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1. RESUMO

Este projeto de pesquisa visou realizar um estudo exploratório e descritivo no campo 

da Comunicação Empresarial, abordando a comunicação interna, com foco em 

endomarketing. O objetivo geral foi identificar quais estratégias de comunicação 

interna adotar para a organização chegar ao sucesso, sendo que da pergunta de 

pesquisa, “Quais fatores são determinantes  para que a comunicação interna esteja 

inserida no planejamento de comunicação estratégico?” duas outras foram 

derivadas : (b) Quais fatores devem ser considerados na relação entre avaliação e 

motivação, antes da implantação do plano de comunicação motivacional? e (c) 

Quais fatores devem compor a avaliação pós implantação do plano de comunicação 

motivacional? Foi realizada a investigação da importância da estratégia para a 

comunicação interna e como utilizá-la. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

descritiva, com dados obtidos de pesquisa documental e/ou bibliográfica; pesquisa 

de campo exploratória e produção de plano de comunicação interna, com foco em 

endomarketing.

Palavras-chave: Administração. Comunicação Interna. Endomarketing.

2. INTRODUÇÃO

! Esta pesquisa está inscrita nas Ciências Socias Aplicadas, na área da 

Administração de Empresas, especificamente Comunicação Integrada. Dada a 

importância da comunicação empresarial em ambientes inconstantes e repletos de 

crises, refletir a respeito das formas de comunicação, os conteúdos, seus 

instrumentos, os  valores veiculados, os potenciais  ideológicos  transmitidos, reflete a 

visão estratégica com que se depara qualquer gestor de comunicação. Assim, na 

tentativa de minimizar danos e potencializar os efeitos positivos, é que a pesquisa 

ora empreendida visa refletir e propor rumos para a comunicação interna na Ibiara 

Imóveis, sob o prisma do pensamento estratégico.

A comunicação está presente em todas as fases da nossa vida, ela é 

essencial para nossa sobrevivência, e se não há uma comunicação que seja 

entendida por todos, podem ocorrer muitos conflitos. 

  



A comunicação é uma ferramenta muito importante para qualquer 

organização, pois, sem um sistema eficaz de comunicação, os processos de 

trabalho ficam prejudicados, podendo não atingir as metas estabelecidas.

A imagem da empresa é muito importante para sua sobrevivência em 

ambientes altamente competitivos, e se essa comunicação que existe dentro da 

empresa não funcionar de forma eficaz e eficiente, os prejuízos podem ser 

irreparáveis à sua imagem. 

É preciso ter uma boa comunicação para ter um bom resultado, e isso se 

aplica a todas as instâncias comunicacionais, esse projeto vai mostrar exatamente 

quais  estratégias adotar para chegar à comunicação interna exata a ser feita na 

organização.

Para que os  objetivos organizacionais sejam atingidos, é preciso que os 

colaboradores estejam motivados e comprometidos a atingi-los. Para exemplificar 

isso, vai ser usado um plano de comunicação interna, com foco em Endomarketing, 

que mostra uma estratégia de motivar os colaboradores e ao mesmo tempo atingir 

as metas da organização.

 Esta pesquisa apresenta como tema a comunicação interna, como se aplicar 

e quais  os seus conceitos, utilizando um plano estratégico para que essa 

comunicação seja eficiente.

 A pergunta que orienta a reflexão neste projeto de pesquisa é sintetizada por:

 (a) Quais fatores  são determinantes para que a comunicação interna esteja 

inserida no planejamento de comunicação estratégico?

 Outras perguntas nortearam todas as etapas do projeto e são derivadas  da 

pergunta de pesquisa descrita em (a).

 (b) Quais fatores devem ser considerados na relação entre avaliação e 

motivação, antes da implantação do plano de comunicação motivacional?

 (c) Quais fatores devem compor a avaliação pós implantação do plano de 

comunicação motivacional?

 Dentro da organização é preciso que a Comunicação seja clara e evidente 

para todos, pois, quando há ruídos nessa comunicação, a mensagem não é 

devidamente passada como deveria, e acontecem os conflitos. 

 A comunicação interna vem para facilitar a comunicação dentro da 

organização, é ela que vai aproximar os gestores dos colaboradores e vice-versa. 

  



 Para que os objetivos da organização junto com a Comunicação Interna se 

alinhem de forma congruente, é preciso ter uma estratégia bem definida e divulgada 

para todos para que se chegue às metas previstas. No caso desse projeto de 

pesquisa, a estratégia é a motivação dos funcionários, que vai abordar, como 

motivando meus funcionários posso alcançar os resultados esperados da 

organização? 

 Qualquer plano de comunicação interna, para ser gerido, compreende um 

processo avaliatório anterior à sua elaboração, a fim de que os propósitos estejam 

claros e bem definidos. Após a implantação do plano, é preciso ter mecanismos 

eficientes de controle e avaliação do processo motivacional, a fim de que haja 

relação direta entre o planejamento comunicacional estratégico e as  ações de 

comunicação interna em curso. 

