 

ensina o quanto segue sobre o tema: 

 

Se alguns poderes legitimam a empresa, a comunicação exerce 

igualmente certo e grande poder. A propósito, lembramos o 

pensamento de Deutsch (1979), que mostra o poder como a 

possibilidade de uma pessoa ou uma entidade gerar influência sobre 

outrem. A comunicação, que, como processo, transfere 

simbolicamente ideais entre interlocutores, é capaz de, pelo simples 

fato de existir, gerar influências. E mais: exerce, em sua plenitude, 

um poder que preferimos designar de poder expressivo, legitimando 

outros poderes existentes na organização, como o poder 

remunerativo, o poder normativo e poder coercitivo. Há, portanto, um 

poder formidável nas organizações capaz de alterar as rotinas e o 

clima ambiental. 

 

A comunicação deve não só permear a cultura da empresa, mas 

também difundi-la. Os colaboradores devem construir os fatos e ações que 

pretendem comunicar e não só comunicar os que já ocorreram, sendo o 

diálogo uma ferramenta imprescindível para tanto. Deveras, na troca e, muitas 
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vezes, na divergência de opinião, é que surgem ideias e tomadas de decisões 

importantes. 

Nesse cenário, a comunicação ganha o papel de construir o que se 

pretende, oferecendo suporte à tomada de decisões que afetam o futuro da 

organização.  

A forma de repassar essa informação também é muito importante, a 

troca de informações deve ser clara, objetiva e assertiva.  

Nonaka (1994), ressalta a importância de o conhecimento não ser 

passado de maneira excessivamente formal, especialmente, considerando 

que o conhecimento acumulado decorre muito de experiências e não só de 

teoria. 

Os recursos de inovação também tão importantes para o 

desenvolvimento de uma organização encontram muito mais espaço de 

crescimento e disseminação no ambiente quando a companhia possui pontes 

de comunicação já estabelecidas interna e externamente, que permitam a 

transferência de conhecimento e informação de forma ampliada. 

Sobre a necessidade de a comunicação ser organizada para possibilitar 

as mudanças constantes nas instituições vale transcrever as lições de Drucker 

(1995): 

 

Sociedade, comunidade e família são instituições conservadoras. 

Elas procuram manter a estabilidade e evitar, ou pelo menos 

desacelerar, as mudanças. Mas a organização moderna é 

desestabilizadora. Ela precisa ser organizada para inovação e a 

inovação, como disse o grande economista austro-americano, 

Joseph Schumpeter, é ‘destruição criativa’. E ela precisa estar 

organizada para o abandono sistemático de tudo aquilo que é 

estabelecido, costumeiro, conhecido e confortável, quer se trate de 

um produto, um serviço ou um processo, um conjunto de aptidões, 

reações humanas e sociais ou a própria organização. Em resumo, 

ela precisa ser organizada para mudanças constantes. A função da 

organização é colocar o conhecimento para trabalhar em 

ferramentas, produtos e processos, na concepção do trabalho, no 

próprio conhecimento e que, por natureza muda rapidamente e as 

certezas de hoje sempre se tornam os absurdos de amanhã. 
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De fato, os conhecimentos externos podem ser absorvidos 

internamente e os internos replicam comportamentos tácitos que podem 

melhorar as práticas e procedimentos da companhia. 

Vale mencionar trecho da obra de Marchiori (2008), que remete os 

ensinamentos de outros doutrinadores renomados sobre o tema: 

 

Esse processo organizacional, entretanto, requer a participação total 

dos trabalhadores na condução da inovação. Dessa forma, eles não 

guardam somente para si o conhecimento adquirido. Também 

requer estabilidade da força de trabalho na organização, pois 

somente assim trona-se racional para o indivíduo transferir o seu 

conhecimento para a empresa, e para esta difundir o conhecimento 

explícito entre os trabalhadores. Esse mecanismo, aparentemente 

simples, tem um grande efeito que estimula a produtividade e a 

qualidade, e, de fato, resulta em profunda transformação nas 

relações entre administradores e trabalhadores. A única coisa que 

certamente se sabe, em função de vossa experiência é que uma 

organização é um sistema de comunicação. 

 

A tecnologia também ganha grande importância no cenário atual, dado 

que dá suporte e viabiliza a transferência de informações e acesso ao 

conhecimento. Não se pode olvidar, contudo, a importância da habilidade 

humana para assegurar a competitividade e produtividade das empresas. 

Deve-se considerar, também que mesmo tendo acesso à tecnologia e 

conhecimento, as mudanças na companhia não são automáticas, há a 

necessidade de transportá-los à realidade da organização de modo adequado, 

o que também demanda uma comunicação estratégica que permita produzir 

sentidos e transferir os conhecimentos para a companhia. 

Para Varey (2006): 

 

Se comunicação é melhor entendida como atos interativos, não 

como objetos e artefatos”, passando a comunicação a ser entendida 

como “constitutiva”. “Interação não tem mais como significar 

transmissão de significado – processo de informação. Tem de ser 

sobre a construção e a negociação de significado – processo 

comunicativo. 
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Ou seja, a organização é um sistema aberto que sofre influências da 

relação entre os colaboradores da empresa, possuindo uma cultura própria, 

sendo a comunicação fundamental para viabilizar a troca das informações e a 

influência da interação recíproca que levam ao desenvolvimento da cultura 

organizacional. Por outro lado, a realização da comunicação de forma 

adequada e eficaz deve considerar a cultura organizacional para viabilizar o 

desenvolvimento da estratégia proposta.  

Schall (1983), ensina que: 

 

 [...] uma organização poderia, então, ser estudada como uma 

cultura, descobrindo-se e sintetizando suas regras de interação e 

interpretação sociais, como reveladas no comportamento que elas 

moldam. A interpretação e interação social são atividades de 

comunicação, portanto, a cultura poderia ser descrita pela 

articulação de regras de comunicação. 

 

Dessa forma, a cultura inegavelmente é fruto da interação de pessoas, 

que criam significados e entendimentos, as pessoas não só recebem e 

transmitem cultura, mas a reproduzem e a formam, tendo a comunicação um 

inegável papel nisso. 

Assim, segundo Marchiori (2008): “é preciso haver construção de 

significado/comunicação para que haja culturas em uma organização”. 

Gaudêncio ressalta a importância de ofertar aos empregados meios 

para fortalecer e ressaltar os valores básicos da empresa, como socialização 

da cultura: 

 

A comunicação, tanto instrumental quanto ‘consumatória’, visa a 

uma finalidade: obter certa dose de consenso sobre um sistema de 

valores. Falhando o consenso, resultam a anomalia e a 

desintegração. Daí insistirmos na necessidade do uso adequado e 

sinérgico da comunicação para promoção da ordem e do consenso. 

À primeira vista, pode parecer que se obtém o consenso pela 

supressão de elementos disruptivos, disfuncionais, bloqueio de 

conflitos. Não, não se trata, nesse caso, de imprimir à comunicação 

organizacional a tarefa de excluir as forças de desagregação, mas, 

ao contrário, oferecer aos empregados meios para reforçar e trazer 
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à tona seus valores básico, numa forma de socialização adulta da 

cultura. (TORQUATO, 2015). 

 

Portanto, para o desenvolvimento de qualquer organização, se faz 

necessário se ater ao que está acontecendo nela, devendo ser as pessoas o 

maior interesse da empresa. As questões nos dias atuais concentram-se em 

comunicar e se relacionar, as habilidades técnicas estão sendo substituídas 

cada vez mais pelas humanas.  

Nesse caso, é fundamental ter em mente que são as pessoas que 

tornam um processo viável por meio da comunicação e relacionamento entre 

elas. Sendo assim, o desenvolvimento de qualquer empresa passa pela sua 

capacidade de se comunicar. 

Muitas vezes a impossibilidade de implementação de novas práticas se 

dá pelo desconhecimento da cultura organizacional que impede não só a 

propagação, mas até mesmo o início do processo de comunicação.  

Robbins (2012), demonstra que a boa comunicação é essencial para o 

bom funcionamento de qualquer organização: 

 

Neste capítulo, vamos mostrar (obviamente, não desta forma 

dramática) que a boa comunicação é essencial para a eficácia de 

qualquer organização ou grupo. 

[...] as pesquisas indicam que as falhas de comunicação são as 

fontes mais frequentemente citadas de conflitos interpessoais. Como 

as pessoas passam cerca de 70% de suas horas de vigília se 

comunicando- escrevendo, lendo, falando, escutando -, parece 

razoável afirmar que uma das principais forças que podem impedir o 

bom desempenho de um grupo é a falta de uma comunicação eficaz. 

 

Os líderes, especialmente, precisam ter a habilidade de reformular o 

entendimento dos outros colaboradores, permitindo que a organização passe 

a existir como um sistema de significados compartilhados e comuns, que 

fazem sentido para a grande parte da empresa e constituam uma cultura 

organizacional.  

O desenvolvimento e os processo de mudanças organizacionais 

também são marcados por conflitos de tomada de decisões, opiniões, 

valorização de uma área em detrimento de outra e de tantas outras situações 
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de diferenças. A comunicação e interação também tem papel fundamental para 

suportar tal processo de organização. 

Não resta dúvida de que comunicação e organização são processos 

interligados, dado que essa sustenta aquela. A efetividade da comunicação 

depende da forma como as organizações processam a informação para 

construir significados, criar conhecimentos e tomar decisões.  

Dessa forma, se faz imperiosa a utilização de ferramentas e processos 

para envolvimento e intercambio entre os diferentes públicos da organização, 

buscando os seu entendimento, envolvimento e participação. 

A comunicação interna é um processo essencial para analisar e 

entender a organização, conforme transcreve-se novamente trecho das lições 

de Marchiori (2008): 

 

Distingue-se a comunicação interna em três tipos de relação, que 

são, para ele, ‘as estritamente profissionais, as de convivência e as 

de identidade, associadas à cultura da empresa’. As relações 

profissionais são aquelas ligadas à própria atividade da empresa e 

seus processos têm os membros da organização como agentes 

produtores; as relações de convivência dizem respeito à 

comunicação informal entre as pessoas, tendo o sistema da 

empresa como pano de fundo; e, finalmente, as relações de 

identidade expressam o conjunto de hábitos que funcionam como 

códigos e dão sentido à percepção das pessoas de pertencer a 

determinada empresa (as regras de convivência e a história da 

organização são exemplos). 

 

Ou seja, a informação obtida pelos indivíduos como fruto de sua 

experiência social, com a sua comunicação, por ser ela que indica o seu 

entendimento e estabelece conexões e relacionamento. Sendo assim, a 

frequência, forma e qualidade como a comunicação é feita afeta diretamente o 

processo de mudança e desenvolvimento das empresas. 

Como se sabe, a comunicação deve ser adaptada e adequada ao 

tempo, lugar e público a que se destina, abrindo caminho para inovações e 

trazendo sustentabilidade para as organizações.  
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Não basta reconhecer a importância da comunicação pelos 

administradores e líderes, é fundamental que ela seja conduzida 

adequadamente e por práticas e profissionais qualificados para tanto.  

