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RESUMO 

Esta monografia tem por objetivo avaliar a importância da gestão da comunicação 
interna em pequenas empresas, relacionando-a ao desempenho que essas 
organizações apresentam no mercado. Com base na reflexão sobre os processos 
comunicacionais e a perspectiva do que os funcionários esperam das organizações, 
elencamos as especificidades que potencializam e dificultam o planejamento da 
comunicação no ambiente interno das empresas de pequeno porte. Para tanto, este 
estudo fundamenta-se, primeiramente, numa revisão bibliográfica e contextual sobre 
a representatividade econômica e social das pequenas empresas no Brasil, 
passando para a exploração da temática da comunicação interna como dinâmica 
multifacetada que origina e responde à cultura organizacional. Em termos empíricos, 
esta monografia apresenta um estudo de caso que retrata a realidade da 
comunicação interna na pequena empresa, sinalizando a demanda pela gestão dos 
relacionamentos em um salão de beleza. Conclui-se que as pequenas empresas 
necessitam de um trabalho de comunicação efetivo, adaptado à sua realidade e 
cultura organizacional, para que possam desenvolver relacionamentos entre as 
empresas e seus funcionários. A valorização do elemento humano e o envolvimento 
dos funcionários com a dinâmica organizacional, também por meio da comunicação 
sistematizada, é uma realidade mercadológica contemporânea que tem relação 
direta com o sucesso das empresas. As Relações Públicas, nesse contexto, podem 
atender a esse mercado que sinaliza a necessidade de gestão estratégica da 
comunicação interna em pequenas empresas.  

 

Palavras-chave: Pequena empresa, Comunicação interna, Cultura organizacional, 

Relações Públicas.  
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ABSTRACT 

This monograph intents to analyze the importance of management of internal 

communication in small businesses, and relate it to the organization performance in 

the market. Based in the consideration about the communication process and the 

employers’ perspectives of the organizations, specificities which intensify and hinder 

a communication planning in internal environment in small companies were listed. 

For this, the work is based upon, first of all, in a review of literature and context about 

economic and social representativeness of small business, follow describing the 

issue of internal communication as multifaceted dynamics that originates and 

responds to organizational culture. In empirical terms, this monograph introduces a 

case study that represents the reality of internal communication in small business, 

demonstrating the demand for managing relationships in a beauty parlor. It is 

concluded that small businesses need an effective job of communicating, adapted to 

their reality and organizational culture so that they can develop relationships between 

companies and their employees. The valorization of the human element and the 

involvement of employees with organizational dynamics, also through systematic 

communication, is a contemporary commercial reality that is directly related to the 

success of businesses. The Public Relations, in this context, may serve this market 

which indicates the need for strategic management of internal communication in 

small businesses. 

Keywords: Small business, Internal communication, Organizational culture, Public 

Relations 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A importância das pequenas empresas no Brasil se evidencia, entre outros 

aspectos, pelos números que as representam. Esses negócios de pequeno porte, 

somados aos microempreendimentos, geram mais de 14,7 milhões de empregos 

formais, por meio de 6.120.927 estabelecimentos, o que corresponde a 99% do total 

de empresas do País, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE), divulgados em 2011. Em contraponto, verifica-

se o alto índice de mortalidade dessas empresas, que já atingiram a marca de 50% 

de negócios encerrados no Brasil (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, 2011). 

São múltiplos os fatores que garantem a efetividade ou o fracasso dos 

pequenos negócios, o que nos instiga a pensar que a forma como esses 

empreendimentos conduzem o complexo mosaico comunicacional no seu ambiente 

interno pode também ser decisiva para um dos estágios acima mencionados, ou 

seja, a credibilidade dos negócios ou sua mortalidade. Em particular, esse paradoxo 

se evidencia quando constatamos que, na pequena empresa, a comunicação 

interna, frequentemente, se estrutura a partir das relações de proximidade entre os 

sujeitos envolvidos, que interagem numa dimensão face-a-face, o que pode ser 

benéfico para o andamento das rotinas organizacionais ou ocasionar problemas e 

ruídos nitidamente observáveis, com impactos perceptíveis no ambiente institucional 

(TORQUATO, 1992; BAHIA, 1995; NASSAR, 2003).  

Em reflexão sobre a gestão de pequenos negócios, Gomes e Nassar (1997) 

afirmam que qualquer empresa, independentemente de seu porte, necessita da 

comunicação como ferramenta básica de gestão. A pequena empresa, por sua vez, 

caracteriza-se por acreditar que o investimento em políticas comunicacionais 

configura-se como desperdício de dinheiro ou, ainda, uma estratégia destinada 

apenas à atuação por parte de grandes empresas. Esses autores também referem 

que há gestores que desconhecem a origem de alguns problemas recorrentes 

relacionados à sua equipe de trabalho, como falta de rendimento e motivação, 

reincidência de erros, situações de crise e alta rotatividade de funcionários, 

problemas que podem estar relacionados com a falta de gestão da comunicação 

interna.   
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No entanto, a interação, que constitui uma das elementares facetas e um 

dos sentidos primordiais da comunicação, tem o poder de contribuir para a garantia 

e manutenção do senso de cooperação, do sentimento de confiança e da postura de 

comprometimento dos funcionários com a empresa (FREITAS, 2006), elementos 

imprescindíveis para o sucesso de uma organização. 

