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Resumo 

A Felicidade Corporativa existe e precisa ser planejada. Com uma abordagem teórica, 

o presente artigo vai tratar este sentimento como fator fundamental para a 

maximização de resultados das empresas que buscam a competitividade no mercado. 

Para tanto, trabalhar e respeitar o colaborador são fundamentais para este objetivo. 

Cabe à organização, como o apoio da Comunicação Interna, a responsabilidade de 

elaborar estratégias para que o público interno atinja estado de contentamento, 

através do alinhamento dos objetivos, da disseminação da informação e do 

engajamento das pessoas com a organização.  

 

Abstract 
 
Corporate Happiness exists and needs to be planned. With a theoretical approach, this article will deal 

with this feeling as critical to maximizing the results of companies seeking to market competitiveness. 

For this purpose, work and respect are fundamental contributor to this goal. An organization, such as 

support for internal communication, the responsibility for devising strategies to reach the internal state of 

contentment through the alignment of goals, information dissemination and engagement of people with 

the organization. 
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1. Introdução  
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Dentro da conjuntura do mercado, o colaborador é um dos elementos que pode 

diferenciar as organizações, mesmo assim, o foco da grande parte das empresas 

continua no custo e produto. Este olhar míope está longe de ser, de forma única, a 

alma do negócio. Neste artigo, a máxima da propaganda nacional pode ser adaptada: 

o colaborador também constitui a alma do negócio. Mas essa visão não basta, o 

trabalhador precisa estar feliz para atingir o máximo de sua produtividade. 

 

De acordo com Bekin2, algumas premissas básicas devem ser consideradas, 

por serem essenciais. A felicidade não será tratada como estado de espírito, mas 

sim como contentamento3 do colaborador dentro da organização. Se o colaborador 

está desvalorizado, sem espaço para criar, sem função social na empresa, com um 

ambiente de trabalho não-produtivo e com salário não condizente com o mercado e 

função exercida, não há motivação. Se a cultura organizacional for arcaica, não há 

disseminação da informação que possa fortalecer os laços eficazes entre os atores 

desse processo. Se os interesses da empresa sobressaem em relação aos 

interesses dos colaboradores, não há engajamento. 

 

 A Comunicação Interna não é a solução para todos os problemas. Ela 

motiva, informa, engaja e, acima de tudo, pode contribuir para a felicidade dentro de 

cada colaborador. Porém, ela é apenas mais uma peça das engrenagens de uma 

corporação.  

 

Este é o ponto de partida para o conteúdo que será exposto neste artigo. A 

intenção é que depois de lido, deixe compreendido que a felicidade dos colaboradores 

é fundamental para a busca de resultados efetivos das corporações4 (BRUM, 2011).  

 

A Comunicação Interna (também será utilizado o termo Endomarketing, apesar 

de serem conceitos diferentes por a comunicação interna configurar-se como uma das 

peças o Endomarketing) deve ser prioridade estratégica nas organizações. O 

                                                
2 BEKIN, Saul Faingaus. Comunicação pessoal. Curso de Endomarketing: Prioridades empresariais 

através do estratégico alinhamento interno, Belo Horizonte: Aberje, 2010 
3 Contentamento é retratado como estado constante de alegria, motivação e engajamento do 
colaborador com a organização.  
4 Felicidade: uma responsabilidade das empresas? Disponível em 
http://www.happyhousebrasil.com.br/site/artigosInterna.asp?idArtigo=31. Acessado em 25/jan./2011.  
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envolvimento dos colaboradores com a marca, valores e cultura organizacional tem 

que ser planejado, implantado e gerenciado constantemente5.  

A falta de planejamento e a criação de veículos de comunicação institucionais 

sem foco podem gerar gastos. Mas se a Comunicação Interna for devidamente 

planejada, o resultado será positivo e os objetivos serão assimilados pelo colaborador, 

proporcionando facilidade para que todos executem suas atividades com alinhamento, 

conhecimento e profissionalismo, obtendo diferencial competitivo e outros benefícios 

para a empresa (ALVES).  

 

No entanto, ainda existem organizações que acreditam que a confecção de 

uma revista institucional, um jornal-mural e ginástica laboral, de formas isoladas, é 

fazer Endomarketing. Fazer sorrir é diferente de felicidade. Um sorriso é isolado, a 

felicidade é a união de vários sorrisos.  