A comunicação eficaz além de assegurar que o receptor tenha uma 

compreensão clara do entendimento da mensagem do emissor, também deve 

ter o poder de afetar outros, de modo a fazê-los seguir as intenções da 

mensagem do emissor, de forma que sejam vantajosos para si ou para sua 

organização. Sobre o tema, Torquato (2015), ensina que: 

 

[...] uma comunicação eficaz não é, como à primeira vista pode 

parecer, um ato em que emissor e receptor se envolvem numa 

mensagem, com resultados claros e consensuais para os dois. O 

emissor pode ter claramente em vista o objetivo de sua mensagem, 

com a qual concorda o receptor, mas ambos podem se comportar de 

maneira diferente, como se tivessem mensagens diferentes. 

Relevância, credibilidade, adequação, entendimento e sincronia são 

algumas características que podem ser analisadas no estudo da 

eficácia. Já a eficiência comunicativa deve ser vista como a 

potencialidade, de um lado, do emissor de afetar outros, de modo a 

fazê-los seguir suas intenções e também para ser afetado pelos 

outros, de forma que sejam vantajosos para si ou para sua 

organização; de outro modo, o desenvolvimento das aptidões de 

alguém para receber comunicação é tão importante como o 

desenvolvimento das aptidões de alguém para comunicar. 

 

A comunicação eficaz depende também do conhecimento do 

interlocutor para saber o que pretende, suas possíveis ilações e interferências, 

e sobretudo, do sistema sociocultural da organização, que podem possuir ou 

não maior abertura à participação dos colaboradores, contribuindo para uma 

comunicação mais assertiva. Mais uma vez, vale transcrever as lições de 

Torquato (2015), sobre o assunto: 

 

[...] conhecer, portanto, o interlocutor, descobrir suas capacidades 

seus anseios, saber fazer interferências e ilações: eis aí o âmbito do 

conceito de nível de conhecimento. Outra importante hipótese a 

influir decisivamente na questão da eficiência está relacionada ao 

próprio sistema sociocultural. O mundo que permeia as vontades e 
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os discursos propicia climas mais ou menos favoráveis à eficiência 

comunicativa. Assim, há empresas que têm uma sociocultural mais 

aberta e mais impregnada de espírito participativo. Estas qualificam 

melhor os interlocutores da comunicação, contribuindo para uma 

performance mais adequada. 

 

Outro ponto que deve ser considerado na avaliação da eficácia da 

comunicação organizacional consiste na proporcionalidade entre a eficácia 

obtida e os custos dependidos para tanto, devendo, portanto o critério da 

economicidade nortear a avaliação se a comunicação é eficaz numa 

organização, de acordo com Torquato (2015): 

 

A eficiência comunicativa está também relacionada a um conceito de 

economia. Há sempre algum investimento gasto quando acontece 

um ato comunicativo. A economia da comunicação, portanto, é parte 

do problema. Para entender melhor a situação, pode-se dizer que a 

eficiência da comunicação se mede pelo relacionamento entre 

eficácia obtida e os custos necessários para sua obtenção: 

eficiência=eficácia/gasto. 

 

Ainda vale mencionar outro importante critério para obtenção da eficácia 

organizacional é a sinergia, que melhora as condições dos atos comunicativos, 

deixam os canais mais claros, estabelece uma eficiência de coordenação, gera 

respostas mais imediatas e reduz significativamente os custos dos programas.  

Torquato (2015), mais uma vez traz relevantes lições acerca do assunto: 

 

Outro importante componente para obtenção da eficácia 

organizacional é a sinergia. Utilizar os elementos condicionantes e 

determinantes de sinergia é condição também necessária para 

maximizar o processo de comunicação. O uso sinérgico da 

comunicação, além de melhorar as condições dos atos 

comunicativos, clarifica os canais, estabelece eficientes sistemas de 

coordenação, gera respostas mais imediatas e reduz 

substancialmente os custos dos programas. 

 

Devemos considerar também que existem dois grandes tipos de 

comunicação: formal e informal. A formal é a delimitada no próprio 
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organograma da empresa, na qual a comunicação segue o fluxo determinado 

pela estrutura organizacional. Já a informal relaciona-se à aspectos afetivos e 

orientados para os processos psicosociológicos inerentes às reações 

interpessoais. 
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3 ANÁLISE DO SETOR 
 
 

Sabemos que o setor de transporte e logística, no Brasil e no mundo, 

foi fortemente abalado pela pandemia do novo coronavírus e teve que passar 

por inúmeras adaptações nos últimos meses.  

Os impactos dessa nova realidade atingiram os segmentos de formas 

distintas, uns de forma mais substancial para o negócio e outros menos. 

Contudo, vale destacar, desde já, que nem todas as transformações podem 

ser consideradas negativas, algumas delas vieram para responder às 

demandas do contexto de crise e garantir a sobrevivência do setor no cenário 

pós-covid-19. 

Deveras, com a necessidade de se estabelecer o modelo home office 

ou híbrido nas organizações, as empresas de transporte de passageiros, por 

exemplo, sofreram uma queda expressiva do número de clientes 

transportados. 

Nesse cenário, as empresas foram obrigadas a tomar decisões 

drásticas para se manterem no mercado, revisitando e readequando seus 

processos, reduzindo despesas, tendo que buscar subsídios, entra outras 

ações. Muito embora saibamos que diversas empresas, principalmente as de 

pequeno porte, não foram capazes de suportar e acabaram fechando as 

portas.  

A mudança no comportamento do consumidor frente ao novo modelo 

de efetuar suas compras também constitui outro fator relevante para a 

transformação do setor. 

Com a necessidade de manter o afastamento social, os volumes de 

compras online também aumentaram expressivamente, afetando diretamente 

o setor e contribuindo na redução de passageiros. 

Não se pode deixar de considerar que o setor aéreo também sofreu 

fortes impactos com a pandemia, fechamento de fronteiras e restrição de 

circulação resultaram em queda expressivas no faturamento e no número de 

clientes, forçando assim as empresas a adotar medidas drásticas para tentar 

assegurar a sua sobrevivência no mercado, como desligamentos, redução de 

custos operacionais e adoção de novas práticas. 
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Se para o setor de transporte de pessoas esses fatores impactaram 

negativamente, para o setor logístico, esse novo contexto trouxe bons 

resultados para alguns dos seguimentos do transporte de cargas. 

O transporte de cargas é um fundamental para a economia brasileira. O 

modal rodoviário é responsável por movimentar mais de 60% dos bens 

transportados. 

No entanto, apenas 0,8% do PIB é destinado a investimentos em 

infraestrutura de transporte. Em outros países, os investimentos giram em 

torno de 8 e 10%, conforme apresenta-se na Figura 1:  

 

Figura 1 – Matriz de transporte entre países de dimensões continentais 

 

Fonte: Ramon (2021). 

 

O setor de transporte rodoviário emprega mais de 1,4 milhão de 

pessoas e é fundamental para o PIB do país.  

Na última década, a frota destinada ao transporte de cargas cresceu 

mais de 80% e atualmente existem mais de 700 mil transportadoras 

rodoviárias, conforme apresenta-se na Figura 2: 
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Figura 2 – Frota Total de Veículos Rodoviários por região 

 

Fonte: Ramon (2021). 

 

O cenário apresentado acima, aliado às péssimas condições da malha 

viária do Brasil e ao baixíssimo nível de competitividade do mercado brasileiro 

frente ao global, criam o cenário altamente desafiador para empresas de 

transporte, que em sua maioria vem de origem familiar. 

 

Figura 3 – Ranking de competitividade global do Fórum econômico Mundial 

 

Fonte: Ramon (2021). 
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Como pode-se observar na Figura 3, a estimativa do cenário brasileiro 

até 2035 é de redução do percentual da participação do modal rodoviário. No 

entanto, estima-se um aumento na quantidade absoluta de cargas 

transportadas pelas rodovias do Brasil. 

Dessa forma, as empresas de transporte rodoviários, passarão por 

desafios ainda maiores nos próximos anos, conforme observa-se nas Figuras 

4, 5, 6, 7 e 8:  

 

Figura 4 – Divisão Modal do Transporte de Cargas: 2017 e 2035 

 

Fonte: Ramon (2021) 1. 
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Figura 5 – Demanda de transporte de cargas em 2015 

 

Fonte: Ramon (2021) 1 . 
 
 
 

Figura 6 – Demanda de transporte de cargas em 2035 

 

Fonte: Ramon (2021)1. 
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Figura 7 – Resultados da pesquisa CNT de Rodovias- 2019 

 

Fonte: Ramon (2021)1. 

. 

Nesse cenário de constante transformação do setor, a comunicação eficaz 

é instrumento fundamental para construção de organizações ágeis e 

preparadas para o futuro. 

 

 

3.1 Empresa Referência 

 
 

Será considerada a experiência de integrantes do grupo na tentativa de 

implementação de práticas de crescimento sustentável em empresas 

familiares do setor que não foram bem-sucedidas, tendo como uma das razões 

primordiais a falta de comunicação eficaz. 

 
1 Professor: Ramon Victor Cesar 2021. Infraestrutura e Logística de Transporte no Brasil. 
PhD em Geografia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, 2010. 

• Mestrado em Geografia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, 

1999. • Especialista em Engenharia Econômica, pela Fundação Dom Cabral, 1986. • 
Especialista em Planejamento de Transportes Urbanos, pela Fundação Christiano Ottoni / 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 1981. • Graduação em Engenharia Civil, pela 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 1979. 
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Especialmente, será retratada a experiência numa empresa familiar 

com dez anos de existência, originária de outra do mesmo grupo familiar com 

mais de vinte e cinco anos de experiência (“Empresa Referência”). 

As atividades da Empresa Referência têm como base alguns estados 

brasileiros, dentre os quais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande 

Sul, e alguns países do Mercosul, dentre os quais, a Argentina, Chile e Peru, 

portanto, com culturas e características bastante diferentes e peculiares. 

A Empresa Referência tem como atividade principal a realização de 

transporte de veículos de grande porte entre a fábrica e as revendas de carro. 

De tal forma, os clientes da Empresa Referência são as montadoras de 

caminhões, encarroçadoras de ônibus, fabricas de carretas, montadoras de 

tratores e máquinas agrícolas. 

É bastante comum nas empresas familiares do setor de transporte de 

cargas observar uma estrutura de bastante rigidez hierárquica, com a tomada 

de decisões e informações concentradas na alta direção, baixa adoção de 

práticas de meritocracia e colaboradores bastante descrentes em mudanças e 

desestimulados, o que também era observado na Empresa Referência.  

Foi realizado um diagnóstico organizacional através de uma análise 

mais profunda dos principais processos da Empresa Referência, com o 

objetivo de identificar os seus pontos fortes e fracos. 

Por meio desse diagnóstico ficou evidente que a Empresa Referência 

não possuía uma governança corporativa estruturada. 

Foram identificados também os principais processos críticos que 

deveriam ser trabalhados para a criação de um plano de transformação para 

uma empresa cuja as diretrizes são baseadas em governança corporativa, 

destacando-se o processo de comunicação da organização. 

Vale lembrar que o foco deste trabalho é a importância da comunicação 

eficaz para viabilizar um crescimento sustentável, razão pela qual será dada 

ênfase a esse tema, muito embora ele tangencie outros processos que são 

críticos para o crescimento sustentável das organizações, como planejamento 

estratégico, gestão da mudança, políticas organizacionais e liderança, que 

passaremos a abordar rapidamente também para melhor entendimento do 

contexto da Empresa Referência. 
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3.2 Planejamento estratégico 

 

 

Inicialmente evidenciou-se a necessidade de definição de um plano 

estratégico estruturado dentro da organização, pois a Empresa Referência não 

tinha nenhum tipo de estratégia, metodologia ou ferramenta definidos para 

gerenciar suas ações e entregas. 