O foco deste trabalho centra-se na análise da pequena empresa a partir do 

que as pessoas esperam dela, para que os empreendedores não percam seu 

recurso mais importante, o capital humano (MARCHIORI, 2006). Por meio de 

observação, interação e negociação, com base nas expectativas dos públicos 

envolvidos, a começar pelos funcionários, é possível diminuir a distância entre o que 

uma pequena empresa faz e o que as pessoas envolvidas com o negócio esperam 

que ela faça. Nesse processo, se institui a comunicação interna, na perspectiva das 

Relações Públicas, projetando a maneira como a empresa atua e se desenvolve no 

mercado, pois os resultados, sejam eles bons ou prejudiciais ao sucesso de uma 

organização, estão atrelados às pessoas que as compõe. 

No bojo dessa discussão, cabe-nos sublinhar que a área das Relações 

Públicas surgiu no contexto da necessidade das grandes empresas se relacionarem 

com diferentes públicos, sobretudo com os funcionários (PERUZZO, 1982). Mas 

podemos questionar se a gestão da comunicação interna, que se faz necessária em 

grandes organizações, pode também ser pensada para solucionar problemas 

existentes nas pequenas empresas. Quais as especificidades das pequenas 

empresas que potencializam ou dificultam o planejamento da comunicação em seu 

ambiente interno? 

A presente investigação tem como objetivo central destacar a importância da 

gestão estratégica da comunicação interna nas pequenas empresas, perspectivando 

a administração dos relacionamentos como recurso indispensável para a efetividade 

dos negócios de pequeno porte. Especificamente, tem como finalidade problematizar 

a transversalidade da comunicação no ambiente interno da pequena empresa, 

caracterizada por fluxos informais e de proximidade nos vínculos entre funcionários, 

como universo que demanda processos eficientes de gestão da comunicação.     

A relevância de conhecer os números específicos e a dinâmica 

comunicacional das pequenas empresas baseia-se, fundamentalmente, no fato de 

que muitas pessoas estão envolvidas nesses processos, já que são muitos os 
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trabalhadores brasileiros empregados em empresas desse porte. Assim, 

compreender a realidade dessas organizações é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de políticas de comunicação interna que contribuam com o 

crescimento da economia e o desenvolvimento social brasileiro, atrelado aos 

pequenos negócios.  

Para atendermos aos objetivos deste estudo, desenvolvemos um 

levantamento bibliográfico e uma pesquisa empírica apresentados da seguinte 

forma: o primeiro capítulo explora dados, pesquisas e definições acerca do conceito 

de pequena empresa, bem como sua representatividade no mercado brasileiro. Para 

tanto, recorreremos a aportes bibliográficos sistematizados por autores nacionais e 

internacionais que se debruçam sobre a temática da pequena empresa, também nos 

baseando em estatísticas disponibilizadas por instituições brasileiras, como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e o Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a fim de visualizarmos um 

quadro contextual sobre a pequena empresa no Brasil. O segundo capítulo relaciona 

cultura organizacional, comunicação interna e a atividade de Relações Públicas no 

que diz respeito à necessidade humana em comunicar-se e, como tal, fazer parte do 

negócio da empresa.  

Essa trajetória reflexiva, fundamentada em aportes teóricos e contextuais, 

permitir-nos-á, posteriormente, apresentar o terceiro capítulo desta investigação, 

referente à pesquisa empírica desenvolvida junto a colaboradores e o proprietário de 

uma pequena empresa do setor que mais cresce no Brasil, que é o de prestação de 

serviços segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP, 2012). O 

estudo de caso em um salão de beleza tratará da temática transversalidade das 

relações e o processo de comunicação no ambiente interno, bem como o impacto 

dessa prática na atuação da equipe e no desempenho da empresa como um todo. 

Esta pesquisa qualitativa revela o mosaico comunicacional presente no cotidiano de 

uma pequena empresa, revelando a urgência de um posicionamento organizacional 

que priorize a gestão estratégica da comunicação interna. 