 

Através de pesquisas bibliográficas em livros, revistas e manuais de 

comunicação e artigos da internet, ficou claro  que a Comunicação não se faz apenas 

com um mix de comunicação amplo e por ações independentes, ela está diretamente 

ligada a temas como sustentabilidade, desenvolvimento profissional e incentivo à 

qualidade de vida do colaborador, como mostra-se nas páginas seguintes. 

 

2 A atual realidade faz sorrir. O colaborador no novo contexto das organizações 
contemporâneas  

 

Não são todas as realidades corporativas atuais que pregam a felicidade do 

colaborador, mas se comparada com o século XVIII, a evolução é enorme. Em 

pouco mais de dois séculos, o processo de globalização alterou a sociedade tanto 

ou mais do que a Revolução Industrial (Vieira, 2004). A primeira máquina a vapor, 

construída em 1776, por James Watt, modificou completamente a estrutura social e 

comercial da época. Iniciada na Inglaterra, rapidamente alastrou-se pelo mundo com 

a idéia de que a máquina substituía o homem. Quase 300 anos depois, a tecnologia 

avançou, a Revolução é outra e não menos impactante (VIEIRA, 2004).  

 

                                                
5 O gerenciamento constante deve ser realizado através de checklist. Onde todas as ações de 
comunicação são detalhadas, planejadas, acompanhadas e mensuradas. 
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Ainda segundo Vieira (2004), a interface proporcionada pela Revolução 

Tecnológica mostra que as características do conhecimento e da informação 

causam mudanças, mas não há longo prazo como na Revolução Industrial. Na ‘Era 

Digital’, ou melhor, na Era da Comunicação, o homem ganhou espaço com a 

ampliação de saberes por meio de redes sociais, políticas e econômicas. Para Vieira 

(2004), atualmente, a tecnologia é a ferramenta necessária para a execução do 

trabalho das grandes organizações, mas o ser humano tornou-se a fonte de energia 

dessas ferramentas. 

 
A Revolução Tecnológica, mas rápida e silenciosa do que a Revolução 
Industrial, introduz na sociedade conhecimento, invenções e criações 
estéticas, todos os produtos do intelecto humano, dos quais derivam outras 
manifestações que o homem usa para diversos fins: expansão industrial, 
facilitação da comunicação, sensibilização, transmissão de conhecimento, 
administração, produção de bens e de serviços, e com benefícios vários, 
alterando radicalmente a produção e a relação do homem com o trabalho. 
(VIEIRA, 2004, p. 18) 
 

Atualmente, as empresas são ligadas de tal forma que pequenas revoluções 

acontecem em períodos curtíssimos e sem fazer barulho (VIEIRA, 2004). Para 

Quadros6 (2010), elas precisam adequar-se às mudanças em tempo real, tanto no 

âmbito cultural, social e ambiental, quanto no tecnológico, econômico e político.  “A 

mudança esboça diversos cenários, porque o que quebra uma empresa não é a 

mudança em si, mas a incapacidade de as pessoas se adequarem a ela”. 

(QUADROS, 2010, s.p). 

 

O mercado tornou-se cada vez mais complexo. A disputa é acirrada. As 

mudanças acontecem a todo o momento. Para Alves7 (2002), um ambiente 

favorável, com ações de Endomarketing que valorize o ser humano tem se tornado 

estratégico para as empresas de todo o mundo. Quanto maior a motivação e 

satisfação por parte dos colaboradores, melhor é a imagem de uma organização, 

                                                
6 Cliente Interno faz a diferença. Disponível em:  
http://www.douglaszela.com.br/marketingvendas/artigosparaleitura/PDFs/endomarketing.pdf  
Acessado em 17/dez. /2010.  
 
7 Endomarketing como ferramenta de Estratégia Empresarial. Disponível em: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR75_0651.pdf.  Acessado em 10/jan./2010.  
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destaca o autor. E entender suas emoções é fundamental para a conquista de 

resultados por parte das empresas, como propõe o artigo de Nascimento 8 (2010).  
 

Nos espaços organizacionais nascem inúmeros sentimentos humanos: 
alegria e tristeza, medo e coragem, criatividade e acomodação, empolgação 
e falta de estimulo para vencer os obstáculos, os desafios. Todas essas 
emoções envolvem pessoas e essas, por sua vez, são responsáveis pela 
sobrevivência do negócio e não há como imaginar que deixarão de fazer 
parte do dia a dia das empresas. (NASCIMENTO, 2010,s.p) 

 

As informações devem circular com segurança e planejamento ‘pelos 

corredores’ das corporações. A Comunicação Interna tornou-se o mecanismos de 

felicidade e feedback,  capazes de executarem estas tarefas (BRUM, 2011).   