Tal fato resultava na ausência de alinhamento e direcionamento de onde 

a empresa pretendia chegar, além do fato de que a sua atuação se 

concentrava nas demandas do dia a dia (apagando “incêndios”), o que também 

impedia que a empresa se tornasse competitiva no mercado. 

Ademais, a falta de estratégia definida, comunicada e desdobrada em 

todos os níveis da organização trazia consequências importantes na empresa, 

dentre as quais: 

(i) Falta de controle financeiro: empresa não conseguia prever o 

mercado de atuação, prevenir-se de riscos eminentes como crise 

econômica e novos concorrentes que apresentam produtos/serviços 

com preços mais competitivos, ausência de um fluxo de caixa que a 

auxiliasse no controle de suas finanças e falta de mensuração da 

margem de lucratividade, não gerando investimentos sustentáveis 

para o seu negócio; 

(ii) Dificuldade de crescimento (estagnação): Para alcançar o 

desenvolvimento sustentável é necessário dimensionar e formar 

colaboradores e quantificar os investimentos necessários para o 

aumento de demandas, gerando atraso nas entregas, desgaste da 

equipe e, especialmente, perdas de viagens, aumentando o intervalo 

entre partidas e diminuindo o índice de satisfação dos clientes; 

(iii) Ausência de posicionamento claro e de convergência entre o 

propósito do colaborador e o da empresa, refletindo em baixa 

fidelização dos clientes; 

(iv) Custos elevados, diante da ocorrência de compras realizadas em 

excesso e em momentos menos convenientes e com urgência; e 
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(v) Maior vulnerabilidade às crises econômicas e políticas, o que a 

tornava escrava das mudanças e não parte delas, prejudicando o 

seu crescimento e a própria perpetuação do negócio. 

 

3.3 Gestão da mudança 

 
Como disse Drucker (1995), “a cultura come a estratégia no café da 

manhã”, essa frase nos demonstra o quanto a gestão da mudança é 

imprescindível no contexto das empresas”. 

Na Empresa Referência imperava a cultura da gestão por confiança e não 

por competência, uma estrutura organizacional extremamente verticalizada e 

com gestão autoritária, impedindo que novas ideias e sugestões fossem 

ouvidas e postas em práticas. 

 

3.4 Políticas organizacionais 

 
A Empresa Referência não tinha políticas organizacionais claras, 

resultando em processos desarmonizados e falhos, sem uniformidade de 

gestão e diretrizes claras, gerando uma grande perda de engajamento dos 

colaboradores, alto “turnover” e perda de eficiência operacional. 

 

3.5 Liderança 

 

A Empresa Referência tinha problemas na liderança, dado que a 

maioria de seus líderes eram despreparados para ocuparem suas posições, 

sendo a confiança e o grau de proximidade com os proprietários o principal 

critério para a escolha dos líderes. 

Como se sabe, os herdeiros não estão necessariamente preparados e 

até mesmo interessados em assumir cargos na empresa, sobretudo, os de 

liderança. 

A questão meritória ficava em segundo plano, caracterizada por líderes 

centralizadores, que não engajavam e preparavam as equipes, que, por sua 

vez, eram equipes frágeis, desmotivadas e sem autonomia para tomada de 

decisão e engajamento. 
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3.6 Comunicação 

 

A comunicação organizacional da Empresa Referência, tema central do 

trabalho em questão era extremamente falho e precário, conforme pode se 

depreender facilmente das descrições dos processos acima. 

Deveras, é claro que o pouco conhecimento do cliente interno e externo, 

a falta de diretrizes, planejamento, liderança preparada, políticas 

organizacionais e gestão de mudança impedem uma comunicação assertiva. 

Soma-se a isso o fato de a opinião dos colaboradores ser pouco ouvida, 

de a prática de feedbacks ser negligenciada, o excesso de comunicados e a 

não utilização da tecnologia e ferramentas de comunicação adequadas. 

Não obstante, a Empresa Referência ainda detém uma característica 

muito importante e comum no setor, o fato de a comunicação ser feita em um 

ambiente de empresa familiar, bastante complexo por envolver situações 

afetivas, impedindo muitas vezes que sejam consideradas somente as 

questões profissionais e separados os interesses da família e os da empresa. 

É normal que os familiares tenham um certo grau de intimidade, o que 

também tem grande impacto na assertividade da comunicação. 

O ambiente era bastante marcado pela incompatibilidade de interesses, 

dado que o tratamento e o reconhecimento dependiam muito da proximidade 

e relação do colaborador com a família, criando também ruído na 

comunicação. 

 

3.6.1 Tipos de Comunicação 

 
A comunicação interna na Empresa Referência era dividida em duas 

vertentes, administrativa e operacional, que deveriam convergir numa 

comunicação global que garantisse o alinhamento da comunicação com os 

planejamentos estratégicos, táticos e das rotinas operacionais. 

A comunicação administrativa na Empresa Referência se baseava em 

atividades administrativas e burocráticas, que dava suporte às atividades 

operacionais das empresas. 
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A comunicação operacional estava ligada às principais atividades da 

empresa (exemplo: Vendas e Transportes) e à temas de impacto imediato e 

direto no nível de atendimento aos clientes. 

A comunicação global na Empresa Referência era feita de uma forma 

mais ampla, considerando a visão, missão, valores, planos, objetivos e metas, 

objetivando conectar as comunicações oficiais da organização com aquilo que 

de fato é pensado, falado e feito. 

 

3.6.2  Métodos de Comunicação 

 

As comunicações eram definidas segundo a sua origem, interna ou 

externa. O registro das comunicações ambientais relevantes era feito no 

Controle de Comunicações, onde constavam as entradas (recebimento) das 

comunicações e as análises/ações que constituíam as saídas (devoluções) 

das comunicações iniciadas. 

A Empresa Referência possuía uma plataforma de comunicação interna 

gerenciada pela área interna de comunicação e conta com a colaboração de 

uma agência terceirizada para planejamento, criação e edição de conteúdo. 

A plataforma de comunicação interna contava com cinco canais: E-

News (Comunicados enviados pelo e-mail), mural/quadro, TV corporativa, 

Jornal Destinos e o Aplicativo de Comunicação (mídia social interna). 

Os conteúdos estavam no contexto dos seguintes editoriais: Saúde, 

Segurança & Meio Ambiente, Atitudes do Bem, Plantão, Sistema de Gestão 

Integrada, Administração de Pessoal, Clientes e Negócios, Gente e Gestão, 

Capacitação, Remuneração e Benefícios, Giro ou Especial. 

A gestão integrada utilizava os canais de comunicação da Empresa 

Referência para as seguintes entradas: 

(i) Informações sobre o desempenho da gestão integrada; 

(ii) Comunicação sobre alterações na política e/ou aspectos ambientais; 

(iii) Alteração de documentos do sistema de gestão; 

(iv) Agendamentos de auditorias; e 

(v) Conscientização para a Qualidade/Meio Ambiente e Segurança. 
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Para dúvidas, sugestões e reclamações, os colaboradores podiam 

enviar a solicitação por escrito para a área responsável pela comunicação da 

Empresa Referência. 

Tendo recebido a solicitação, os responsáveis pela área de 

comunicação e o setor envolvido a analisam criticamente, verificando a 

necessidade e o tipo de ação a ser tomada. 

A comunicação externa, por sua vez, compreendia o processo de 

informação formal ou informal relacionada à gestão integrada, recebida ou 

transmitida de clientes, fornecedores, órgãos governamentais e outras partes 

interessadas, por solicitação destes ou por iniciativa da Empresa Referência. 

Era realizado um alinhamento entre a área de comunicação da Empresa 

Referência e a empresa terceirizada para planejamento da pauta para as redes 

sociais, site e mídias sociais, determinando quais os assuntos que seriam 

abordados ao longo do ano e esporadicamente. 

O conteúdo para as mídias sociais visava a atrair clientes em potenciais, 

com base em buscas de pesquisas de conteúdos relevantes para o segmento 

e as postagens nas redes sociais visava a informar e atualizar as partes 

interessadas sobre os acontecimentos, história e o dia a dia da empresa. 

 

3.6.3 Matriz de comunicação da Empresa Referência 

 

No Quadro 1, apresenta-se a matriz de comunicação da Empresa 

Referência: 

 

Quadro 1 – Empresa Referência: Matriz de Comunicação 

 

Informações veiculadas 

(Sobre o que 

comunicar) 

Canais utilizados 

(Como comunicar) 

Responsável 

(Quem 

comunica) 

Frequência 

(Quando 

comunicar) 

Público Alvo 

(Com quem se 

comunicar) 

G
lo

b
a

l 

Política da Gestão 

Integrada 

Manual de Gestão 

Integrada, treinamentos, 

Intranet informativos 

disponíveis em quadros, 

descanso de tela e site. 

Comunicação e 

Alta Direção 
Permanente 

Clientes, 

Acionistas, 

fornecedores, 

comunidade e 

colaboradores 

 

     

A
d

m
 Análise Crítica 

Desempenho do SGI 

pela Direção 

Ata de reunião de análise 

crítica pela Direção (E-mail 

e Intranet) 

Gestão e Alta 

Direção 

Após cada 

reunião 

semestral 

Alta Direção, 

Gestores e 

colaboradores 
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G
lo

b
a

l 

Resultados de Auditorias 

Internas 

Relatórios de Auditoria e 

Ata de reunião de análise 

crítica pela Direção ((E-

mail / Caminhos) 

Gestão 

Após cada 

auditoria 

interna e 

externa 

Alta Direção, 

Gestores e 

colaboradores 

Conscientização para a 

Qualidade/Meio 

Ambiente e Segurança 

Treinamentos, Reuniões 

Periódicas e Caminhos 
Gestão 

Sempre que 

necessário e 

sempre que 

houver 

atualizações 

Todos os 

colaboradores 

Satisfação do cliente 
Ata de reunião de análise 

crítica pela Direção 
Gestão 

Após pesquisa 

de satisfação 

Alta Direção e 

Gestores e 

colaboradores 

Indicadores dos 

processos/Objetivos 

Via rede (Sistema 

eletrônico) 
Gestão Mensal 

Todos os 

colaboradores 

 

     

G
lo

b
a

l 

Comunicação geral - 

Aplicativo / Tvs / Jornal 

Saúde e Segurança, Gente e 

Gestão (RH), 

Comunicados, Novas 

contratações, Homenagens 

Area de 

comunicação  
Permanente Todos 

 

     

O
p

er
a

ci
o

n
a

l 

Requisitos do cliente 

Contratos, Pedidos, 

Cadastro do cliente e 

Regras de negócio 

Comercial 

Sempre que 

necessário e 

sempre que 

houver 

atualizações 

Gestores, Área 

comercial e 

Operacional 

Briefing (Especificardes, 

Regras e Conduta, 

Pontos de atenção, 

Riscos) 

Reuniões Fast Start, 

Reuniões One-one,  APPs, 

Telefone, Videoconferência 

Supervisores 

Diariamente, 

antes de iniciar 

atividades com 

alto nível de 

risco oriundos 

de fatores 

externos 

Equipes 

operacionais 

Desvios (Falhas, 

Acidentes, Problemas, 

Reclamações 

Telefone, App, Verbal 

(Evitar e-mail) 
Todos  

Sempre que 

necessário 
Lider imediato 

Status dos transportes  

Sistemas específicos, 

integrações de sistemas, 

planilhas compartilhadas 

Sucesso do 

cliente/Sistema

s 

Diariamente e 

em tempo real 
Clientes 

 Fonte: elaborado pelos autores. 
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3.6.4 Quadro resumo da atual situação da Empresa Referência x Melhores 