Nesse sentido, com esta investigação, pretendemos empreender, em 

primeiro momento, uma análise da necessidade de gestão da comunicação interna 

em pequenas empresas, como forma de contribuir para o sucesso destes negócios 
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de considerável importância para o País. Em segundo momento, fomentar a 

discussão acerca da atuação dos relações-públicas, como consultores ou 

assessores estratégicos, em empresas de pequeno porte, adaptando as diretrizes e 

ferramentas de comunicação à realidade desses negócios que empregam muitas 

pessoas no Brasil, que necessitam estabelecer um diálogo eficiente com as 

empresas das quais fazem parte. 
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2 A PEQUENA EMPRESA NOS CENÁRIOS ECONÔMICO E SOCIAL: 

CONCEITOS, PERFIS E ESTIMATIVAS BRASILEIRAS 

 

Neste primeiro capítulo, exploraremos os conceitos de pequena empresa, 

segundo o pensamento de diversos autores nacionais e internacionais e conforme 

vêm sendo apresentado por instituições brasileiras de referência, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas (Sebrae). Num segundo momento, exporemos um 

quadro contextual sobre a pequena empresa no Brasil e os desafios que se 

apresentam a essas organizações que empregam formalmente 14,7 milhões de 

pessoas no País (DIEESE, 2011). O presente capítulo se encerra com a 

abordagem do conceito de cluster empresarial, pontuando como essa iniciativa 

pode fortalecer os negócios de pequeno porte no Brasil. 

 

2.1 O relativo conceito de pequena empresa: transversalidades 

 

Especificar qualquer padrão de tamanho para definir pequenas 
empresas é algo necessariamente arbitrário [...] (LONGENECKER; 
MOORE; PETTY, 1997, p. 27). 

 

O teórico da Administração Peter Drucker (1977) defende que a razão de ser 

da empresa deve ser atribuída a uma necessidade da sociedade em que está 

inserida, devido ao fato de que organizações são órgãos da sociedade. Segundo 

este autor, a finalidade de um negócio é criar consumidores, pois os mercados não 

são constituídos aleatoriamente, mas sim por meio da necessidade das pessoas. 

Um futuro cliente de uma empresa, nessa linha de entendimento, é alguém que 

necessita de algo antes de ter uma forma de satisfazer sua necessidade. Por isso, é 

uma ação empresarial que gera consumidores em potencial.  

No caso de pequenas empresas, são inúmeras as iniciativas formadas com 

o objetivo de atender às demandas mercadológicas e sociais apresentadas em 

função dos contextos locais, caracterizando-se, à primeira vista, como negócios de 

pequeno porte, voltados à oferta de produtos e serviços, em geral compostos por um 

número limitado de funcionários. 
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Os autores Justin Longenecker, Carlos Moore e J. William Petty (1997) 

esclarecem, entretanto, que se pode adotar pontos de vista diferentes em relação a 

esse propósito, ou seja, a pequena empresa pode ser perspectivada ora pelo 

faturamento, ora pelo número de funcionários, dependendo do que se objetiva 

analisar. Também é possível avaliar uma empresa pelo valor dos ativos, estimativa 

de vendas e índices financeiros. 

Segundo os pesquisadores Marly Cavalcanti, Oswaldo Farah e Álvaro Mello 

(1981), existem várias razões em função das quais é impossível caracterizar essas 

organizações, exclusivamente, quanto ao porte, priorizando uma única ótica. A 

relatividade quanto às dimensões de uma empresa explica-se, à partida, pelo fato de 

que pequeno, médio e grande configuram uma questão conceitual. Ideia semelhante 

foi elucidada pelos autores Longenecker, Moore e Petty (1997), ao referirem que 

uma empresa pode ser considerada pequena em relação a empresas maiores ou 

grande se analisada frente a menores, reafirmando a questão do ponto de vista e o 

critério de comparação no que diz respeito ao tamanho de uma organização. 

O IBGE (2012) também adota o discurso de que não há uma forma unânime 

para delimitar o conceito de pequenas empresas, diante da possibilidade de 

observação prática de uma variedade de critérios para a sua definição tanto por 

parte da legislação, como por parte de instituições financeiras e órgãos 

representativos do setor que se baseiam, na tentativa de caracterização, nos 

critérios de faturamento, número de pessoas envolvidas no negócio ou ambos. A 

utilização de diferentes conceituações ocorre de acordo com a finalidade e os 

objetivos das instituições que promovem seu enquadramento, que podem ser para 

fins de regulamentação, para obtenção de crédito ou, como no caso da presente 

investigação, para estudos científicos. 

Outra circunstância que influencia a caracterização do tamanho de um 

negócio é a variação do estágio de desenvolvimento de cada região em que as 

empresas atuam. No Brasil, por exemplo, em virtude de o País possuir grandes 

dimensões continentais e heterogêneo desenvolvimento regional, a variável porte do 

negócio pode ser problematizada (CAVALCANTI; FARAH; MELLO, 1981). Uma 

pequena empresa em regiões cuja estrutura comercial e econômica revela-se frágil 

pode ser reconhecida como de substancial importância, ao passo que o mesmo não 

se notaria em cenários mercadológicos considerados pujantes e desenvolvidos.  
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Para Peter Drucker (1975), a maneira clássica e relevante de medir o 

tamanho de uma empresa é pelo número de funcionários, mas alerta que existem 

empreendimentos com requisitos administrativos de uma pequena empresa que 

contam com a colaboração de mais de mil funcionários. Para este autor, o tamanho 

é uma configuração adotada em certo momento para uma determinada análise, pois 

não existe um único aspecto para definir uma empresa. Assim, inúmeros fatores 

devem ser considerados para avaliar o tamanho de uma empresa, como o número 

de empregados, o volume de vendas, a diversidade de produtos, o grau tecnológico 

de sua atuação, sendo que nenhuma dessas variáveis, por si só, pode ser decisiva 

na sua caracterização. Pela ótica administrativa, de modo geral, é possível 

considerar que a pequena empresa é aquela que exige a atenção de um único 

executivo ou dirigente principal, que dedica seu tempo à administração e tem 

responsabilidades funcionais, na maioria dos casos (DRUCKER, 1975). 