 Os processos avaliatórios, o anterior e o posterior à implantação do plano de 

comunicação interna, podem revelar falhas comunicacionais a serem corrigidas e de 

que forma a correção é efetivada após o plano. 

 Um problema que merece atenção nesse sentido é o de que um plano de 

comunicação interna, com ações  motivacionais, se oferecido a colaboradores 

ineficientes, pode, ao contrário do que se espera, aumentar a ineficiência. É nesse 

sentido que as avaliações e formas de controle precisam ser melhor compreendidas 

e sua aplicação norteada por critérios precisos, o quanto possível.

 Sanches (1996) reforça o aspecto positivo das ações de comunicação 

motivacionais, ao afirmar que 

quando os colaboradores estão satisfeitos, sentindo-se fundamentais para 
os processos da organização, e conhecendo estes, há uma influência no 
resultado final da empresa, se você tem funcionários motivados, terá mais 
resultados.

 Em minha experiência de aluna do curso de Administração de Empresas, 

pude comprovar que a Comunicação Interna é uma grande ferramenta para 

qualquer atividade a ser exercida dentro de uma organização, por isso tem que ser 

eficiente para que não haja conflitos, 

 Por isso, analisei quais  contribuições que os estudos sobre a Comunicação 

Interna vêm proporcionando ao desenvolvimento da comunicação empresarial, 

quando usada uma estratégia de Comunicação Interna para motivar os  funcionários, 

  



em que possam se sentir bem dentro da organização, mais informados, mais 

eficientes e que saibam que são importantes para a organização.

3. OBJETIVOS

! O objetivo geral deste projeto de pesquisa de iniciação científica foi a 

comunicação, enfocando na comunicação interna, com foco em endomarketing, 

visando responder às seguintes questões:

 (a) Quais fatores  são determinantes para que a comunicação interna esteja 

inserida no planejamento de comunicação estratégico?

 Outras perguntas norteiam todas as etapas do projeto e são derivadas da 

pergunta de pesquisa descrita em (a).

 (b) Quais fatores devem ser considerados na relação entre avaliação e 

motivação, antes da implantação do plano de comunicação motivacional?

 (c) Quais fatores devem compor a avaliação pós implantação do plano de 

comunicação motivacional?

4. METODOLOGIA

! A metodologia de pesquisa foi escolhida, principalmente, em razão da 

necessidade de formação do acadêmico, incentivando a postura científica frente à 

elaboração de informações, produção de projeto de pesquisa, de relatório, de artigo 

científico e apresentação dos resultados em congresso, com posterior envio do 

artigo para publicação.

 Assim, priorizando a aprendizagem da pesquisa e metodologia científica para 

estudante em início do processo, optou-se por:

 (a) Pesquisa descritiva, com dados obtidos de pesquisa documental e/ou 

bibliográfica.

 (b) Produção de plano de comunicação, com foco em endomarketing 

motivacional, para a administradora de imóveis Ibiara.

  



 Visando responder à pergunta de pesquisa e confirmação ou não das 

hipóteses, serão empreendidos os  seguintes passos, conforme descritos por Barros 

e Lehfeld (2000 p. 72-73):

 (a) Levantamento bibliográfico, com a consulta de:

  - consulta a catálogos editoriais;

  - consulta a base de dados existentes na área, destacando UNIBIBLI, 

USP, UNICAMP e UNESP.

 (b) Documentação e registro das informações selecionadas.

 (c) Fichamento bibliográfico dos registros  selecionados e redação 

concomitante da pesquisa.

 Adicionalmente, será proposto um plano de comunicação interna, com foco 

em endomarketing, para a empresa Ibiara.

5. DESENVOLVIMENTO

 A Ibiara Imóveis atua em todo o  Estado de São Paulo, colaborando na 

viabilização, planejamento, implantação e desenvolvimento de loteamentos 

residenciais, com foco na organização e gerenciamento das vendas desses 

empreendimentos.

 Conta com uma equipe treinada de corretores, sendo os responsáveis pela 

comunicação durante todo o processo. A empresa é composta por dois associados, 

cada um com atividades pré-definidas e sendo válida a opinião/sugestão de todos, 

tendo a tomada de decisão definida de acordo com a votação da maioria.

 A Ibiara Imóveis tem como estratégia a motivação dos funcionários e algumas 

ações voltadas à conscientização de preservação do meio ambiente. 

 Atua há pouco mais de 40 anos no mercado imobiliário, vendendo e 

administrando loteamentos, totalizando 10.000 lotes desenvolvidos e vendidos.