2.1 A Comunicação Interna como estratégia competitiva para facilitar a 
felicidade 

A comunicação é rápida e ampla, e, se não gerenciada, pode causar 

estragos imediatos e em longo prazo, influindo nas estruturas de uma cidade, país 

ou mesmo de todo o planeta9. Essa realidade não seria diferente nas corporações.  

 

Como afirmam Ribeiro e Tófani10 (2011), o gerenciamento das informações 

passou a ser essencial para a competitividade no mercado. Segundo os autores, o 

conhecimento só é estratégico quando as empresas possuem uma Comunicação 

Organizacional estruturada, responsável por todo o processo de comunicação 

interna e externa que se dá no ambiente corporativo.  

 
A comunicação organizacional utilizada como estratégia competitiva de 
mercado engloba todas as formas de comunicação utilizadas pela 
organização para alcançar e interagir com seus públicos de interesse, de 
maneira integrada com sua missão e valores. Deve principalmente ser 
trabalha de forma convergente com os propósitos que pretende alcançar em 
curto, médio e longo prazo. (RIBEIRO E TÓFANI, 2011, p.1) 

                                                
8 Colaboradores e Organizações devem andar juntos. Disponível em: 
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/colaboradores-e-organizacoes-devem-andar-
juntos/25754/ .  Acessado em 20/nov. / 2010.   
 
9 Cita-se o recente caso WikiLeaks, onde informações confidenciais do governo americano foram 
divulgadas na internet, abalando as relações diplomáticas dos Estados Unidos com vários paises. 
(Julho de 2010). Disponível em http://www.ridfick.com/o-que-e-a-wikileaks-o-caso-falado-
mundialmente/. Acessado em 26/jan./2010.  
 
10 Comunicação Organizacional utilizada como Estratégia Competitiva de Mercado. Disponível 
em:http://www.tioflavio.com/userfiles/COMUNICA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O%20OR
GANIZACIONAL%20UTILIZADA%20COMO%20ESTRAT%C3%83%E2%80%B0GIA%20COMPETITI
VA%20DE%20MERCADO.pdf. Acessada em 03 / jan./ 2011 
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A Comunicação Interna pode ser definida como “um conjunto de ações que tem 

como objetivo tornar comum, entre funcionários de uma mesma empresa, objetivos, 

metas e resultados” (BRUM,1994, p. 23).  

 

As empresas devem considerar o colaborador como público-alvo permanente e 

apresentar técnicas de endomarketing como ações capazes de aflorar a felicidade 

dele no ambiente de trabalho e fora dele. Como ressalta Brum (1994), a Comunicação 

Interna como estratégia ampla e integrada para a motivação, engajamento e 

informação do público interno, não se dá de maneira isolada. Tornar comum é uma 

tarefa árdua, cíclica e não deve cessar nunca para trazer resultados relevantes as 

empresas. No Caderno de Comunicação Organizacional da ABRACOM11 (2008), o 

tema é tratado como um mecanismo constante: 

 
Esse relacionamento intenso, vivo e permanente com os colaboradores 
(sejam eles efetivos, terceirizados ou estagiários) e seus familiares, permite 
que a Comunicação Interna realize a primeira de suas funções estratégicas: 
a difusão da Visão, Missão e Valores Corporativos. Além disso, amplia e 
harmoniza o diálogo entre capital e trabalho, equaliza interesses, integra 
equipes e valoriza o conhecimento e a produção, fruto da razão de ser da 
organização.   
(CADERNO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DA                                            
ABRACOM, 2008, p.9)  

 

Essa estratégia multidisciplinar responsável por dialogar com todos os 

departamentos de uma empresa tem que ser trabalhada em sinergia com outras 

áreas.  

 

Ainda de acordo com Brum (1994), as tarefas da Comunicação Interna não 

podem acontecer de maneira isolada. Quando o público-alvo são os colaboradores, 

as áreas de Comunicação Social e Recursos Humanos devem trabalhar em 

conjunto, para garantir que as ações focadas no funcionário sejam globais e 

integradas. Para Marques12 (2004), estes dois departamentos são apenas os pontos 

de partida para que todos os setores da empresa estejam alinhados, informados e 

                                                
11 Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM).  
12 Comunicação interna. Disponível em: 
http://www.rh.com.br/Portal/Comunicacao/Artigo/3715/comunicacao-interna.html#. Acessado em: 
25/jan./2011.  
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motivados. A integração é vital para o sucesso da Comunicação Interna e 

sobrevivência da empresa.  
 