No Brasil, bem como em muitos países, uma das formas mais recorrentes de 

classificar as empresas é de acordo com o número de empregados e com o 

faturamento bruto anual. É importante considerar que, segundo o IBGE (2012), a 

classificação das pequenas empresas por número de pessoas ocupadas não leva 

em conta as diferenças entre atividades com processos produtivos distintos, uso 

massivo de tecnologia da informação, como e-commerce (vendas pela internet), 

comércio atacadista, serviços técnico-profissionais prestados às empresas, como 

atividades jurídicas, de contabilidade, consultoria empresarial, por exemplo. Nessas 

atividades, pode ocorrer a realização de grande volume de negócios por meio de 

pequeno número de mão de obra. 

Para analisar as limitações e potencialidades da pequena empresa em 

relação ao desenvolvimento de políticas de comunicação voltadas ao público 

interno, propósito basilar desta investigação, adotaremos o critério de classificação 

de número de empregados, que, com o faturamento bruto anual, são os critérios 

usados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), 

tal como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Classificação empresarial por número de funcionários 

PORTE/SETOR INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Empreendedor Individual 01 proprietário/empresário 01 proprietário/empresário 

Microempresas até 19 empregados até 9 empregados 

Empresas de pequeno 
porte 

de 20 a 99 empregados de 10 a 49 empregados 

Empresas de médio porte de 100 a 499 empregados de 50 a 99 empregados 

Empresas de grande porte 500 ou mais empregados 100 ou mais empregados 

Fonte: Sebrae-SP, 2012. 

 

Em termos de classificação de acordo com a receita anual, o empreendedor 

individual (EI) é a pessoa que trabalha por conta própria na indústria, comércio ou 

setor de serviços e que era conhecido como trabalhador informal. Por meio da Lei 

Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, pode tornar-se um profissional 

legalizado. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo 

até R$ 60.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou 

titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da 

categoria (SEBRAE-SP, 2012). As microempresas (ME) são as que possuem receita 

bruta anual de até R$ 360.000,00. As empresas de pequeno porte (EPP), por sua 

vez, são as que possuem receita bruta anual acima de R$ 360.000,00, até R$ 

3.600.000,00. O conceito de porte empresarial baseado em receita bruta anual é 

estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

diferencia empreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. 

Outra instituição que adota a receita bruta anual para classificar o porte das 

empresas é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

sendo considerada microempresa a que tem receita bruta anual até R$ 700 mil, e 

pequena empresa aquela cuja receita bruta anual esteja acima de R$ 700 mil e 

abaixo de R$ 6.125 milhões (SEBRAE-SP, 2012). 
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2.2 Caracterização das pequenas empresas: do proprietário 

centralizador à necessidade de planejamento 

 

As MPEs apresentam muitas vantagens com relação às grandes 
empresas concorrentes, pois, além do fato de estarem em contato 
mais próximo e permanente com seus diversos públicos [...], podem 
manter melhor relacionamento a nível individual com esses 
elementos, o que é praticamente difícil de suceder com grandes 
companhias. (CAVALCANTI; FARAH; MELLO, 1981, p. 17). 

 

A pequena empresa é gerida por apenas um ou poucos integrantes que, em 

muitos casos, acumulam funções. Diante deste fato, faz-se necessário que o 

planejamento e estabelecimento de ações estratégicas estejam muito claros na 

mente dos proprietários das empresas e de seus empregados, para que todas as 

atividades vitais sejam satisfatoriamente cumpridas (DRUCKER, 1975). A clareza 

quanto às tarefas e responsabilidades atribuídas a cada funcionário é de 

fundamental importância para que a empresa alcance seus objetivos. 

