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Resumo: Este estudo analisa, de forma concisa, o que é comunicação 

organizacional, assim como as barreiras de comunicação que a mesma apresenta. 

Junto a isso, um paralelo em como o comportamento externo influencia o 

comportamento dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho, assim como as 

novas tendências tecnológicas permitiram uma nova abordagem na comunicação 

interna nas empresas. Para a compreensão dos fatos apresentados foram 

estudadas nessa investigação obras de autores que dissertam sobre a comunicação 

organizacional assim como a comunicação como um todo, obras que retratam o 

novo ambiente tecnológico assim como os conceitos básicos de KPIs que cercam o 

ambiente externo. Junto a essa investigação fora feita uma análise da empresa 

corpus PepsiCo do Brasil onde, com base no seu atua nível de maturidade em 

comunicação interna, é possível ver a aplicação dos conceitos exemplificados. A 

pesquisa teve como objetivo identificar como a atualização dos canais internos, 

derivados de uma nova tendência tecnológica, afetaram a comunicação interna 

permitindo assim implementação de indicadores de performance para mesma a fim 

de nortear futuras atividades.  

 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Comunicação Organizacional. KPIs. 

Revolução 4.0.  Canais Internos. 

 

Abstract: This study concisely analyzes what organizational communication is, as 

well as the communication barriers it presents. Alongside this, a parallel in how the 

external behavior influences the behavior of the collaborators within the work 

environment, just as the new technological tendencies allowed a new approach in the 

internal communication in the companies. In order to understand the presented facts, 

we studied in this research works by authors who talk about organizational 

communication as well as communication as a whole, works that depict the new 

technological environment as well as the basic concepts of KPIs that surround the 

external environment. In addition to this investigation, PepsiCo of Brazil was 

analyzed where, based on its level of maturity in internal communication, it is 

possible to see the application of the concepts exemplified. The research aimed to 

identify how the updating of internal channels, derived from a new technological 

trend, affected the internal communication, thus allowing the implementation of 

performance indicators for the same to guide future activities. 
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INTRODUÇÃO 

              Hoje, no mundo corporativo a comunicação organizacional vem tomando 

um espaço ainda mais significativo. Sua pertinência e dinamismo são, entre outros 

fatores, motivos de atenção, e vem necessitando de um constante aprimoramento, 

inclusive nas funções sociais que lhe cabem dentro do contexto empresarial. Nesse 

sentido, para alcançar indicadores-chave de desempenhos na organização 

organizacional, os KPIs, devemos, tal como Kunsch (2002) determina, pensar em 

estratégias, qualidade, conteúdo e adequação de inovações tecnológicas, as quais 

devem se fazer presentes neste processo. Como resultado, podemos pensar na 

facilitação obtenção de objetivos de uma determinada corporação e para que os 

funcionários estejam envolvidos. Espera-se então, que os KPIs funcionem como um 

mapa funcional, embasando o planejamento dos comunicados interno. Dentro desse 

processo o departamento de comunicação interna entra como codificador e canal 

visando difundir entre os funcionários (receptores) as mensagens chaves da 

empresa (fonte). Dessa forma, há de considerar as mudanças tecnológicas que 

estão ocorrendo, as quais podem afetar em nível macro, toda a sociedade e, 

consequentemente em nível micro, as organizações em geral.  

 

OBJETIVO 

  Partindo do pressuposto da alta relevância que se faz necessária na 

aplicabilidade de uma eficaz Comunicação Organizacional nas corporações 

contemporâneas, a pesquisa em questão, busca enfatizar os mecanismos 

indicadores de excelência para sua construção. Para tanto, almeja-se alcançar o 

máximo de entendimento sobre os fatores e empregabilidade de ferramentas que 

possam nos levar aos KPIs, ou seja medir quantificavelmente, a fim de tornar 

compreensível se os objetivos programados poderão ou não ser alcançados. Torna-

se igualmente mote deste trabalho, as referências que possam vir a ocasionar 

problemas de comunicação dentro do programa pretendido.  

 

 



 

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada foi a de pesquisa bibliográfica, bem como o levante 

de referências fidedignas em banco de dados eletrônicos e estudo de caso na 

corporação PepisCo do Brasil. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

              No âmbito organizacional, além das barreiras gerais ou comuns ao 

processo de comunicação, encontramos outras específicas, aplicadas mais à 

comunicação organizacional (KUNSCH, 2002, p74).  