 Apresenta como Missão: “Desenvolver soluções e atender com excelência 

nossos clientes, dentro dos padrões éticos, superando as expectativas  e entregando 

o melhor serviço de planejamento e gerenciamento de vendas e administração de 

loteamentos.” Sua Visão é “Ser referência no mercado imobiliário e reconhecida por 

seus parceiros e clientes como prestadora de excelentes serviços na venda de 

loteamentos.” Os valores da Ibiara são representados  por: iniciativa, transparência, 

  



solução, respeito, relações justas, agilidade, qualidade, valorização do ser humano, 

credibilidade.

 A Ibiara vai fazer a implantação da comunicação interna, para motivar ainda 

mais seus funcionarios, alcançando assim, os resultados esperados.

5.1 Ações de Endomarketing
Ação 1

Problema Inadimplências.

Ação de endomarketing Departamento jurídico.

 Como? Admissão de um advogado.

Onde? O departamento ficará na própria empresa.

Por quê? Para orientar os corretores/administradores sobre procedimentos de 
cobrança dos inadimplentes.

Quem? Como a empresa não tem departamento de RH, a própria sócia 
selecionará o advogado.

Quando? Em curto prazo.

Quanto? O salário de um advogado pleno varia de R$ 4000,00 a R$6500,00.

Considerações Criar um departamento jurídico, com um advogado para orientar os 
administradores quanto aos cuidados na pré-venda, a fim de 
esclarecer aos compradores quantos às consequências da 
inadimplência.

Fonte: PELIZARO, 2014.

Ação 2
Problema Falta de administração Local
Ação de endomarketing Intranet/comunicação instantânea.
Como? Implantação do Skype empresarial.
Onde? Em todos os celulares corporativos que ficam com os 

corretores, e nas administrações locais de cada loteamento.
Por quê? Para facilitar e agilizar a comunicação, para que os ruídos não 

atrapalhem os negócios.
Quem? Pode ser instalado pelos próprios colaboradores, que vão ser 

instruídos.
Quando? Em curto prazo.
Quanto? Gratuito **** 
Considerações O Skype Empresarial possibilitará chamadas de vídeo com até 

3 pessoas, o que ajuda a economizar dinheiro com passagens e 
hospedagens e, enquanto o colaborador estiver em uma 
chamada, poderá enviar mensagens instantâneas para outras 
pessoas, e ainda poderá enviar arquivos de qualquer tamanho 
para qualquer pessoa.

Fonte: PELIZARO, 2014.

  



Ação 3

Problema Falta de atualização, em tempo real, dos dados dos loteamentos.
Ação de endomarketing Implantar um sistema do tipo CRM, que possa armazenar os 

dados de todos os loteamentos.
Como? Instalado em todos os pontos de comunicação instantânea, via 

www.
Onde? Nos computadores e dispositivos móveis corporativos.
Por quê? Para facilitar a comunicação entre os colaboradores, com dados 

dos loteamentos em tempo real.
Quem? Cada colaborador será responsável  pela atualização dos dados 

do lote sob sua responsabildiade.
Quando? Em curto prazo.
Quanto? Orçamento.
Considerações Implantar um sistema do tipo CRM, que possa armazenar o 

cadastro do cliente, que atualizasse as vendas feitas em tempo 
real, para que todos os lotes apresentem informações 
atualizadas, identificando os que ainda estão disponíveis para 
venda.

Fonte: PELIZARO, 2014.

6. RESULTADOS 

! O objetivo geral deste projeto de pesquisa de iniciação científica foi a 

comunicação interna, com foco em endomarketing, visando responder à seguinte 

questão: Quais fatores são determinantes para que a comunicação interna esteja 

inserida no planejamento de comunicação estratégico? E, para que a comunicação 

interna esteja inserida no planejamento de comunicação, é preciso entender o 

conceito e as aplicações da comunicação interna. Desse aporte inicial e, em visitas à 

Ibiara, foram coletados dados e informações a respeito da comunicação interna, com 

entrevistas semi-estruturadas. Os dados coletados colaboraram na identificação dos 

fatores positivos e negativos da comunicação interna.

 As outras  duas perguntas que nortearam todas as etapas do projeto e são 

derivadas da pergunta de pesquisa descrita anteriormente também foram úteis na 

identificação dos  problemas de comunicação, identificação das estratégias, pesquisa 

de custos  e proposição de implantação. O processo de pós-implantação do plano de 

comunicação motivacional será mediado pela pesquisadora pelo período de 3 (três) 

meses, cumprindo o prazo de consolidação inicial.

  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O plano de comunicação motivacional será usado como estratégia de 

crescimento para a Ibiara Imoveis, aprimorando o que a empresa já apresentava de 

positivo, e promovendo uma comunicação interna com ações  de endomarketing em 

alguns dos processos. Com essas ações, o colaborador poderá ter acesso ao 

cadastro dos clientes, entrar em contato quando necessário, além de atualização  

em tempo real das vendas dos lotes. O processo de venda será mais transparente e 

acessível a todos os colaboradores.
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