As informações que circulam nas empresas só têm valor quando se 
transformam em conhecimento compartilhado por todos, criando um ciclo 
virtuoso de valor capaz de suportar um mundo pautado por intensa 
competição, o que exige redesenhar modelos que permitam a tomada 
rápida de decisão.  
(CADERNO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DA                
ABRACOM, 2008, p.11). 
 
 

Para Marques (2004) o Endomarketing integra os setores em função de um 

objetivo final e dissemina por toda organização a noção de que o colaborador  

também é prioridade. Terra13 (2007) corrobora: “Ele (o colaborador) se torna mais 

importante que o cliente a partir do momento em que é o contato direto entre a 

empresa e o consumidor final".  

 

Partindo deste conceito, é necessário que todos os inseridos no ambiente 

organizacional possam assumir responsabilidades com comprometimento, 

valorização e qualificação, aumentando a produtividade e a identificação com a 

empresa, como propõe Bezerra14 (2010, s.p.) no artigo “Liderança como força motriz 

do endomarketing” (...) o indivíduo deve ser considerado parte integrante da 

estrutura organizacional, em que precisa deixar de ser apenas um recurso da 

organização para ser a própria organização, no seu sentido mais amplo e 

significativo.   

 

Para Nascimento15 (2010), um trabalho focado e hábil coopera para que o 

colaborador não fique apenas informado das ações da empresa. A vantagem 

competitiva só será alcançada quando tiver troca. A comunicação gera 

envolvimento, empenho, determinação e feedback. Segundo o autor, o resultado 

                                                
13Endomarketing: motivação e integração por resultados. Disponível em: 
http://www.mundodomarketing.com.br/imprimiblognews.php?materia=1295. Acessado em 05/ jan./ 
2011.  
 
14 Liderança como força motriz do endomarketing. Disponível em:  
http://www.rpbahia.com.br/rpemrevista/edicao16/lideranca_como_forca_motriz_do_endomarketing.pd
f. Acessado em 05/dez./2010.  
 
15 Colaboradores e Organizações devem andar juntos. Disponível em: 
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/colaboradores-e-organizacoes-devem-andar-
juntos/25754/ .  Acessado em 20/nov. / 2010.   
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refletirá no surgimento de um ambiente interno com elevado índice de satisfação e 

aumento do desempenho profissional. 

 
Funcionários motivados e satisfeitos melhoram a imagem de uma 
organização, resultando em lucratividade e sucesso. Em contra partida, 
funcionários insatisfeitos e descontentes podem levar uma organização a 
resultados negativos num mercado competitivo como o de hoje. 
(NASCIMENTO, 2010, s.p). 
 
 

O Endomarketing tem o papel que vai além de sua nomenclatura, ela 

ultrapassa a motivação ocasionada pelas contrapartidas financeiras (salários e 

benefícios). Suas ações são capazes de igualar a motivação do colaborador com o 

grau de satisfação e prazer buscados pelos clientes-externos na aquisição de um 

produto, segundo Chamone16. Em seu artigo, a autora defende que o cliente interno 

também necessita de alto contentamento, capaz de engajá-lo com os objetivos da 

organização.  
 

Funcionários que superam as expectativas dos clientes agregam um valor 
adicional às vendas e à imagem da empresa, influenciando decisivamente 
nos estímulos futuros que decidirão novos contratos. Assim, ações eficazes 
de marketing dirigidas ao público interno, têm o poder de comprometer os 
funcionários com a marca, os tornando leais com a estratégia da empresa, 
fiéis com seus valores e satisfeitos com o trabalho que desempenham. 
(CHAMONE, 2010. s.p) 

 
 

O exemplo a seguir, embasado nas teorias de Brum (2004), transmite essa 

idéia: uma fábrica de roupa não quer apenas vender o que vestir, ela quer estilo, 

modo de vida e, consequentemente, fazer a melhor roupa do mercado. Este motivo 

pelo qual a organização está no mercado, disseminada para o público interno de 

forma criativa e cativante, se torna um forte combustível para a felicidade 

organizacional.  
 