               Para que a comunicação seja efetiva (KUNSCH, 2002, p160)  prevê que se 

deve levar em consideração os fatores externos que também influenciam o ambiente 

interno, gerando transformação  ao aproximar mais o ambiente externo do interno ao 

utilizar novas técnicas de mensuração. Os KPIs nos novos canais digitais são uma 

nova forma de compreender o colaborador e podendo ser utilizados segmentando 

informações de forma mais personalizada, aumentando os índices de entendimento. 

Para tanto, duas linhas de pensamentos podem ser adotadas para entender o 

contexto organizacional1. Assim, podemos pensar nas empresas meramente como 

organizações rígidas e mecanicistas ou como um novo sistema vivo, onde ocorrem 

as mais diversas interações sociais e que são influenciadas pelo ambiente externo 

(macro ambiente) e o ambiente interno (microambiente).2 Percebemos então, a 

influência que o ambiente interno sofre com as relações macro ambientais das 

organizações.3  Outra terminologia, que pode ser bastante utilizada para definição de 

                                                            
1 A dos Racionalistas, que concebem as organizações como estruturas racionalmente ordenadas e destinadas a 
fins específicos; e a dos organicistas, que veem as organizações como organismos sociais vivos, que evoluem 
com o tempo, sejam elas empresas privadas ou uma burocracia governamental (PEREIRA, 1988, p.19 5 apud 
KUNSCH, 2002, p.23). 
2 O fato é que não podemos considerar uma organização somente em seu âmbito interno e de forma estática. 

É preciso vê-la em relação a um contexto muito mais amplo, numa perspectiva holística. Temos que a consider 

vinculada ao ambiente em que ela vive, incluindo aspectos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos 

ecológicos e culturais, variáveis que interferem enormemente na vida organizacional (KUNSCH, 2002, p.30). 

3 Não podemos considerar que uma mesma organização tenha o mesmo comportamento interno quando a 
alocarmos em um novo ambiente externo. Outro aspecto relevante a ser levado em conta é que as 
organizações são formadas por pessoas que carregam dentro de si o seu universo cognitivo e, portanto, tem 
uma maneira própria de ver as coisas. Não há, pois, garantia de que aquilo que elas pensam que estão 
passando, por meio de sua comunicação, está sendo efetivamente assimilado por seu público interno. Daí a 
importância de considerar a cultura organizacional nesse contexto (KUNSCH, 2002, p.30). 



empresas, é o aspecto de instituição. Com base na fala de Maria José B. Pereira 

(1988, p.09-10 apud KUNSCH, 2002, p.33) as organizações são instrumentos 

técnicos e racionais que agrupam um determinado número de indivíduos a fim de 

alcançar um objetivo prefixado, e que, a suas sobrevivências dependem de 

adaptarem-se as mudanças macro ambientais a fim de evitar a obsolescência.  

 Todo movimento vem de uma tentativa de demonstrar que não são apenas 

empresas voltadas para resultados econômicos e sim que se preocupam com os 

valores sociais (institucionalização das organizações). A empresa PepsiCo do Brasil, 

foco desta pesquisa, é um exemplo de como as grandes organizações estão 

passando por um este processo ao aplicar a performance com propósito e gerar 

maior valorização. Seu objetivo é de entregar crescimento sustentável de longo 

prazo e, ao mesmo tempo, deixar uma marca positiva na sociedade e no meio 

ambiente. Faz parte desse movimento oferecer opções mais saudáveis, ao mesmo 

tempo em que torna-se o sistema alimentar mais sustentável e as comunidades mais 

prósperas. (PEPSICO, 2018).   

              Fato é que as características organizacionais evoluem e passam por 

contínuas transformações, já que as organizações sofrem pressões e influencias do 

ambiente onde estão inseridas e tem de se adaptar a dinâmica da história social, 

econômica e política para sobreviver (KUNSCH, 2002, p.49-57), considerando que, 

já na década de 90, teve-se inicio um novo padrão de organizações. Surgindo assim 

uma “organização horizontal”, que tem mudado os modelos de gestão para se 

adaptar as grandes transformações econômicas e tecnológicas. Essa nova 

organização sai da verticalização e rigidez para atuar em rede, promovendo uma 

gestão em equipes onde mensura os dados e visa informar e formar seus 

colaboradores em todos os níveis, visando um ambiente mais colaborativo e 

decentralizado tarefas. Essas mudanças de comportamento das organizações estão 

sendo uma resposta às novas formas de se adaptar à instabilidade dos mercados 

cada vez mais complexos e difíceis. Tendo em vista os grandes desafios que 

estamos vivendo dominados pela revolução e convergência tecnológica da 

informação, as empresas estão buscando essa melhor estruturação e novas 

estratégias de ação (KUNSCH 2002, p.60-64). Para conseguir promover tais 

mudanças a as organizações conversam com seus colaboradores por meio do setor 

de comunicação interna, a fim de garantir o alinhamento interno.  