Práticas 

 
 

No Quadro 2, ilustrou-se a situação da Empresa Referência 

comparando-a com as melhores práticas adotadas no mercado: 

 

Quadro 2 – Situação atual da Empresa Referência x Melhores Práticas 

Empresa Referência Melhores Práticas 

Ausência de um plano estratégico 
Plano estratégico definido e 
gerenciado periodicamente 

Ausência de políticas 
organizacionais 

Detalhamento dos objetivos e metas 
em todos os níveis da organização 

Foco no dia a dia (apagar incêndio) 
Empresas direcionada por políticas 
organizacionais  

Comunicação interna falha e 
ineficiente 

Foco no que realmente é importante 
(metas e objetivos alinhados ao plano 
estratégico) 

Liderança despreparada (gestão por 
confiança e não por competência) 

Cadeia de valor definindo os 
processos críticos dos negócios 

Ausência da estrutura de cadeia de 
valor 

Liderança capacitada e preparada 
para promover uma cultura 
integradora na organização 

Ausência de Missão, visão e valores 
sendo o cerne do negócio 

Comunicação assertiva na 
organização através de canais oficiais 

Estrutura organizacional 
verticalizada, rígida e centralizada 

Estrutura organizacional 
horizontalizada e flexível 

Centralização do poder no dono do 
negócio, tomando decisões 
baseada na intuição 

Gestão baseada em dados para uma 
decisão mais assertiva e eficiente 

Ausência de uma área estratégica 
dentro da organização, que atue 
como ele entre demandas do dia a 
dia (informação para tomada de 
decisão) e metas e objetivos de 
médio e longo prazo. 

Sistema de informação estruturado, 
informações em tempo real dos 
principais kPI’s, gestão por processos 
em todos os níveis e uso de 
metodologias nas conduções de 
projetos de diferentes escopos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Como se atesta da análise do comparativo acima, constata-se que a falta 

de comunicação eficaz permeia quase que a integralidade das importantes 

frentes identificadas. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

O método de abordagem adotado na pesquisa foi o dedutivo e o método 

de procedimento adotado na pesquisa foi o bibliográfico dissertativo 

argumentativo, a experiência prática no setor e no tema, benchmarking e a 

quantitativa (entrevista). 

O método dedutivo é um processo de análise da informação que utiliza o 

raciocínio lógico e a dedução para obter uma conclusão a respeito de um 

determinado assunto. 

Nesse processo, os raciocínios dedutivos apresentam conclusões que 

devem ser verdadeiras, caso todas as premissas sejam também verdadeiras 

e respeitem uma estrutura lógica de pensamento. Dessa forma, tal método 

está diretamente relacionado à dedução, que significa o ato de concluir ou 

enumerar minuciosamente fatos e argumentos para se chegar a uma 

conclusão. 

No método dedutivo, o pesquisador parte de princípios reconhecidos como 

verdadeiros, chamados de premissa maior, e estabelece relações com uma 

segunda proposição, chamada de premissa menor. Desta forma, a partir do 

raciocínio lógico, chega-se à verdade daquilo que se é proposto, a conclusão. 

A experiência de integrantes do grupo em empresas familiares que atuam no 

setor e passaram por um processo visando o seu crescimento sustentável 

constatou que a falta de uma comunicação eficaz constituía um dos fatores 

fundamentais que impediram o sucesso desse processo. 

Diante disso, e tomando por base conceitos e ensinamentos 

doutrinários que tratam do tema oriundos de pesquisa bibliográfica, foi 

desenvolvido o presente trabalho cujo objeto constitui explorar a comunicação 

eficaz como ferramenta para viabilizar o crescimento sustentável da empresa 

familiar. 

A pesquisa bibliográfica é contemplada em praticamente todos os 

estudos acadêmicos. Ela pode ser tanto o objeto e tema principal de um estudo 

no qual se procura coletar os principais pontos de vista sobre um assunto, 

como também pode ser usado para respaldar a elaboração de um referencial 

teórico que, posteriormente, norteará a construção da argumentação do 

trabalho e sua conclusão. 
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A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e publicações, como 

livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

surge com uma pesquisa bibliográfica que permite ao pesquisador conhecer o 

que já se estudou sobre o assunto. 

A experiência de integrantes do grupo em empresas familiares que 

atuam no setor e passaram por um processo visando o seu crescimento 

sustentável, bem como da análise de benchmarkings permitiu a confirmação 

de que a falta de uma comunicação eficaz constituía um dos fatores 

fundamentais que impediram o sucesso desse processo. 

O benchmarking é uma metodologia que consiste essencialmente num 

processo de comparação do desempenho e procedimentos de uma 

organização face aos resultados e métodos de trabalho de outras, com o fim 

de estabelecer indicadores e alcançar melhorias de funcionamento. 

Assim, a implementação de um processo de benchmarking baseia-se 

suscintamente, na identificação de boas práticas e sua transposição para o 

seio das organizações participantes. Reforça-se assim a possibilidade de 

aproveitamento de aprendizagem com as melhores experiências do setor e até 

mesmo de outras áreas, no que aplicável. 

Métodos de pesquisas quantitativas são utilizados quando se deseja 

medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um universo 

(público-alvo) por meio de uma amostra que o represente de forma 

estatisticamente comprovada. Algumas alternativas para aplicação de 

questões que induzem a respostas quantificáveis são as entrevistas e 

aplicação de questionários. 

Diante disso e tomando por base esses distintos métodos foi 

desenvolvido o presente trabalho, cujo objeto constitui explorar a comunicação 

eficaz como ferramenta para viabilizar o crescimento sustentável da empresa 

familiar. 
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5 BENCHMARKING 
 

 

Não obstante a falta de comunicação ser um dos principais fatores que 

impediram o crescimento sustentável da Empresa Referência, constata-se que 

essa é uma celeuma bastante comum em diversos segmentos do setor de 

transporte. 

 

5.1 Empresa Transporte Marítimo 

 
A fim de analisar como a comunicação afeta as estratégias e objetivos 

das empresas de transporte marítimo, o comprometimento dos colaboradores 

e o desempenho e os resultados da empresa, foi realizada uma análise que 

tomou por base duas empresas distintas do segmento de transporte marítimo. 

A coleta dos dados foi realizada no mês de abril do ano de 2019, tendo 

sido aplicado um mesmo questionário qualitativo a quatro colaboradores das 

duas empresas distinta, que se baseou em cinco perguntas visando a 

identificar a existência de falhas de comunicação nos processos internos e a 

forma como eram tratadas, conforme se atesta do quadro abaixo. 

 

Quadro 3 – Questionário aplicado na empresa 

Questionário Aplicado na Empresa 

Perguntas Respostas Problema 1 
O que pode 
causar? 

Problema 2 
 

1. Existem falhas de 
comunicação na 
empresa que você 
trabalha? 

Unanimidade 
entre todos os 
respondentes que 
há problemas de 
comunicação na 
empresa. 

Principal 
resposta do 
problema 
reportado foi 
a falta de 
feedback na 
companhia. 

Dificuldades na 
execução de 
tarefas 
operacionais, 
assim como em 
processos 
internos, 
afetando a 
logística 
envolvida para 
garantir a 
execução de um 
serviço com 
excelência. 

Cerca de 50% dos 
entrevistados 
mencionaram que 
tal problema 
relatado também 
influencia em um 
ambiente de 
trabalho hostil e 
25% declararam 
que o mesmo é 
um gerador de 
desmotivação. 

2. Se sim, essas 
falhas prejudicam os 
trabalhos da 
empresa? 

3. Se prejudicam de 
que forma? 

4. É feito algum 
trabalho dentro da 
empresa para 
melhorar esta 
situação? 

5. Se sim, qual? 
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 Fonte:https://fateclog.com.br/anais/2019/O%20IMPACTO%20DA%20M%c3%81%20

COMUNICA%c3%87%c3%83O%20DENTRO%20DE%20UM%20AMBIENTE%20EMPRESA

RIAL%20NA%20%c3%81REA%20DE%20TRANSPORTE%20MAR%c3%8dTIMO.pdf 

 

Da análise realizada, constatou-se que a má comunicação gerou 

prejuízos na execução das atividades e nos resultados financeiros da empresa.  

Deveras, a distorção da imagem da empresa no mercado, a execução 

incorreta de serviços, a ocorrência de desavenças e mal-entendidos que 

geram queda na produtividade, perda de motivação entre os funcionários e 

algumas vezes até a perda de bons profissionais que impactam diretamente a 

operação das empresas, colocando em risco a sua própria perenidade, 

decorrem, muitas vezes, de falhas de comunicação. 

A implementação de rotinas de feedback foi uma ferramenta importante 

para melhorar a comunicação organizacional, não tendo tido o condão de 

isoladamente solucionar a questão, mas constituindo uma fator indispensável. 

 

 

  

https://fateclog.com.br/anais/2019/O%20IMPACTO%20DA%20M%c3%81%20COMUNICA%c3%87%c3%83O%20DENTRO%20DE%20UM%20AMBIENTE%20EMPRESARIAL%20NA%20%c3%81REA%20DE%20TRANSPORTE%20MAR%c3%8dTIMO.pdf
https://fateclog.com.br/anais/2019/O%20IMPACTO%20DA%20M%c3%81%20COMUNICA%c3%87%c3%83O%20DENTRO%20DE%20UM%20AMBIENTE%20EMPRESARIAL%20NA%20%c3%81REA%20DE%20TRANSPORTE%20MAR%c3%8dTIMO.pdf
https://fateclog.com.br/anais/2019/O%20IMPACTO%20DA%20M%c3%81%20COMUNICA%c3%87%c3%83O%20DENTRO%20DE%20UM%20AMBIENTE%20EMPRESARIAL%20NA%20%c3%81REA%20DE%20TRANSPORTE%20MAR%c3%8dTIMO.pdf
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6 ENTREVISTA 
 

 

A fim de agregar experiência empírica ao presente trabalho foi realizada 

uma entrevista com o Sr. Silvio Monteiro, Diretor de conteúdo de uma 

conceituada agência de comunicação, jornalista, pós-graduado em 

Comunicação, com mais de 25 anos de experiência em endomarketing e 

comunicação corporativa (“Entrevistado”)2, a qual passa-se a retratar. 

O Entrevistado iniciou a entrevista ressaltando a necessidade de as 

empresas se tornarem cada vez mais ágeis e terem alta nível de 

adaptabilidade. 

O Sr. Silvio destacou a existência de diversas frentes de trabalho: 

tecnologia, plano estratégico, políticas de investimento, pessoas, 

comunicação, cultura, inclusão e diversas gerações no ambiente de trabalho. 

Diante desse contexto, decidiu-se focar a entrevista no tema da comunicação 

e dos métodos e práticas que corroboram para melhorar o nível da 

comunicação em empresas de pequenos e médio porte, buscando gerar valor 

para os stakeholders e agregar qualidade aos serviços, produtos e à 

experiência do cliente. 