Os administradores das pequenas empresas, em geral, pensam que têm 

suas atividades básicas bem definidas, mas, embora muito se fale sobre o que 

precisa ser feito, nem sempre há controle das ações realizadas. Segundo Peter 

Drucker (1975), a solução para verificar se o trabalho está realmente sendo feito não 

é contratar mais pessoal, mas sim envolver os funcionários e implantar um sistema 

de controle por meio de relatórios de atividades, por exemplo. Há que se considerar, 

neste ponto, que, dentre as principais características dos pequenos negócios, é 

possível observar uma estrutura elementar com poucos trabalhadores e baixa 

produção. Nesse contexto, o proprietário da empresa normalmente apresenta 

postura centralizadora, há pouca divisão de papéis e tarefas, informalidade nas 

relações e, como salientam Almiralva F. Gomes, Ana Paula Ivo Pires e Deise 

Danielle N. D. Piau (2005), pouca clareza quanto a objetivos, regras, normas e 

sistemas de reconhecimento ou bonificação. Esses elementos, combinados, 

dificultam a disseminação da informação e uma comunicação eficiente, uma vez que 

não propiciam a formação de uma identidade empresarial consistente, que pode 

inclusive se confundir com a identidade pessoal do próprio dono da empresa 

(GOMES; PIRES; PIAU, 2005). 
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Segundo as pesquisas realizadas pelo IBGE em 2011, as grandes empresas 

dispõem de estruturas organizacionais com um sistema de decisão compartilhado, 

delegação de poderes e funções, enquanto as pequenas empresas apresentam um 

processo decisório baseado na centralização, protagonizado pela figura dos 

proprietários e sócios. Quanto à abertura da pequena empresa, identificam-se 

alguns anseios, como a necessidade de prestígio, que embasam uma postura 

personalista e centralizadora por parte dos proprietários.  

É evidente que vários são os motivos que levam pessoas a aventurar-se a 

abrir o seu próprio negócio. Waldir Gutierrez Fortes (2012) aponta que o empresário 

da pequena empresa pode ser desde um excelente técnico que domina uma 

determinada atividade e decide capitalizar o seu talento em vender, abrindo uma 

loja, por exemplo, até uma pessoa descontente que não aceita ser apenas um 

empregado de uma grande empresa e deseja abrir o seu negócio para ser seu 

próprio chefe, contrariando, neste ponto, a ideia de Drucker (1977) citada 

anteriormente, de que a razão de ser da empresa deve ser atribuída a uma 

necessidade social local. 

Conforme afirma Chiavenato (2005), no Brasil, algumas das principais 

motivações que levam pessoas a abrir sua própria empresa são: 

desejo de ser seu próprio patrão, ter independência e não receber ordens, 

fundamentando-se apenas em seu talento; oportunidade de fazer algo que gosta ao 

invés de trabalhar como subalterno, apenas para ter segurança de um salário 

mensal e férias a cada ano; desejo de ter reconhecimento e prestígio; impulso para 

acumular riqueza e oportunidade de ganhar mais do que quando era simples 

empregado; descoberta de uma oportunidade que outros ignoraram ou 

subestimaram; desafio de aplicar recursos próprios e habilidades pessoais em um 

ambiente desconhecido. 

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae-SP (2007) revelou que, do ano de 2003 

a 2007, a maior parte dos pequenos negócios foram abertos em função do desejo do 

proprietário em ter sua própria empresa. Também no âmbito dessa pesquisa do 

Sebrae-SP (2007), que  identificou os motivos e a forma pelos quais as pequenas 

empresas surgem no mercado brasileiro, constatou-se que mais de 75% dos 

entrevistados abriram sua pequena empresa por terem percebido oportunidades em 
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um nicho de mercado potencial. Os 23% que responderam ter aberto uma empresa 

por necessidade se referiram à falta de alternativa satisfatória de atividade ou renda: 

 

Gráfico 1 - Motivos que levaram à abertura de sua empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae-SP, 2007. 

 

Na busca por elementos que auxiliem na compreensão de quais são os 

fatores relevantes à realidade das pequenas empresas no Brasil e no mundo, 

diversos autores assinalam os múltiplos desafios, verificáveis no ambiente interno, e 

os comportamentos dos gestores de pequenos negócios. Alguns traços culturais 

gerais podem ser observados na administração das empresas brasileiras em 

diferentes níveis, apresentados pelos autores Sobral e Peci (2008): 

 Centralização de poder e autoridade na figura do líder ou chefe, que é 

o proprietário da pequena empresa, na grande maioria dos casos;  

 Personalismo no que se refere à proximidade e no afeto que o líder 

demonstra nas relações interpessoais com seus funcionários; 

 Postura de expectador por parte dos funcionários, que se mostram 

passivos e conformados perante o líder, o que é reflexo do 

protecionismo cultural da sociedade brasileira e que gera pouca 

participação e iniciativa por parte do funcionário, além de transferência 

de responsabilidade para a figura do chefe ou líder; 
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 Postura de evitar conflitos, por meio da abordagem indireta do assunto, 

com fuga às discussões assertivas e à busca de soluções mediadas; 

 Paternalismo por parte do dono da empresa, que protege seus 

funcionários de maneira extrema; 

 Patrimonialismo por meio da postura absolutista da chefia, que impõe 

sua vontade aos demais integrantes da equipe; 

 Flexibilidade, que é um dos pontos marcantes da sociedade brasileira 

e a grande vantagem que o administrador brasileiro tem sobre outras 

culturas, o que resulta em soluções rápidas e criativas nas práticas 

empresariais. 