 



COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL  

 Segundo Kunsch (2002), o processo de comunicação organizacional é a 

dinâmica onde, por meio de interligações entre as mais diversas áreas, se torna 

possível a coordenação dos recursos da empresa. “É a comunicação que ocorre 

dentro [da organização] e a comunicação entre ela e seu meio ambiente que [a] 

definem e determinam as condições da sua existência e a direção do seu 

movimento” (THAYER, 1976, p.120 apud KUNSCH, 2002, p.69). Complementa que 

esse mecanismo analisa as relações entre o processo de comunicação das 

empresas com os seus mais diversos públicos, internos e externos.  A ideia que a 

comunicação organizacional permeia esses mais diversos universos tendo em vista 

que, ao pensar neles como uma única estratégia interligada, forma-se uma 

comunicação integrada.4 Com as tendências evolutivas das empresas, o setor de 

comunicação tornou-se cada vez mais uma área estratégica das organizações, 

assim assumindo uma postura mais tática e ganhando maior relevância dentro das 

mesmas. 

 

BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO 

                Seguindo o pensamento de Kusch (2002, p.74) podemos dividir as 

barreiras que enfrentamos em comunicação em barreiras gerais e barreiras na 

comunicação organizacional. As barreiras gerais são os “ruídos” que podem 

acontecer dentre o processo de comunicação, essas barreiras podem ser de ordem, 

mecânica, fisiológica semântica ou psicológica. Os fatores fisiológicos estão ligados 

as deficiências físicas e motoras que o receptor possa vir a ter. As barreiras 

semânticas estão relacionadas a não decodificação das mensagens e linguagem da 

comunicação, resultando muitas vezes na não interpretação das mensagens ou 

muitas vezes uma interpretação erronia. As barreiras psicológicas, são o julgamento 

sobre o teor da comunicação baseados em atitudes, crenças, valores e 

experiências, fazendo com que cada comunicado seja percebido e absorvido de 

forma única para cada receptor. As barreiras pessoais são semelhantes às barreiras 

psicológicas, porém, nesse caso leva-se em consideração o estado de cada 

indivíduo, inserido especialmente no contexto organizacional, como ele se comporta 

                                                            
4 Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, 
permitindo uma atuação mais sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 
mercadológica, da comunicação interna, e da comunicação administrativa, que formam o mix, o composto da 
comunicação organizacional (KUNSCH, 2002, p.150). 



dentro de sua organização. Em decorrência do alto número de processos 

administrativos que uma organização tem, as barreiras burocráticas levam em 

consideração como as organizações processam suas informações internamente. O 

excesso de informação está relacionado como os colaboradores se veem saturados 

de informação, tornando assim a comunicação menos eficaz. Por fim a barreira que 

decorre de falta de informações, gerando assim o não entendimento por 

responsabilidade exclusiva da organização.   

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 O setor de comunicação interna tem como objetivo a ponte de comunicação 

entre a empresa e os funcionários. É uma ferramenta estratégica para a 

compatibilização dos interesses dos empregados e da empresa, através do estimulo 

ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação de todos os 

níveis (RHODIA, 1995, apud KUNSCH, 2002, p.154).5 O empregado não pode ser 

visto apenas como alguém que vai ‘servir o cliente”. Ele atua num ambiente 

organizacional de pessoas que buscam interagir em virtude da consecução dos 

objetivos gerais das organizações. Não é, portanto, um espaço de mercado 

(KUNSCH, 2002, P.155).  A transformação da comunicação top-down para uma 

comunicação mais horizontal é um reflexo da importância das interações nas 

empresas. Junto a todas as barreiras citadas, o pensamento de tornar mais 

democrático o ambiente organizacional é outra dificuldade enfrentada. Para o 

contínuo engajamento dos funcionários, é necessária compatibilização dos 

interesses dos colaboradores e das empresas, equilíbrio saudável entre os dois é a 

palavra. As mudanças que estão ocorrendo no mundo atingem, em nível macro, 

países, regiões e continentes e, consequentemente, em nível micro, as 

organizações em geral. Segundo Kunsch (2002) os trabalhadores tiveram uma 

mudança de comportamento, de um pensamento mais passivo, mudou para um 

pensamento mais ativo e coletivo.  Outro fator de mudança que Kunsch (2002) 

destaca, é o avanço tecnológico que vem permitindo novas formas e meios de 

comunicar-se, disseminando a informação e com maior facilidade de uso. Nesse 

                                                            
5 Vale ainda um esclarecimento sobre endomarketing que Kunsch (2002) traz em seu livro. Para ela o 
endomarketing limita-se a ver os funcionários como clientes internos, são ações de marketing voltadas para o 
público interno com o objetivo de vender a imagem das empresas aos funcionários e familiares dos mesmos. 
Para tanto não devemos olhar para os colaboradores como “clientes internos” é necessário um olhar com uma 
perspectiva mais ampla. 