Um programa de comunicação interna bem feito é capaz de encorajar 
idéias, diálogos, parcerias e envolvimento emocional.Tudo isso traz a 
felicidade das pessoas no ambiente em que trabalham, e essa deve ser a 
principal razão da implantação de tal programa. (BRUM,1994, p. 26)  
 

Para o sucesso de uma Comunicação Interna, um fator preponderante da 

comunicação deve ser destacado. Uma organização pode se tornar uma ‘Torre de 

                                                
16 Cliente Interno: Atendendo para conquistar comprometimento. Disponível em: 
http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/683. Acessado em 17/ dez./ 2010.  
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Babel’ se a informação não for transmitida na mesma linguagem dos colaboradores. 

No próximo capítulo, entra o Líder, uma peça fundamental para a engrenagem do 

Endomarketing, como define Bekin (2010).  

 

2.2 A felicidade do Líder faz a da sua equipe  

 

Uma estrutura organizacional é feita por homens e mulheres, eles podem ser 

jovens, adultos e idosos, serem da área de humanas, social aplicadas, saúde ou 

exatas. Inúmeras são as características a serem destacadas, que os diferenciam 

uns dos outros. De acordo com Bezerra17 (2006), se a individualidade não for 

considerada, ela pode prejudicar a retenção da mensagem nas ações de 

Comunicação Interna. Além disso, o autor lembra que o generalismo na abordagem, 

muitas vezes pode ser o fator para o insucesso. De acordo com Brum (2011), cada 

colaborador quer ouvir o que a empresa tem a dizer de forma próxima, nítida e 

humana. Bezerra (2006) complementa: 
 

Para que haja o comprometimento é preciso que uma força estimuladora 
surja no ambiente, propiciando o clima saudável de realização e 
produtividade. Denominamos tal força de liderança, ela deve ser a força 
motriz do Endomarketing.  (BEZERRA, 2006, Pág.2) 

 

Na Comunicação Interna, a estrutura organizacional (público-alvo), proposta 

pela ABRACOM (2008), pode ser divida em efetivos (gerência, analistas, técnicos e 

“chão de fábrica”), terceirizados (fornecedores e prestadores de serviço) e 

estagiários; também devem ser incluídos os respectivos familiares. Todos estes 

públicos devem ser atingidos, cada qual com a linguagem e forma específica.  

 

A comunicação deve dar-se de colaborador para colaborador, e não de setor 

para colaborador, através, apenas, dos canais oficiais de informação (CLEMEM, 

2005). Porém, os meios internos de informação, trabalhados de forma integrada, 

reforçam os discursos e a identidade da organização, gerando harmonia no 

ambiente de trabalho. Além de possibilitar um relacionamento ágil e claro da direção 

                                                
17 Liderança como força motriz do endomarketing. Disponível em: 
http://www.rpbahia.com.br/rpemrevista/edicao16/lideranca_como_forca_motriz_do_endomarketing.pdf. 
Acessado em 05/dez./2010.  
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com os grupos de colaboradores e entre os próprios elementos que integram estes 

grupos.  

  

Dialogar com todos, pessoalmente, pode parecer inviável, mas é possível. 

Através do Líder, esta tarefa se torna eficiente e aconchegante.  Para Suzel 

Figueiredo, Diretora do Databerje18, as lideranças devem estar em sintonia com os 

discursos divulgados pela Comunicação Interna. “Ninguém faz uma comunicação 

interna apenas com canais. O maior desafio é preparar os lideres para serem 

comunicadores estratégicos”, ressalta Suzel na reportagem ‘Contatos Pessoais 

Reforçam Mensagens”. (LIPPI, 2009, p. 5619).   

 

Segundo Clemem (2005), fica claro que os responsáveis por disseminar as 

informações pela empresa devem estar muito bem preparados para tal tarefa, 

potencializando ao máximo a felicidade do colaborador por todo o ambiente 

corporativo. É preciso preparar o Líder para que realmente sua liderança surta 

efeito.  