O Entrevistado destacou a importância da comunicação nas 

organizações, constituindo fator fundamental para a resolução de problemas 

corporativos, superação dos desafios, engajamento do time e assegurar o 

alinhamento aos principais pilares da organização. 

Em tempos em que a governança ambiental, social e corporativa 

(“ESG”) o Entrevistado enfatiza que a comunicação interna deixa de ser um 

diferencial e passa a ser uma obrigatoriedade, surgindo como uma ferramenta 

poderosa, fundamental para fortalecer, manter e implementar as boas práticas 

e contribuir com a eliminação dos costumes que não se deseja mais. 

O Sr. Silvio também ressaltou que a comunicação deixa de ter como 

principal objetivo informar, passando a fazer parte da formação e 

 

2https://br.linkedin.com/company/voxcomcomunica?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.

google.com%2F 

https://br.linkedin.com/company/voxcomcomunica?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://br.linkedin.com/company/voxcomcomunica?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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fortalecimento da cultura das empresas. Nesse sentido, transcreve-se o 

seguinte trecho da entrevista: “Como comunicador eu olho para o mundo atual, 

o mundo BANI e percebo que existe muita fragilidade nas relações de 

trabalho”. E:“O empreendedorismo tem uma faceta que fragiliza as relações 

pessoais, existe uma tendência em transformar relações pessoais em 

conexões matemáticas, as empresas que precisam ter diferenciais que 

fortaleçam os propósitos e os valores”. 

No entendimento do Entrevistado, a maior demanda das organizações 

para a agências de comunicação visa a atuação na comunicação interna com 

foco em informar a estratégia, as metas, onde a organização está e os 

objetivos de curto, médio e longo prazo e ressalta que a gestão da 

comunicação é implementada ou fortalecidas após outros pilares, conforme se 

atesta do seguinte trecho da entrevista: “Frequentemente a gestão da 

comunicação é implementada ou fortalecida, após os outros pilares 

(operações, vendas, produção, gestão financeira, projetos etc.), essa escolha 

costuma gerar problemas”. 

Quando a comunicação é relevante, o Entrevistado afirma que ela 

passa a ter participação em cada uma das áreas e dos processos das 

organizações, sendo fundamental para permitir participação ativa nas decisões 

que tenham impacto no negócio e nas pessoas, construir “pontes” que alinhem 

a melhor comunicação possível ao desafio ou projeto e colocar as pessoas 

como atores centrais para alcançar o objetivo desejado. 

As organizações enfrentam desafios para melhorar o nível da 

comunicação. Nesse aspecto, o Entrevistado ressalta que algumas empresas 

têm revisitado os valores e suas missões, dada a importância de alinhamento 

desses pilares com os fatores que atraiam, formem e retenham talentos.  

Isso porque, além dos aspectos ligados a resultados, as empresas 

devem equilibrar os valores e princípios com as expectativas das pessoas; o 

selo de marca empregadora vem se tornando fator preponderante para o 

sucesso das organizações. 

A formação do gestor comunicador – que pratica uma comunicação não 

violenta e alinhada aos seus valores - é fator preponderante para o sucesso 

das organizações e implementação de suas estratégias, afirmando o 
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Entrevistado que: “Construir um lugar estratégico para comunicação faz parte 

da linha de raciocino dos gestores modernos”. 

O Entrevistado ainda registra, conforme retratado em artigo de sua 

autoria3, a importância da comunicação para que o líder possa estabelecer 

diálogo e direcionar os novos profissionais da geração Z para o alcance de 

resultados da companhia. Ele destaca que: “Preparar as empresas para a 

geração Z, não é uma questão de opção é uma questão de sobrevivência, 

essas pessoas precisam enxergar a coerência entre o discurso e ação das 

empresas, e similaridade entre os propósitos da organização e os propósitos 

de vida das pessoas.” 

Por tais razões as organizações, segundo o Entrevistado, vêm 

investindo em formação e atrelando a o desenvolvimento do gestor 

comunicador ao processo de bonificação e outras formas de pagamentos 

variáveis dos colaboradores. 

O Entrevistado também ressaltou a importância de os valores e missão 

das organizações estrem em sintonia com a essência da empresa. Em suas 

palavras: “O DNA da empresa precisa permanecer. (...) O Ajuste e adaptação 

da cultura deve ser suportado pela comunicação, que busca contemporizar a 

empresa e sua essência. A moral pode mudar a ética não”. 

O Sr. Silvio ressalta a existência de diferentes níveis de comunicação 

numa organização, explicando que existem diagnósticos que aliados a 

números de benchmarkings dão suporte à definição de maturidade da gestão 

da comunicação. 

Ele entende que a comunicação interna é, do ponto de vista da 

estratégia, mais importante do que a comunicação externa, por reverberar o 

que é a empresa, a partir de dentro, ressaltando que: “Quando vem dentro é 

mais legitimo é mais forte...” 

O Entrevistado ainda citou exemplos de eventos nacionais e mundiais 

que evidenciam que a comunicação é um dos pilares fundamentais para as 

organizações, dente os quais, (i) a Operação Lava Jato, uma das maiores 

iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente 

 
3 Monteiro, Silvio, in “A comunicação como competência para o líder estabelecer diálogo e 
direcionar os novos profissionais da geração Z para o alcance de resultados”. 
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do Brasil, (ii) o escândalo do “Dieselgate” que tratou de emissões de poluentes 

da Volkswagen, (iii) o escândalo envolvendo a utilização dos dados do 

aplicativo “Facebook” pela Cambridge Analytica, assessoria política que dirigiu 

a campanha digital de Trump em 2016, (iv) o crescimento exponencial das “Big 

Techs” e (v) a disseminação do ESG. 

A comunicação também evidencia a sua importância, conforme destaca 

o Entrevistado, na atual cultura de exposição total por meio das redes sociais 

e das consequências de compartilhamento dos dados nas redes sociais (como 

fotos, vídeos, campanhas e “trending topics”). 

Para evidenciar o desenvolvimento da comunicação ao longo do tempo 

nas empresas, o Sr. Silvio fez um breve resumo histórico da comunicação. 

Ressaltou que nos anos 70, durante a Guerra do Vietnã, a comunicação 

começou a ter grande relevância para a indústria química, devido aos 

problemas gerados à população e ao meio ambiente pelo uso de substâncias 

químicas utilizadas na guerra. Nos anos 80, a comunicação foi fundamental 

para o desenvolvimento da indústria automobilística, nos anos 90 com a queda 

do comunismo, nos anos 2000 em razão da disseminação do uso da Internet 

e no ano de 2010 dado o crescimento da utilização das redes sociais. 

O Entrevistado registrou que conforme a empresa evolui no processo 

de comunicação, ela mesma percebe que muito do que é gerado é passível de 

ser comunicado. 

O objetivo é, segundo o Entrevistado, que a comunicação participe do 

processo de decisão da empresa, ou seja, a comunicação faz parte do 

nascimento dos projetos e processos. 
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7 FERRAMENTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
COMUNICAÇÃO EFICAZ 
 

 

Como já dito, a comunicação é um dos pilares que sustentam o 

crescimento de forma sustentável das empresas ao longo do tempo. Empresas 

ágeis e consolidadas, já entendem e utilizam ferramentas de comunicação 

eficaz para viabilizar o seu crescimento sustentável. 

Como já adiantado também, o setor de transporte brasileiro tem grande 

participação de empresa de pequeno e médio porte, que, em sua maioria, são 

de origem familiar. 

Diante desse cenário, o presente trabalho considerou a realidade 

dessas empresas e pretendeu propor soluções viáveis financeira e 

tecnicamente, que dispensassem a criação de estruturas dispendiosas. 

Considera-se os diferentes canais de comunicação comumente 

existentes nas empresas, que demandam baixos investimentos e possuem alto 

grau de facilidade para serem implementados, bem como a sua capacidade de 

transmitir informações, foram definidas ferramentas no presente trabalho para 

viabilizar uma comunicação eficaz. 

Nesse sentido, vale transcrever as lições de Robbins (2002), acerca dos 

diferentes canais de comunicação e sua capacidade de transmitir informações: 

 

As pesquisas mais recentes indicam que os canais diferem em 

relação à sua capacidade de transmitir informações. Alguns são 

valiosos por terem capacidade de (1) tratar com diferentes sinais ao 

mesmo tempo, (2) facilitar um rápido feedback e (3) ser muito 

pessoais. Outros são pobres por serem fracos nesses três fatores. 

Como ilustra o Quatro 10-6, a conversa face a face tem a mais alta 

pontuação em riqueza do canal, pois oferece o máximo de 

informações transmitidas durante um episódio de comunicação. Ou 

seja, ela oferece múltiplos sinais de informação (palavras, posturas, 

expressão facial, gestos, entonações), feedback imediato (tanto 

verbal como não verbal) e o toque de ‘estar ali’. As mídias escritas 

impessoais, como boletins e relatórios em geral, são os menos ricos. 

A escolha de um canal depende de as mensagens serem rotineiras 

ou não rotineiras. As primeiras costumam ser diretas e apresentar 

um mínimo de ambiguidade. As últimas tendem a ser mais 
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complicadas e podem levar a erro de entendimento. Os 

administradores podem comunicar mensagens rotineiras 

eficientemente através de canais fracos em riqueza. Entretanto a 

comunicação de mensagens não rotineiras só será eficaz através de 

canais ricos. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, aborda-se essas ferramentas 

que, conforme entendimento, podem ser muito efetivas na comunicação eficaz 

nas empresas do setor de transporte, especialmente as de pequeno e médio 

porte, que busquem um crescimento sustentável, quais sejam: 

(i) o uso da tecnologia para a comunicação; 

(ii) comunicação pela área de Recursos Humanos (“RH”);  

(iii) a comunicação entre áreas;  

(iv) o treinamento e divulgação dos resultados por Indicadores-Chave de 

Desempenho, denominados de KPI`s. 

 

Na Figura 8, apresenta-se a Hierarquia da Riqueza dos canais: 

 

Figura 8 - Hierarquia da Riqueza dos canais 

 

Fonte: Robbins (2002), 
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7.1 Uso da tecnologia para melhorar a comunicação 

 
O modo de pensar, comunicar e se relacionar da sociedade mudou. O 

surgimento de novas tecnologias, a partir da evolução dos dispositivos móveis, 

influenciou grande parte dessas mudanças. E esse processo, por 

consequência, também afetou diretamente o modo das empresas se 

comunicarem. 

As organizações procuram acompanhar e utilizar a tecnologia 

disponível para evoluir na comunicação eficaz, ajustando-se de várias formas 

e gerando revoluções nos processos de comunicação. 

As novas tecnologias vieram para auxiliar quaisquer organizações a 

partir de uma comunicação mais transparente e sem ruídos. Entretanto, é 

preciso acompanhar o ritmo imposto pelas novas tecnologias e identificar o uso 

das ferramentas mais adequadas e assertivas para a empresa e os seus 

colaboradores. 

As mudanças que as novas tecnologias trazem para a rotina de trabalho 

não param de aumentar e a tendência é que a maneira de se comunicar seja 

ainda mais diversificada. 

Com efeito, a informação perdeu a barreira geográfica e, hoje, chega a 

qualquer lugar do mundo, causando também impactos socioculturais. 

O diálogo entre a empresa e seus colaboradores é muito frequente e 

intensa, por vezes até mesmo fora do horário de trabalho, o que é facilitado 

pela conexão de dispositivos móveis e que chegam até a interferir no cotidiano 

dos profissionais. 