ponto o público interno vira um multiplicado e não mais apenas o receptor, o 

colaborador passa ser um porta-voz interno, um influenciador, com o poder de 

disseminar informações e alterar comportamentos, tanto de forma positiva como 

negativa.  Eles estão relacionados com políticas, estratégias, qualidade, conteúdo e 

linguagem, pessoal responsável e usos de novas mídias com adesão das inovações 

tecnológicas (KUNSCH, 2002, p.160).    

        

NOVOS COMPORTAMENTOS 

               A convergência tecnológica poderá levar à convergência entre o marketing 

digital e o marketing tradicional. Quanto mais sociais somos, mais queremos umas 

coisas feitas sob medida para nós.  A comunicação interna acompanha as 

transformações externas começando a investir em canais de comunicações mais 

sociais e na busca por coleta de dados de consumo de informações, para assim 

identificar-se mais com o público interno e torna o serviço mais pessoal, 

similarmente ao que Kotler (2017) sugere para o ambiente externo.  Ao longo dos 

últimos anos, as mudanças no ambiente de negócios têm forçado as empresas a 

rever seus conceitos acerca das maneiras de se gerir os empreendimentos, 

adotando-se uma visão mais integrada das diversas funções empresariais e, ao 

mesmo tempo, percebendo-se a necessidade de maior fluidez da informação entre 

todos os entes que, de alguma forma, podem influenciar os resultados das 

organizações. Podemos destacar uma nova dinâmica que pode ser utilizada por 

comunicação interna, tornando as mensagens mais eficazes, mais ágeis e 

integrando os departamentos. As redes sociais podem ser consideradas as 

principais formas de integrar e agilizar a comunicação interpessoal. A mídia social 

elimina barreiras geográficas e demográficas, permitindo às pessoas se conectarem 

e se comunicarem, e, às empresas, inovar por meio da colaboração. Os 

consumidores preferem confiar no círculo social (amigos, família, fãs, seguidores. 

Eles prestam mais atenção ao seu círculo social ao tomar decisões.6 Junto as novas 

possibilidades de interação e comunicação interna, decorrentes das novas 

tecnologias, veio a possibilidade de novas formas de feedbacks (retorno quanto a 

experiência com a comunicação) dentro do ambiente organizacional.  Com o 

                                                            
6 Como Kotler (2017) cita, o mercado está saindo do vertical e indo para o horizontal, e a comunicação dentro 
das grandes empresas segue essa tendência, como vimos com Kunsch (2002). Ao olharmos esses movimentos, 
internos e externos, podemos perceber que a forma de se comunicar está em transformação.  



avanço tecnológico é possível medir em tempo real como as pessoas interagem com 

a comunicação organizacional assim a personalizando para melhor aceitação odo 

público interno, seguindo assim o movimento de marketing externo descrito por 

Kotler(2017). 

 

Resultados 

              Quando aplicada a pesquisa à empresa PepsiCo do Brasil, podemos 

observar como o comportamento da comunicação interna da empresa se comporta 

diante dos temas estudados. A PepsiCo é uma multinacional, que no Brasil tem 

cerca de 13 mil funcionários, distribuídos em 15 plantas, 100 centros de distribuição, 

3.600 rotas de venda e 1 escritório central (SP). (PEPSICO, 2018).  Com mais de 

90% de funcionários fora do escritório central, a empresa conta com apenas 30% de 

sua base de funcionários com e-mails ativos, as barreiras de comunicação, como já 

exemplificadas, inseridas na companhia são evidentes e novas formas de 

comunicação de maneiras inovadoras se fazem necessárias.  

Dentro de sua gama de canais internos, 5 canais(Interanet, Tv Corporativa, 

Aplicativo, e-mail marketing, plano de fundo de computadores), deve-se destacar o 

aplicativo, canal pelo qual a empresa se destaca pela inovação e conexão com o 

ambiente externo. Todos os canais foram recentemente atualizados por conta de 

avanços das tecnologias e por conta disso, fora possível a utilização de KPIs que já 

estão sendo utilizados no mundo externo, como penetração, alcance e impactos. 