Outros traços característicos são observáveis no ambiente da pequena 

empresa brasileira, como lealdade entre as pessoas. Em contrapartida, há 

formalismo na integração entre líderes e liderados, por meio de regras que dificultam 

possíveis desvios de comportamento, fruto da desconfiança interpessoal típica da 

sociedade brasileira (SOBRAL; PECI, 2008). 

O Sebrae-SP (2005) também traçou o perfil do pequeno empresário 

brasileiro, o que auxilia no entendimento sobre a realidade vivida nas pequenas 

empresas e sobre o clima organizacional característico neste tipo de organização, 

assunto que será tratado no próximo capítulo, como base teórica para a 

compreensão sobre a comunicação interna. As principais características do gestor 

da pequena empresa são: normalmente, não tem formação acadêmica; aprendeu o 

ofício na prática, com o empregado; é originário de setores da produção ou vendas; 

é altamente intuitivo; decide empiricamente; limita-se a acompanhar a concorrência; 

adota estilo de administração autocrático/paternalista; desempenha múltiplas 

funções; é individualista; tem visão e preocupação imediatista; é descrente a 

mudanças e aprendizagem; em geral, lê pouco (SEBRAE-SP, 2005). 

Nessa linha de raciocínio, é possível perceber que a gestão do pequeno 

negócio está diretamente ligada à personalidade do gestor ou dono da empresa, que 

faz de suas aspirações e motivações pessoais a razão de ser da organização. A 

exemplo dessa prática, Fortes (2012) instiga-nos a pensar sobre o estilo de 

administrador da pequena empresa, que dedica muitas horas ao sistema financeiro 

sem ter alguém para dividir responsabilidades, resolver problemas e, inclusive, 

compartilhar o poder. 
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Também no que tange à questão da personalidade do empresário, muitas 

vezes confundida com a missão da empresa, emerge a dificuldade por parte do 

dirigente em desenvolver o senso crítico em relação à atuação da sua empresa, 

particularmente em comparação com as concorrentes, o que o impede de analisar 

os pontos negativos e positivos de sua atuação no mercado, para traçar melhores 

estratégias. Segundo Nilda Leone (1999), é importante que a empresa transforme 

seu ambiente para constituir-se em rede, ou seja, tornar-se um lugar composto por 

todos os integrantes da organização e não apenas pelo protagonismo, não 

raramente autoritário, do gestor, dono, chefe ou gerente, independentemente do 

porte da instituição. Fortalecendo a importância da equipe nas atividades 

empresariais, o engenheiro e teórico da administração Henri Fayol afirmara que 

A administração não é um privilégio nem uma carga pessoal do chefe 
ou dos diretores da empresa; é uma função que se reparte, como as 
outras funções especiais, entre a cabeça e os membros do corpo 
social. (FAYOL, 1994, p. 12).  

 

De acordo com Nilda Leone (1999), as pequenas empresas ainda são 

caracterizadas por um nível de maturidade organizacional baixo, devido à pequena 

adoção de processos de planejamento e de controle que, segundo a autora, 

dependem da capacidade dos responsáveis pela empresa de estimar suas forças e 

fraquezas em relação aos objetivos organizacionais. As decisões que são baseadas 

na intuição passam a ter maior assertividade se racionalizadas com a postura de 

gerenciamento da informação interna e externa. 

Vale sublinhar que a gestão da informação é tema de estudo de muitos 

pesquisadores, como Thode Filho e Caldas (2008), que observam que muitas 

pequenas empresas não possuem sistemas informatizados, mas sim grande 

quantidade de papel, embora o custo dos computadores esteja cada vez menor e 

existam programas que ajudam a administrar os pequenos negócios de maneira 

mais ágil. Drucker (1975), ao salientar como deve se organizar administrativamente 

uma pequena empresa, cita como primeira providência o estabelecimento de 

estratégias. A pequena empresa não pode se colocar à margem comportamental em 

relação às grandes empresas, embora o faça com frequência, pois, tipicamente, as 

pequenas empresas não adotam estratégias de maneira clara e consciente, 

administrando por meio de tentativas práticas, improvisos, o que ocasiona erros, 
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perdas e danos ao negócio, além de causar frustrações nas pessoas envolvidas. O 

quadro a seguir apresenta algumas comparações gerais entre micro/pequena e 

média/grande empresa: 

 

Quadro 2 - Diferenças entre micro/pequena e média/grande empresa 

MICRO/PEQUENA EMPRESA MÉDIA/GRANDE EMPRESA 

Menor carga tributária Maior carga tributária 

Produção não seriada Produção seriada (linha) 

Informalidade Formalização das operações 

Ausência de dados e controles Existência de informações 

Decisões centralizadas Decisões descentralizadas 

Mão de obra não qualificada Mão de obra qualificada 

Menores salários Maiores salários 

Adequação aos clientes O cliente se adapta aos produtos 

Versatilidade produto/venda/ramo Rigidez produto/venda/ramo 

Custos unitários maiores Economia em escala 

Contato direto com clientes Cadeia de terceiros aos clientes 

Confusão indivíduo/família/empresa Impessoal 

Administrada pelo empresário/proprietário Administradores profissionais 

 
               Fonte: Sebrae-PR, 2012.  