As novas tecnologias geram grande impacto nas áreas de Marketing e 

de RH das empresas. 

O crescimento de Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(NTICs) também possibilitou uma maior difusão das informações. 

Pesquisas apontam algumas tendências que estão mudando a forma 

de comunicação nas empresas, por exemplo, 79% dos usuários preferem 

assistir a um vídeo sobre determinado produto, ao invés de ler um texto. 

Dessa forma, a utilização de multiplataformas permite uma melhor 

experiência com o colaborador, havendo ainda a necessidade de a 
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comunicação ser adaptada para garantir o relacionamento on-line, 

independente do recurso utilizado para tanto. 

Como se sabe, as análises preditivas e “Big Data” antecipam 

comportamentos futuros e permitem estimar resultados desconhecidos. No 

entanto, a fim de que possam, de fato, contribuir especificamente com uma 

dada empresa, dependem da implementação de uma cultura de dados no 

ambiente de trabalho. As decisões devem ser tomadas com base nos dados 

e, para que isso ocorra, é necessário que tenha uma base de dados 

qualificada. 

Uma solução está no uso de plataformas centralizadas para a coleta de 

informações, tanto dos clientes quanto dos colaboradores, em todos os canais 

disponíveis da empresa. Dessa maneira, todo o conhecimento pode ser usado 

e considerado para um evento futuro. 

A criação de plataforma digital, que transmita conteúdo oportuno e 

relevante e que leve em conta o histórico e o comportamento do colaborador, 

também é uma ferramenta importante para a comunicação eficaz. 

A inteligência artificial permite que as estratégias sejam adotadas com 

mais rapidez e confiabilidade, proporcionando experiências como a 

conversação, a personalização em tempo real, a operação multicanal e a 

geração de conteúdo. 

Os Customer Data Platform (CDPs) também auxiliam nesse processo, 

dado que coletam e unificam dados de várias origens em um único perfil, criam 

e gerenciam segmentos e inserem essas segmentações em uma ferramenta 

de execução, podendo transformar o modo como a empresa fornece 

experiências relevantes entre os canais disponibilizados. 

Não há dúvidas que a automação de processos facilita a comunicação 

entre empresa e os seus colaboradores. 

Contudo, para a comunicação fazer sentido, ela deve contar uma 

história e ser personalizada para o público alvo. A tecnologia é justamente uma 

facilitadora para que isso aconteça, dado que não trata apenas de oferecer 

novos recursos, mas permite identificar o modo como as pessoas preferem 

interagir. 
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Para a comunicação eficaz é fundamental dialogar com o público em 

vídeos, textos, mensagens curtas ou até mesmo utilizando emojis, 

considerando uma determinada tecnologia. 

As novas tecnologias estão aí para facilitar o processo de comunicação. 

A agilidade com a qual o conhecimento chega ao público alvo é extremamente 

relevante também. 

Pensando na comunicação interna nas empresas, um mural digital pode 

auxiliar na transmissão rápida de conteúdo, unificando as informações de 

Endomarketing e Recursos Humanos (RH), além de contribuir para a redução 

do uso de papel. 

O plano de comunicação é um poderoso aliado da gestão, do 

fortalecimento das equipes e do atingimento dos objetivos que estão atrelados 

ao sucesso da comunicação eficaz, impactando, por sua vez, o lucro 

organizacional. 

As informações obtidas através da interatividade com os canais de 

comunicação também são ricas ferramentas para trazer “insights” de formas 

úteis de oferecer aquilo que seu público necessita e atender ao objetivo que 

se busca, com destaque para o crescimento sustentável. 

Uma pessoa pode recorrer a vários dispositivos para se comunicar. 

Logo, estar presente na maioria deles e integrá-los da melhor forma possível 

é um desafio para as empresas. 

Sendo assim, faz-se necessário identificar quais os dispositivos mais 

acessados pelo público-alvo e investir em meios que viabilizem esse acesso, 

a fim de que a experiência do colaborador seja a melhor e mais completa 

possível.  

Tendo em vista a conveniência de serem utilizadas ferramentas de 

baixo custo e/ou ferramentas digitais, consideramos para a implementação da 

prática de comunicação eficaz, as que já fazem parte da rotina das empresas, 

como: 

(i) Intranets; 

(ii) Microsoft Office (365); e 

(iii) Aplicativos e plataformas de comunicação desenvolvidas para utilização 

mobile (Apple e Android). 
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Nesse sentido, segue quadro com a indicação de ferramentas 

tecnológicas, que já costumam ser utilizadas pelas empresas ou que 

demandam baixo investimento para sua implantação, para dar suporte à 

comunicação, inclusive, com os custos estimados para a sua aquisição. 

 

Quadro 04 - Ferramentas indicadas para dar suporte ao processo e método de 

comunicação 

Ferramenta Valor Moeda Tipo de 

custo 

Período Classificação  

Office 365 25 Dólares Por usuário Mês Essencial 

APP Talk 20 Reais Por usuário Mês Essencial 

Power BI 25 Dólares Por usuário Mês Essencial 

Canva 10 Dólares Por usuário Mês Opcional 

TV Corporativa  100 Reais Por Tv Mês Opcional 

Instagram N/A N/A N/A N/A Essencial 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Segue também breve resumo do funcionamento dessas ferramentas 

tecnológicas e os correspondentes benefícios no seu uso: 

 

Office 365 – Trata-se do ecossistema que 90% (noventa por cento) das 

empresas já utilizam, permitindo inclusive a utilização unificada de programas 

on-line e locais. Dentre as ferramentas desenvolvidas pela Microsoft o MS 

Teams é excelente para a comunicação com equipes que trabalham em 

regime hibrido e para a divulgação de qualquer tipo de conteúdo com controle 

total da organização (Fotos, Vídeos, Diagramas, Cronogramas, BSC, etc.), 

dado que: 

• Permite alto nível de controle dos conteúdos que organização quer 

divulgar e controlar; 

• É excelente para realização de videoconferências; e 

• Elimina a possibilidade de problemas por usar softwares da Microsoft 

sem o devido licenciamento.  
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APP Talk – Aplicação Mobile que traz para a organização a experiência das 

redes sociais, permitindo as mais diversas interações entre todos os níveis da 

organização e com alto nível de gestão, dado que possui: 

• Controle do conteúdo (alinhando os temas tratados com a estratégia da 

organização); e 

• Alto grau de uso pelas equipes operacionais. 

 

Power Bi – Permite o desenvolvimento de painéis com indicadores cuja 

publicação e divulgação corroboram para o engajamento das equipes, dado 

que detém alta capacidade de integração de dados de forma eletrônica. 

 

Canva – Ferramenta Web que permite alinhar o conteúdo à identidade visual 

da organização. 

 

TVs Corporativas – Divulgam de forma resumida os principais conteúdos. 

 

Instagram – A utilização corporativa dessa ferramenta mira nas gerações que 

estão entrando no mundo corporativo, o que permite atuar para reter e atrair 

talentos que estejam alinhados aos propósitos, visão e missão da organização.  

 

7.2 Comunicação pela Área de Recursos Humanos  

 

Entendemos que a utilização de uma ferramenta entre a área de 

Recursos Humanos (“RH”) e todo o restante da empresa, abrangendo todos 

os níveis hierárquicos e todos os temas que são de responsabilidade de RH, é 

de suma importância para permitir uma comunicação eficaz na companhia. 

A falta de disposição para ouvir a opinião dos outros, dividir 

conhecimentos e trocar experiências não contribuiu com o crescimento de 

nenhuma empresa. 

A comunicação é uma habilidade complexa, cheia de nuances que 

podem ser interpretadas tanto como positivas quanto como negativas, tendo a 

área de recursos humanos um papel muito importante nesse processo. 
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Essa ferramenta viabilizaria a realização de comunicados segmentados 

e direcionados para públicos específicos (por exemplo, de acordo com os 

níveis dos executivos, gênero, idade etc.). 

Tal ferramenta já é utilizada em diversas empresas de grande porte, 

onde são feitas todas as comunicações oficiais da empresa para seus 

funcionários, como: 

(i) Alterações das políticas de trabalho ou estrutura organizacional da 

empresa; 

(ii) Anúncios de entradas, saídas e promoções de colaboradores; 

(iii) Divulgação de reajustes salariais (dissídio); 

(iv) Informes de negociações sindicais;  

(v) Informações de horários de trabalhos especiais em feriados 

específicos (como durante a pandemia em que teve a antecipação 

de feriados); e 

(vi) Períodos obrigatórios para realização de feedback. 

 

Por meio dessa ferramenta de comunicação do RH, também seria 

possível complementar “aplicativo ou portal” já existente com um campo 

direcionado para dúvidas, críticas e sugestões dos colaboradores, permitindo 

um canal de comunicação direta entre o RH e os colaboradores. 

Essa ferramenta também viabilizaria a disponibilização de um portal do 

RH com todo o conteúdo e informações referentes aos benefícios dos 

funcionários, alterações cadastrais, alterações de beneficiários em plano de 

saúde, dentre outros, tornando-se assim uma ferramenta tanto de 

comunicação da empresa como do próprio colaborador, facilitando a 

realização de atualizações de dados, dúvidas e tudo que for necessário tanto 

para o colaborador quanto para o RH. 

A existência de uma ferramenta como essa, completa e automatizada 

de comunicação e facilitação de informações entre o RH e o colaborador, 

contribui de forma importante para o crescimento sustentável de uma empresa 

de pequeno e médio porte. 

Essa ferramenta também permitiria um maior controle pelo RH das 

rotinas de realização de feedbacks, que têm uma grande importância na 

comunicação organizacional, já que permitem não só chamar a atenção para 
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pontos de atenção e de melhorias, mas, especialmente, para destacar pontos 

fortes e aprendizados contínuos. 

 

7.3 Comunicação entre as áreas 

 
Sabendo que a comunicação entre áreas permite que a empresa atue de 

forma integrada, promovendo maior produtividade, engajamento e resultados, 

e diante da necessidade de fazer com que as informações circulem e 

permeiem toda a empresa, de modo a incentivar a comunicação de forma clara 

e acessível, é fundamental que os funcionários entendam essa prática, e 

sobretudo, conheçam os seus impactos. 

Sobre a relevância das relações interpessoais para uma comunicação 

eficaz, vale transcrever as lições de Torquato (2015): 

 

Na área de passagem de informação, o fluxo informativo buscará as 

práticas e convenções adotadas pelos empregados, evitando-se 

conteúdos e linguagens dissociados do meio. Deve-se estabelecer 

efetiva integração entre os fluxos horizontal e vertical, que 

constituem as principais fontes de manutenção do sistema 

organizacional, compreendendo-se que, no nível interpessoal, 

eminentemente horizontais e, no nível estrutural, eminentemente 

verticais. Mais confiança, autonomia no nível intrapessoal, para que 

as relações interpessoais possam se efetivar num clima de respeito 

mútuo e procurar descobrir a natureza e os tipos de canais de 

comunicação melhores para as ligações com as diversas posições 

da estrutura: esses são alguns pré-requisitos para o estabelecimento 

da integração na organização. 

 

A falta de interação entre um grupo que trabalha junto só traz prejuízos. 

Somente uma cultura organizacional robusta é capaz de promover o terreno 

apropriado para simplificar e solucionar problemas que, em grande parte das 

vezes, estão relacionamentos à desvalorização do capital humano, o maior 

patrimônio de uma empresa. 