Desses índices quantitativos dos canais nasceram os 3 KPIs que norteiam a 

comunicação interna, índices de entendimento, envolvimento e compartilhamento. 

Tais métricas derivam de uma análise dos valores quantitativos (KPIs) e de uma 

pesquisa qualitativa, mostrando assim que para comunicação interna é necessário 

entender o comportamento interno através de um cruzamento de dados internos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do processo multiorganizacional criado pelo ser humano, a sociedade 

se organizou e disso nasceram as primeiras empresas, estas são mecanismos vivos, 

com sistema próprio e diversas interações sociais, sofrem as influências externas 

(macro ambiente) dentro do ambiente interno (microambiente). Apesar de todos 

visarem um objetivo prefixado, devem preocupar-se com a perenidade do negócio 

assim como as pessoas que se relacionam com ele, internamente e externamente. A 



comunicação organizacional ou comunicação interna é a dinâmica onde se torna 

possível a coordenação de recursos e ações dentro de uma empresa. Porém a 

forma com que o público interno consome informação se modifica a medida que os 

processos de comunicação no mundo externo se alteram também. A comunicação 

interna tende a sofrer uma influência do ambiente externo, pois a forma de consumo 

de conteúdo muda, tal como as atitudes e comportamentos do público interno.  

Pressupondo que a organização tende a ser um ambiente vivo, as empresas 

sofrem os impactos dessa mudança externa, e tendem a necessidade de 

adaptando-se às novas tendências e comportamentos. A tendências exigem 

mudanças internas e externas, abolindo as burocracias e excesso de informações 

somados às ordens mecânicas e informações errôneas.  

O avanço tecnológico que vem permitindo novas formas e meios de 

comunicar-se, permitindo assim maior disseminação da informação, daí o público 

interno vira um multiplicador e não mais apenas o receptor, o colaborador passa ser 

um porta-voz interno, um influenciador, com o poder de disseminar informações e 

alterar comportamentos, tanto de forma positiva como negativa. As redes sociais 

não podem ser ignoradas como as principais formas de integrar e agilizar a 

comunicação interpessoal, que trouxeram a possibilidade de novas formas de 

feedbacks dentro do ambiente organizacional, possibilitando ainda, sua medição em 

tempo real, conforme a definição de marketing externo de Kotler (2017). A PepsiCo 

do Brasil, foi o mote para a confirmação das teorias, uma vez que aplicou o processo 

de revolução digital influenciando o ambiente interno. Daí pôde-se verificar as KPIs 

utilizadas pela empresa.  

A PepisiCo do Brasil definiu seus três principais KPIs em um índice de 

entendimento, envolvimento e compartilhamento. Esse indicie é uma análise 

quantitativa dos canais, através de KPIs individuais dos mesmos e de uma pesquisa 

qualitativa, onde o cruzamento de dados parametrizados tornou possível a obtenção 

de uma percepção de como o público interno reage às comunicações. A análise do 

processo da comunicação interna da PepsiCo do Brasil, proporcionou tudo isso, com 

substituição de um antigo processo de centralização de conteúdos em intranet ou 

newsletter, para uma horizontalização de informações. Outro ponto é a forma como 

o aplicativo vem superando diversas barreiras. 

Na PepsiCo quanto a maior assertividade na comunicação dentro dos novos 

comportamentos, os KPIs são formas fundamentais para analisar e interagir com 



esses novos comportamentos internos, tendo como principais resultados a 

personalização de conteúdos junto a uma linguagem mais familiarizada com o 

público interno e canais mais intuitivos e abrangentes, que facilitam a comunicação e 

permitem maior similaridade para o público alvo por conta de seus hábitos e 

costumes dentro do contexto social inserido. Tendo em vista toda esta análise, 

vemos que a PepsiCo do Brasil se adaptou bem ao contexto social que está 

inserido, junto as mudanças e inovações tecnológicas. 

Trazendo novas formas de mediar conteúdos em seus canais e de aferição 

por meios dos KPIs individuais. Todo esse trabalho se reflete na criação de três KPIs 

que atuam como feedbacks instantâneos para aferição e controle da comunicação, 

garantindo um melhor resultado.  Assim garantindo uma comunicação mais moderna 

e horizontal (KPI de compartilhamento) dentro de um ambiente que faça com que o 

funcionário tenha um conteúdo mais próximo dele (KPI de envolvimento) e tudo isso 

através das superações das barreiras da comunicação e garantindo maior 

assertividade na linguajem e nos canais (KPI de entendimento). 
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