 

Uma primeira análise do quadro anterior permite-nos pontuar que é 

considerável que o atendimento de forma individualizada, ora por meio da 

disponibilidade de produtos especiais, ora por meio de um tratamento diferenciado e 

muitas vezes adaptado às particularidades de cada cliente, confere à pequena 

empresa um diferencial em relação às grandes companhias, mesmo que os 

produtos ou serviços de ambas sejam similares (DRUCKER, 1975). A propósito, 

pesquisa realizada entre outubro de 2008 e maio de 2009, com amostra de 3.000 

empresas abertas nos anos de 2003 a 2007, em São Paulo, demonstra que a maior 

preocupação dos pequenos empresários em relação a atrair os clientes diz respeito 

à qualidade de seus produtos e serviços.  

A personalização no atendimento e a oferta de produtos com qualidade 
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podem justificar, em alguns casos, a cobrança de preços mais altos pelas pequenas 

empresas, uma vez que elas possuem menor poder de compra junto aos 

fornecedores, o que eleva seus custos de produção, por exemplo. Esse raciocínio é 

justificável em tempos em que os consumidores têm acesso a variedades de 

produtos e buscam o diferencial (BEZERRA, 2001). Ainda tratando das 

comparações entre pequenos e grandes negócios, é pertinente salientar que as 

pequenas empresas não são miniaturas de empreendimentos de grande porte e 

desenvolvem um papel fundamental na economia. De acordo com Longenecker, 

Moore e Petty (1997), é importante observar em quais setores da economia os 

pequenos negócios se destacam, já que, embora estejam representados em todos 

os setores, têm grau de importância e natureza diferentes em cada um deles. 

Entre as atuações diretamente observáveis, segundo Chiavenato (2005), 

existem empresas atacadistas, como comércio de alimentos e material de escritório; 

varejistas, representadas por postos de gasolina, restaurantes, loja de utilidades; na 

área de construção civil, por meio de contratantes de edificações e manutenção de 

edifícios; finanças e seguros, por imobiliárias, agências de seguros, corretoras de 

imóveis; mineração, por meio de empresas de areia e cascalho; manufatureiras, 

representadas por padarias e oficinas mecânicas; prestadoras de serviços, por meio 

de entregas, agências de viagens, salões de beleza1, entre outros exemplos. 

As pequenas empresas podem ser perspectivadas, logo, como 

complementares às médias e grandes empresas na economia nacional, na medida 

em que as primeiras podem ocupar espaços não explorados pelas últimas, ou atuam 

como fornecedoras de matérias-primas e de serviços, em muitos casos. 

Longenecker, Moore e Petty (1997) afirmam que a pequena empresa é responsável 

por algumas tarefas específicas que contribuem para o processo de 

desenvolvimento da grande empresa, ao passo que, se as pequenas empresas 

desaparecessem repentinamente, as grandes empresas ficariam sobrecarregadas 

com atividades e tarefas que poderiam desempenhar de maneira ineficiente. 

O IBGE (2001), no estudo As Micro e Pequenas Empresas Comerciais e de 

Serviços no Brasil, caracteriza a pequena empresa, de modo detalhado, quanto aos 

                                                           
1
 A pesquisa de campo empreendida no âmbito desta investigação centra-se na complexidade da 

comunicação identificada no ambiente de um salão de beleza, conforme apresentaremos no terceiro 
capítulo. 
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aspectos administrativos e gerenciais. Tal como expresso no quadro 2, sobre as 

diferenças entre micro/pequena e média/grande empresa, a análise do IBGE 

também apresenta um panorama que facilita o entendimento sobre o perfil dos 

pequenos negócios por meio das seguintes características: baixa intensidade de 

capital; altas taxas de natalidade e de mortalidade dos negócios; forte presença de 

proprietários, sócios e membros da família como mão de obra ocupada nos 

negócios; poder decisório centralizado; estreito vínculo entre os proprietários e as 

empresas, não se distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros, 

pessoa física e jurídica; registros contábeis pouco adequados; contratação direta de 

mão de obra; utilização de mão de obra não qualificada ou semiqualificada; baixo 

investimento em inovação tecnológica; dificuldade de acesso ao financiamento de 

capital de giro; relação de complementaridade e subordinação com as empresas de 

grande porte. 