A falta de produtividade, baixo desempenho, perda de clientes, não 

cumprimento de prazos e metas são apenas algumas consequências geradas 
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pela falta de diálogo entre os departamentos. Também podemos apontar como 

sequelas ruídos e disputas internas entre colaboradores. 

Nesse sentido, um programa para engajar os funcionários a conhecer 

as rotinas e processos das outras áreas é uma ferramenta de extrema 

importância e altamente recomendada para permitir uma comunicação eficaz. 

A ideia é que, num contexto colaborativo e com premiações por 

participação e entrega de resultados, principalmente entre as áreas que mais 

se relacionam nas rotinas de trabalho diárias, os colaboradores possam 

conhecer os processos, a importância e impacto de suas atividades nas outras 

áreas, e por consequência, elevar o nível de conhecimento da organização e 

ainda promover um repertório profissional para o colaborador interessado. 

A iniciação do programa deve se dar pelas áreas dependentes uma das 

outras num projeto piloto de “job rotation”, aproximando os times, gerando mais 

sinergia, colaboração e envolvimento dos colaboradores, além de reduzir 

ruídos, já que, a partir do conhecimento dos impactos que são gerados, há a 

possibilidade de simplificar eventuais processos e facilitar a jornada. 

O maior benefício do programa é justamente aproximar as pessoas e 

dar a oportunidade as equipes de conversarem a respeito das suas dores e 

necessidades e, a partir disso, construírem juntos uma proposta que entregue 

valor para a companhia. 

Complementar ao processo de “job rotation”, poderiam ser criados e 

compartilhados vídeos curtos com animações, esclarecendo a dinâmica e 

impactos entre as áreas, e eventuais prejuízos para empresa na sua não 

adoção, em termos de custos e cumprimento de metas. 

 

7.4 Treinamento e Divulgação dos resultados (KPIs) 

 
 

O fortalecimento da cultura e da adoção das melhores práticas, dentre 

as quais destaca-se, o treinamento contínuo das pessoas, a disseminação de 

comunicação não violenta, o desenvolvimento de plataformas digitais 

coorporativas, acompanhamentos das metas e objetivos em tempo real e 

divulgação dos resultados são ferramentas importantes para assegurar a 

comunicação eficaz. 
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A comunicação de alto nível, alinhada com as estratégias das 

organizações, corrobora para o atingimento dos objetivos que visam o 

crescimento sustentável da companhia, envolvendo também uma estrutura 

robusta de pessoas, processos e sistemas. 

Para a implantação e melhoria contínua dessas ferramentas de 

comunicação eficaz, além do comprometimento da alta liderança das 

empresas, entende-se também ser fundamental a utilização de indicadores-

chave de desempenho, denominados de KPIs. 

Como se sabe, os KPIs, são ferramentas de gestão para se realizar a 

medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma 

organização ou de um determinado processo. 

No presente caso, devem ser usados KPIs capazes de avaliar o 

desempenho da comunicação dentro de uma empresa, especialmente, para 

verificar se está sendo eficaz para atender os objetivos institucionais para o 

crescimento sustentável da empresa. 

Nesse sentido, na Figura 9, apresenta-se os KPIs desenvolvidos no 

âmbito do presente trabalho visando a permitir a avaliação do desempenho da 

comunicação no âmbito de uma empresa familiar a fim de avaliar se está 

atendendo às finalidades e diretrizes corporativas para implementação do seu 

crescimento. 

 

Figura 9 - KPIs da proposta de soluções e dados básicos da empresa familiar I 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 10 - KPIs da proposta de soluções e dados básicos da empresa familiar II 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 11 – KPIs após a implementação do modelo de comunicação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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8 ETAPAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E CRONOGRAMA  
 

 

A fim de tornar mais objetivo e permitir estimar as etapas e prazos para 

a implementação das ferramentas de comunicação eficaz objeto do presente 

trabalho numa empresa familiar, serão analisadas na Figura 12, as etapas que 

sustentam um modelo de análise de viabilidade do projeto e sugestão de 

cronograma de implantação das ferramentas de comunicação eficaz. 

Entende-se que uma modelo de análise de viabilidade do projeto, 

seguem os seguintes passos: 

 

Etapa 1 - Entender o negócio em questão, por meio de uma análise da situação 

atual da empresa, identifica-se o problema a ser resolvido, as lacunas 

que o projeto ajudará a preencher e os obstáculos que serão 

enfrentados.  

Etapa 2 - Elaborar projeções e metas a serem atingidas (inclusive com a 

definição do KPIs), com retorno quantitativo ou qualitativo, e estimar 

o investimento necessário para implementar o programa, além de 

considerar cenários otimistas e pessimistas. 

Etapa 3 - Planejar a estrutura, e implementar o projeto, adotar as providências 

essenciais e colocar, de fato, o projeto em prática.  

Etapa 4 - Analisar indicadores de resultados e planejar as próximas ações para 

eventual correção de rumos e melhoria contínua. 

 

Figura 12 – Etapas para implementação do cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A seguir segue a especificação das atividades constantes de cada uma das 

etapas acima mencionadas. 

 
8.1 Etapa 1 

 
 

Na Etapa 1, entendemos que deve ser realizado um diagnóstico 

organizacional. 

Tal prática consiste numa análise detalhada do processo de 

comunicação praticado na empresa, considerando premissas para identificar 

o nível de maturidade do processo na empresa. Algumas perguntas chaves 

podem servir de insumo para isso, como: A empresa tem um RH estruturado, 

com políticas descritas e comunicadas para a organização? Os processos de 

comunicação são padronizados? Existe canal oficial (físico/digital) de 

comunicação em todos os níveis? A empresa usa a intranet ou outro canal 

digital para se comunicar com os colaboradores? 

Essas são algumas perguntas chaves para identificar qual o 

posicionamento da empresa quanto ao seu processo de comunicação. 

Destacando-se que o tempo de implantação do projeto vai ser de acordo com 

o nível de maturidade organizacional. 

Recomenda-se que a empresa avalie a necessidade de contratar 

empresa de consultoria externa para os apoiar 

Também é necessário contar com um time de comunicação interno para 

capitanear o processo. 

Segue uma sugestão de composição do quadro interno e de consultores 

externos para tanto, conforme quadros abaixo: 

 

Quadro 5 –Time de Comunicação Interna 

01 Consultor especializado  

01 Assistente de comunicação (Ligado ao RH) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 6 – Serviços de suporte a comunicação interna 

Agência de comunicação  

Plataforma de comunicação – TVs corporativas  
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Plataforma de comunicação – Mobile 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Recomenda-se que haja uma interação entre a consultoria e a alta 

direção, a cada quinze dias, para orientar, discutir e definir de forma prática, 

objetiva e alinhado à cultura da empresa os pontos a serem reforçados, 

eliminados e implementados. 

Devem ainda ser realizadas entrevistas com colaboradores 

identificados como centrais para entender o contexto, os processos e as 

lacunas da comunicação e obter informações sobre as funções 

desempenhadas pelos colaboradores, as ações e os resultados buscados, 

bem como a conexão existente entre as áreas. 

É preciso nessa etapa compreender gaps na comunicação, impactos 

dessa falha nos processos, custos de não ter uma comunicação eficaz entre 

as áreas, entre outras várias variáveis pertinentes ao processo de 

comunicação nas organizações. 

Tais providências devem garantir o entendimento do negócio, do 

funcionamento e a realização de uma análise da situação atual da empresa, 

identificando-se os pontos a serem desenvolvidos e os obstáculos a serem 

enfrentados. 

 

8.2. Etapa 2 
 

Nessa etapa devem ser identificadas projeções e metas a serem 

atingidas, inclusive com a definição dos KPIs. Recomenda-se a utilização de 

KPIs capazes de avaliar o desempenho das ferramentas de comunicação 

eficaz, valendo rememorar os sugeridos no capítulo anterior. 

Devem ainda ser estimados os custos e investimentos para implantação 

do programa, o que permeia a identificação e aquisição de equipamentos, de 

soluções tecnológicas, destacando-se também as sugestões já apresentadas 

no capítulo anterior, a realização de treinamentos e capacitação dos 

envolvidos. 
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Também devem ser identificados os resultados esperados e as 

oportunidades para que o projeto tenha um melhor desempenho, considerando 

a situação atual da empresa. 

Tendo em vista o retorno esperado do projeto, seja esse quantitativo ou 

qualitativo, devem ser vislumbrados os cenários otimistas e pessimistas. 

 

 
8.3 Etapa 3 

 
 

Essa etapa, que podemos chamar de central, consiste no planejamento 

concreto da estrutura necessária, adoção das providências essenciais e efetiva 

implementação do projeto. 

Como parte do planejamento de implementação do projeto, deve ainda 

ser elaborada a documentação do projeto contendo itens relevantes, tais 

como: objetivo, escopo, premissas, requisitos, restrições, descrição em alto 

nível, limites do projeto, cronograma com os principais marcos e matriz de 

responsabilidade.  

Existem diversas ferramentas e plataformas que poder dar suporte ao 

processo de comunicação, no entanto, o fator humano segue sendo 

indispensável. 

Os processos e métodos para que a comunicação possa ser 

implementada, e se torne estratégica para organização, devem ser construídos 

por pessoas que tenham habilidade em lidar com pessoas, ou seja, o ser 

humano deve estar no centro das discussões, ideias e soluções. 

As organizações não são homogêneas. Existem estruturas, culturas, 

equipes, lideranças diferentes e especificas, além disso as organizações se 

diferenciam também pelo posicionamento de mercado, capacidade de 

investimentos, curva de crescimento e diversos outros fatores, ou seja, cada 

empresa tem o seu momento atual ou ideal para iniciar a implementação 

estratégica da comunicação. 

Logo existem algumas opções de estrutura mínima para iniciar a 

implementação, o que deve ser avaliado no planejamento do projeto e 

colocada em prática também durante essa etapa. 
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Nos Quadros 7,8, 9 e 10, é possível identificar as estruturas sugeridas 

dívidas em dois grupos: 

Principal:  

• Algumas dessas funções podem ou não fazer parte do organograma 

atual; 

• Essa equipe terá envolvimento total com os temas inerentes a 

comunicação;  

• Deve ser formada por pessoas e parceiros com altíssima capacidade de 

se relacionar com todos os níveis da organização; 

• As pessoas internas devem estar muito alinhadas com a cultura da 

organização e deve conhecer os detalhes do plano estratégico da 

empresa, pois tudo que for comunicado estará alinhado com isso. 

Apoio (equipes que já atuam nas organizações): 

• Equipe de TI ou pessoa chave que toma as decisões inerentes as 

políticas, procedimentos e métodos ligados ao uso da tecnologia. 

• A liderança é o fio condutor para o sucesso da implementação, que deve 

ser capacitada por meio do apoio da equipe central do projeto, os 

gestores devem estar preparados para praticar a comunicação 

diariamente, em linha com a estratégia de comunicação traçada e os 

valores da organização. 