 
Os lideres da empresa (...) devem estar preparados para exercerem sua 
liderança. Além do profundo conhecimento técnico e das características que 
devem identificá-los como bons gestores e negociadores, é considerado 
relevante à forma que ele se relaciona com os demais. (CLEMEN, 2005, p. 
21) 
 

A relação de Líder com o liderado constrói um contexto propício para o êxito 

de ações de endomarketing, já que os colaboradores se sentem mais próximos e 

seguros por terem uma referência SILVA20 (2000).  Mas, deixa-se claro que o Líder 

nem sempre é o que tem a maior colocação organizacional. Liderar não é dar 

ordens, muito pelo contrário. Para Damante e Lopes21 (2002), o líder tem que saber 

revelar talentos, gerar feedback e trocar idéias. Suas decisões devem ser 

compartilhadas, contribuindo para a melhoria constante do clima interno.  

                                                
18  Instituto de Pesquisa da ABERJE: http://www.aberje.com.br/ .  
19 Publicada na Revistas Valor Setorial: Comunicação Corporativa, da Aberje (Associação     
Brasileira de Comunicação Empresarial).   
 
20 A Liderança Carismática. Disponível em: http://www.endomarketing.com/07.html. Acessado em  
10/jan./2011.  
 
21 Revista Brasileira de Comunicação Empresarial. ed.45, 2002. Consulta na Internet em 05 de janeiro 
de 2011. Disponível em  http://www.aberje.com.br/revista/antigas/rev_45_capa.htm. 
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2.3 Canais de Felicidade: Os Meios de Comunicação Internos  

 

Para a maior eficiência da Comunicação Interna, o feedback precisa ser 

constante, sendo um ponto estratégico na comunicação com os demais stakeholders. 

Antes de se trabalhar a comunicação externa – imprensa, clientes, fornecedores e 

comunidade – o público interno deve receber a notícia quente com exclusividade, para 

depois serem repassadas aos demais públicos. (ABRACOM, 2008). 

 

Vale ressaltar que ações de Endomarketing eficientes não se fazem pela 

quantidade de canais disponíveis, mas sim por um planejamento e alinhamento de 

informações. Este conceito é corroborado por Costa22 (2011), “Marketing interno não 

deve ser entendido apenas como resultado de comunicação interna e gerenciamento 

de informações, constituindo um processo educativo que objetiva integrar pessoas e 

gerar motivação.” O Endomarketing é realizado por relacionamento pessoal e Meios 

de Comunicação Internos (MCI) oficiais. Pereira23 (2011) ressalta a importância 

destes canais e como eles contribuem para a felicidade organizacional.  
 

Identificar canais de comunicação interna adequados é uma tarefa 
cuidadosa e que exige um bom conhecimento da empresa, dos seus 
costumes, da sua cultura e do perfil dos empregados. Conhecer o público e 
saber como chegar a cada um é o ponto de saída e a garantia de sucesso 
de um programa de comunicação interna.  (PEREIRA, 2011,s.p) 
 

Os MCIs estabelecem um amplo sistema capaz de dar subsídios para que 

todos os colaboradores possam se informar e cumprir suas tarefas com eficiência. As 

melhores estratégias dever ser traçadas para a busca de melhores resultados. Como 

na Comunicação de Marketing, o Endomarketing deve ser criativo, inteligente, dialogar 

com o público-alvo e vender. 

 

Os MCIs devem ser trabalhados para que os colaboradores “comprem as 

idéias” da organização. Para Brum (1994), as campanhas internas precisam ter 

                                                
22 Uma nova Visão do Endomarketing. Disponível em 
http://www.endomarketing.com/diversos/uma_nova_visao2.pdf.  Acessado em 06/jan./2011.   
 
23 Comunicação Interna: aliada ou vilã - você decide!  Disponível em: 
http://www.comtexto.com.br/2convicomcciMonalisaPereira.htm.  Acessado em 05/ jan./2011. 
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posicionamento, as informações devem ser claras e objetivas como numa 

Propaganda, o layout precisa ser criativo como num anúncio, as veiculações 

necessitam ser estratégicas e os resultados mensurados. A comunicação é um 

processo de mão dupla que se utiliza de certo número de elementos em ação: “Todos 

estes elementos, por estarem associados e integrados, são essenciais no 

desenvolvimento do processo”. (BRUM, 1994, p. 79). 

 

De acordo com a ABRACOM (2008), os MCIs podem conter revistas, manuais, 

folder, banners, jornal-mural, quiosques, intranet, tv corporativa, chat interno, email-

marketing, newsletter, blog, boletim, palestras, capacitações, teatro, ações de 

relacionamento, ouvidoria interna, entre muitos outros. Porém, diante de tantos MCIs, 

a tradicional conversa é a mais relevante (MATOS, 2009). Com embasamento nas 

teorias de MacLuhan (1974), os canais de comunicação são nada mais do que 

próteses, eles levam informação onde emissor não pode alcançar. Estes canais são 

mecanismos necessárias para disseminar a informação na atualidade, mesmo assim, 

o relacionamento interpessoal, sem prótese, continua como o principal forma de 

comunicação: 
A boa comunicação interpessoal em uma empresa é reflexa de um bom 
clima de trabalho (empresa feliz/ pessoa feliz/ bom resultado). A empresa 
feliz não é um mito, mas uma realidade que cada um de nós pode construir, 
mantendo bons relacionamentos no nosso dia-a-dia de trabalho (coisas 
simples e fundamentais: boa vontade, bom humor, um sorriso, falar 
obrigado e por favor). (MATOS, 2009, p.82)  
 
 

Os MCIs são essenciais para a disseminação da informação, engajamento e 

alinhamento corporativo, mas o corpo-a-corpo, o aperto de mão e os mais simples 

gestos contribuem para a felicidade organizacional mais do qualquer outra forma de 

comunicação. Afinal, a felicidade depende da própria pessoa.  

 
3. Metodologia 

 

Este artigo foi elaborado a partir de documentações indiretas, através de 

pesquisas em livros, revistas e manuais de comunicação e artigos da internet. O 

levantamento das informações aconteceu no período entre novembro de 2010 e 

janeiro de 2011.  O conhecimento adquirido nestas buscas auxiliou em todas as fases 

da elaboração do conteúdo aqui exposto.  
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3. Conclusão  
 

No decorrer deste artigo foi abordada a importância da Comunicação Interna 

e o espaço conquistado no atual cenário organizacional. Esta ferramenta de gestão 

da informação maximiza os resultados e o desenvolvimento profissional do 

colaborador, contribuindo para sua felicidade corporativa. Este estado de 

contentamento do público interno, na esfera empresarial, tornou-se fator estratégico 

no competitivo mercado, onde produtos, preços e tecnologia perderam espaço para 

o ser humano. 

 

Um sentimento tão volátil e subjetivo como a felicidade realmente pode 

contribuir para o aumento de produtividade. De acordo com análise, este contexto 

era praticamente impossível na Revolução Industrial e paradoxalmente ganhou 

espaço na Revolução Tecnológica. Atualmente, o homem tornou-se essencial para o 

constante e rápido desenvolvimento da tecnologia da linha de produção. 

 

Sendo assim, informar, motivar e engajar o colaborador é fundamental para a 

conquista de resultados por parte das empresas. Através de fundamentos teóricos 

evidenciasse a Comunicação Interna como alavanca da felicidade corporativa e 

principal instrumento para o cumprimento de metas e aumento do desempenho 

profissional nas organizações.  

 

 O Endomarketing deve ser uma sinergia entre os setores de Comunicação 

Organizacional e Recursos Humanos, para depois atingir toda a organização. 

Enquanto a área de Comunicação informa, motiva e engaja o funcionário através de 

mídias e estratégias, a área de RH é a responsável por fazer isso acontecer com 

políticas e ações que afetem o dia-a-dia do colaborador. Após essa integração, a 

Comunicação Interna poderá abranger com maior eficiência os demais setores da 

empresa. 

 

Nesse sentido, é preciso co-criar a felicidade organizacional de maneira 

contínua, através da missão, valores, metas e mensagens ao colaborador. Para 

tanto, a Comunicação Interna possui vários MCIs, mas não deve se limitar apenas 
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aos tradicionais, como: revistas, manuais, folder, banners, jornal-mural, quiosques, 

intranet, tv corporativa e tantos outros. Como foi ressaltada neste artigo, a 

comunicação começa e termina com diálogos. Sendo a conversa, a principal forma 

de se passar informação e obter feedback.  

 

 Foi exposto que as mensagens da organização são assimiladas mais 

facilmente por meio do Líder. Esta referência dentro da empresa humaniza e 

aproxima as mensagens institucionais do colaborador, fazendo com que ele entenda 

e absorva o que está sendo transmitido mais claramente. 

 

Conclui-se que a Comunicação Interna possui a força de não apenas 

informar, mas de assegurar a eficiência e satisfação no ambiente de trabalho, 

maximizar a produtividade, construir a confiança, respeito e lealdade entre os 

colaboradores e, acima de tudo, disseminar a felicidade corporativa.  
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