Quadro 7 - Opção A – Estruturas Sugeridas e Valores Estimados 

Principal: 

01 Especialista em comunicação 10 Mil Reais 

01 Gestor de RH  15 Mil Reais 

01  Assistente de comunicação  04 Mil Reais 

01 Agência externa especializada para suporte aos 

conteúdos 

06 Mil Reais 

Apoio  

Equipe de TI  

Líderes 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 8 - Opção B - Estruturas Sugeridas e Valores Estimados 

Principal: 

01 Especialista em comunicação 10 Mil Reais 

01  Assistente de comunicação  04 Mil Reais 

Apoio  

Equipe de TI  

Líderes 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 9 - Opção C - Estruturas Sugeridas e Valores Estimados 

Principal: 

01 Agência externa especializada para suporte aos 

conteúdos 

06 Mil Reais 

01  Assistente de comunicação  04 Mil Reais 

Apoio  

Equipe de TI  

Líderes 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 10 - Opção D - Estruturas Sugeridas e Valores Estimados 

Principal: 

01 Gestor de RH  15 Mil Reais 

01  Assistente de comunicação  04 Mil Reais 

Apoio  

Equipe de TI  

Líderes 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após planejado o projeto, o seu início deve ser marcado por uma 

reunião de kick off com todos os envolvidos.  

Ainda nessa etapa deve ser realizado um “teaser”, mostrando algumas 

informações do projeto de modo a provocar a curiosidade do público em torno 

dele.  



64 
 

 

Recomenda-se também a criação de encontros mensais envolvendo 

todas as pessoas estratégicas para o projeto e parte dos colaboradores que 

devem influenciar suas equipes. Segue sugestão de temas a serem abordados 

conforme quadro abaixo, o que totalizariam quatro encontros: 

 

Quadro 11 – Temas Encontros Mensais 

R1 Demandas e capacidade de atendimento 

R2 Apresentação dos KPIs e resumo do último mês de 100% das áreas da 

empresa 

R3 Revisão e realinhamento quanto as demandas e capacidade de 

atendimento 

R4 Qualidade (Ocorrências e planos de ação) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
A consultoria especializada em comunicação deve atuar ativamente 

em todas as etapas da implementação, atuando especificamente nessa etapa 

para que o projeto siga fortalecido e alinhado com a cultura da empresa. 

 

8.4 Etapa 4 

 
Após entrega do projeto, devem ser analisados os indicadores de 

desempenho, adotadas as medidas para eventual correção de rumos e 

planejadas as próximas ações de melhoria continua. 

As práticas de melhoria contínua devem ser realizadas de forma 

sistematizada e proporcionando o atendimento dos seguintes objetivos: 

• Colaboradores mais bem informados e mais motivados: Fatores 

motivacionais vão além da remuneração, e a comunicação 

desempenha papel importante, principalmente para as gerações “y” 

e as subsequentes, que enxergam o alinhamento de propósito 

pessoal com o da organização como fator fundamental para se 

manter motivados e manter uma boa produtividade; 

• Engajamento e compromisso: Quando os objetivos são claramente 

definidos e divulgados, a comunicação constrói pontes entre as 

equipes, buscando alinhamento na organização. Nesse cenário, o 



65 
 

 

compromisso deixa de ser entre uma pessoa e a empresa e passa 

para outro estágio, em que as pessoas estão comprometidas com 

pessoas, gerando um nível de engajamento muito maior; 

• Clima organizacional positivo: Ao divulgar as informações 

estratégicas com qualidade e alinhamento com a missão, valores e 

estratégia da empresa, colocando o fator humano no centro da 

definição das ações de comunicação, com base em fatos e dados, 

se estabelecem relações de confiança, o que torna o ambiente ideal 

para que o clima organizacional seja positivo; e 

• Maior atração e retenção de talentos: A comunicação com base nos 

propósitos da organização, mantendo a coerência entre o que é 

pensando, o que é falado e o que é feito, são fatores cruciais para 

que os talentos, floresçam, cresçam e permaneçam na organização.  

O processo de melhoria contínua conforme apresenta-se o Quadro 12 

deve permitir o atendimento de tais objetivos, conforme exemplos constantes 

do quadro abaixo: 

Quadro 12 – Ganhos na implantação do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Problema

•RH com gestão por processos 
imaturo;

•Ausência de processos e políticas 
organizacionais;

•Falta de intranet como ferramenta 
digital para comunicação;

•Ausencia de plataforma digital para 
centralização da comunicação;

•Objetivos e metas não divulgado 
para as todos os níveis da 
organização;

Proposta de solução

•Realizar reengenhria de processos 
na área de RH

•Descrever as principais políticas de 
RH e padronizar  processos de 
comunicação

•Implantar plataforma de 
comunicação onde será 
centralizado todos os assuntos 
relacionados a comunicação em 
todos os níveis

•Criar portifólio de KPIs e devulgar 
via plataforma para todos os 
colaboradores da empresas

Ganhos

•RH preparado para sutentar o 
processo de comunição na 
empresa

•Empresa norteada por políticas 
organizacionias, melhorando de 
maneira sólida o desempenho 
operacional

•Plaforma digital de comunicação 
com interação com via de mão 
dupla, estreitando assim o 
relacionamento empresa e 
colaborador aumentando o 
estreitamento nas relações em 
todos os níveis;

•Divulgação do objetivos e metas 
em todos os níveis, aumentando 
assim a produtividade e resultando 
em melhores resultados 
financeiros
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8.5 Cronograma de Implementação das Ferramentas 

 

Segue ainda sugestão de cronograma de implantação das ferramentas 

de comunicação eficaz, cujo prazo total estimado é de 120 dias, conforme 

apresenta-se na Figura 12: 

 

Figura 13 – Implementação de comunicação eficaz 120 dias 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

  

9

5

29

5

4

16

9

15

15

15

15

16

6

Analise do uso da tecnologia -

Analise do nível de maturidade do RH
-

Pesquisa de clima  -

Entrevista com gestores das Áreas -

Analise dos KPIS da empresa -

Adequação dos KPIS da empresa  -

Definição da plataforma de
comunicação  -

Conexão da plataforma com os dados
-

Divulgação da plataforma  -

Verificação do uso da ferramenta -

Feedback (uso da ferramenta) -

Realização de ajuste  -

Lançamento Oficial  -

Implementação De Comunicação Eficaz 120 dias    

Data Início Tempo (dias corridos)
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9 CONCLUSÃO 
 
 

O setor de transporte brasileiro é caracterizado por uma grande 

quantidade de empresas familiares, que possuem papel e relevância 

importantes no setor.  

Em razão da constante transformação do setor, inclusive tecnológica, 

das crises econômicas e o aumento da competitividade com outros modos de 

transporte, essas empresas estão enfrentando desafios importantes para 

viabilizar o seu crescimento sustentável e perenidade. 

Constatou-se que falta de comunicação eficaz é um fator crucial que 

impede a implementação de novas práticas nessas organizações necessárias 

para atendimento de tal mister. 

Com efeito, caso a comunicação não seja realizada de forma eficaz, 

além dos problemas que isso ocasiona no dia a dia da empresa e dos seus 

colaboradores, torna inviável a disseminação de novas práticas empresariais, 

especialmente, as que culminam na alteração da sua cultura e ensejam o 

atendimento de seus objetivos institucionais. 

A comunicação constitui a possibilidade de construir o que se pretende, 

oferecendo suporte à tomada de decisões que afetam o futuro da organização. 

De tal forma, para que os colaboradores possam agir de forma 

consciente, entendendo o contexto do ambiente organizacional, é fundamental 

que haja a comunicação eficaz que instigará a atitude, reflexão e engajamento 

nos colaboradores. A efetividade da comunicação depende da forma como as 

organizações processam a informação para construir significados, criar 

conhecimentos e tomar decisões. 

A comunicação e organização são processos interligados, dado que 

essa sustenta aquela. 

Neste contexto, concluiu-se pela grande importância e valia para o setor 

a identificação de ferramentas de comunicação eficaz, de modo a viabilizar a 

implementação de novas práticas na empresa que permitam o seu crescimento 

sustentável. 

Para a definição das ferramentas a serem utilizadas também foi 

considerada a realidade das empresas do setor e pretendeu-se propor 
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soluções viáveis financeira e tecnicamente, que dispensassem a criação de 

estruturas dispendiosas. 

Como resultado do trabalho e das pesquisas realizadas, definiu-se as 

seguintes ferramentas para implementação de uma comunicação eficaz: (i) o 

uso da tecnologia para a comunicação; (ii) a comunicação realizada pela área 

de Recursos Humanos (“RH”); (iii) a comunicação entre áreas, e (iv) o 

treinamento e divulgação dos resultados por Indicadores-Chave de 

Desempenho, denominados de KPI`s. 

É inegável que a tecnologia vem afetando diretamente a forma de 

comunicação das empresas. No entanto, é necessário acompanhar o ritmo 

imposto pelas novas tecnologias e identificar o uso das ferramentas mais 

adequadas e assertivas para a empresa e os seus colaboradores. 

Assim, identificou-se que a utilização de multiplataformas, canais de 

comunicações digitais e as análises preditivas e “Big Data” permitem a 

transmissão de conteúdo oportuno e relevante ao colaborador e para os seus 

clientes. 

Entende-se que a utilização de uma ferramenta entre a área de RH e 

todo o restante da empresa, abrangendo todos os níveis hierárquicos e todos 

os temas que são de responsabilidade de RH, também é uma ferramenta 

importante para permitir uma comunicação eficaz na companhia, dado que 

permite o envio de comunicados segmentados e direcionados para públicos 

específicos, a disponibilização de portal com todo o conteúdo e informações 

relevantes para os colaboradores e um maior controle pelo RH das rotinas de 

feedbacks, que tem uma grande importância na comunicação organizacional. 

Outra ferramenta importante constitui a comunicação entre áreas da 

empresa, pois somente uma cultura organizacional robusta e com a integração 

dos colaboradores é capaz de promover o terreno apropriado para simplificar 

e solucionar problemas de forma conjunta e eficiente, um bom ambiente de 

trabalho e o engajamento dos colaboradores. 

A ideia é que, num contexto colaborativo e com premiações por 

participação e entrega de resultados, principalmente entre as áreas que mais 

se relacionam nas rotinas de trabalho diárias, os colaboradores possam 

conhecer os processos, a importância e impacto de suas atividades nas outras 



69 
 

 

áreas, e por consequência, elevar o nível de conhecimento da organização e 

ainda promover um repertório profissional para o colaborador interessado. 

Complementar ao processo de “job rotation”, poderiam ser criados e 

compartilhados vídeos curtos com animações, esclarecendo a dinâmica e 

impactos entre as áreas, e eventuais prejuízos para empresa na sua não 

adoção, em termos de custos e cumprimento de metas. 

A última ferramenta identificada foi a utilização de KPIs para avaliar o 

desempenho da comunicação dentro de uma organização, especialmente, 

para verificar se está sendo eficaz de modo a atender os objetivos institucionais 

capaz de viabilizar o seu crescimento sustentável, tendo sido inclusive 

apresentadas sugestões de KPIs para tanto. 

A fim de tornar mais objetivo o processo de implementação dessas 

ferramentas de comunicação eficaz numa empresa familiar identificou-se 

etapas para implementação de projeto e respectivo cronograma. 

Sendo assim, pretendeu-se fornecer ferramentas visando a transformar 

o processo de comunicação das empresas familiares em uma sólida e rígida 

estrutura de gestão, tendo como cerne a comunicação em todos os níveis das 

empresas, usando a tecnologia como alavanca nesse processo, assegurando 

a conectividade, objetividade, agilidade e direcionamento, permitindo assim, 

que haja uma via de mão dupla entre colaborador e empresa, o que em última 

análise, viabiliza o efetivo crescimento sustentável da empresa. 
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