Confirmando a caracterização até o momento exposta neste estudo, Oliveira 

(1998), citado por Bezerra (2001), classifica quais são os pontos fortes e os pontos 

fracos em relação às características normalmente observáveis nas pequenas 

empresas brasileiras, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 3 - Pontos fortes e fracos da micro e pequena empresa 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Arrojo, crença e obstinação pelo 
trabalho 

Característica autoritária e 
centralizadora 

Agilidade nas ações e nas tomadas 
de decisões 

Individualismo pelo medo da 
concorrência 

Informações internas circulam com 
maior facilidade 

Dificuldade na comunicação com o 
ambiente 

Funcionários mais próximos dos 
clientes 

Visão distorcida dos recursos 
humanos e pouco profissionalismo no 

atendimento aos clientes 

Melhor entendimento da organização 
por parte dos funcionários 

Empregos menos vantajosos para 
trabalhadores 

Mão de obra com utilização 
otimizada 

Falta de pessoas qualificadas para 
tarefas específicas e sobrecarga de 

trabalho 

Funcionários generalistas Pouco investimento em treinamento 

Adaptabilidade maior em relação às 
mudanças de mercado 

Capacidade de produção limitada em 
baixa escala 
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Fonte: Oliveira (1998), citado por Bezerra (2001, p. 49).  

 

Com base nas características pontuadas tanto pelo IBGE quanto as 

elucidadas no quadro anterior, é possível observar que os gestores das pequenas 

empresas precisam atentar-se a suas fragilidades e pontos fortes, que, em uma 

primeira análise, podem se confundir. Nesse caso, a característica de que as 

informações circulam com maior facilidade em razão de envolver menor número de 

pessoas em pequenos negócios, por exemplo, pode ser prejudicial à pequena 

empresa quando não se há a preocupação com a gestão da comunicação interna, 

não sendo pensada estrategicamente. Esses processos de comunicação, formais e 

informais, no ambiente interno serão analisados especificamente no próximo 

capítulo deste estudo. 

 

2.3 Pesquisas, estimativas e tendências: aspectos gerais da pequena 

empresa no Brasil 

 

A importância das pequenas empresas pode ser observada tanto pelo 

aspecto econômico como por seu papel social. O Sebrae-SP organizou o Anuário do 

Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2010/2011, que foi realizado pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e 

que definiu o porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas. 

Em 2010, as micro e pequenas empresas (MPEs) somaram 6,1 milhões de 

estabelecimentos, o que corresponde a 99% do total das empresas brasileiras que 

empregaram formalmente 14,7 milhões de pessoas. O setor de serviços destaca-se 

por ter apresentado o maior crescimento. Também cresceram os empregos com 

carteira de trabalho assinada, assim como o rendimento médio recebido, como é 

possível observar no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2– Evolução do número de estabelecimentos por porte 

 

 

 

Fonte: Sebrae-SP, 2011. 

 

Os pequenos negócios apresentaram um aumento de 8,1% no faturamento 

no primeiro trimestre de 2012, em relação ao mesmo período do ano de 2011. 

Atribuídos aos setores, a indústria apresentou 0,6% negativo, o comércio, 11% a 

mais no faturamento, e os serviços registraram a maior alta, com 8,5% (SEBRAE-

SP, 2012). As micro e pequenas empresas do comércio situam-se 

predominantemente no segmento comercial varejista. O levantamento do Sebrae-SP 

aponta ainda que a região Centro-Oeste se sobressai como a mais confiante do 

País, sobretudo no que se refere ao setor de serviços. O comércio aparece em 

segundo lugar, seguido da indústria. 

O diretor-técnico do Sebrae nacional, Carlos Alberto dos Santos, afirma que,  

em janeiro de 2012, houve a abertura de grande número de vagas em pequenas 

empresas brasileiras, o que é reflexo do incremento na atividade econômica, fruto do 

crescimento do País. O número de empregos deverá crescer ainda mais em vista 

dos grandes eventos esportivos que terão como sede o Brasil, como a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas (SEBRAE, 2012).  Em abril de 2012, um levantamento do 

Ministério do Trabalho revelou que as pequenas empresas são responsáveis por 

71% dos postos de trabalho com carteira assinada no período (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2012). 
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No que toca a esse ponto, uma pesquisa trimestral elaborada pelo Instituto 

de Ensino e Pesquisa (Insper) e publicada pelo banco Santander, em março de 

2012, apurou a confiança do pequeno empresário em relação aos três meses 

futuros. As informações compõem o Índice de Confiança do Empresário de 

Pequenos e Médios Negócios no Brasil (IC-PMN), com base nas respostas de 1.200 

empresários sobre a expectativa em relação ao mercado. O índice bateu recorde 

chegando a 75 pontos de uma escala de 0 a 100. Foi um aumento de 2,4% em 

relação ao começo do ano. Tal como identificado pela pesquisa do Sebrae-SP 

(2012), analisada anteriormente, o estudo desenvolvido pelo Insper também aponta 

que o pequeno empresário mais otimista é o que se encontra na região Centro-

Oeste. Similarmente, o setor de serviços se mostrou o mais confiante, seguido do 

comércio e indústria (ZUINI, 2012). 

A mudança no teto do Simples Nacional2 foi apontada como sendo um dos 

fatores que contribuiu para o crescimento do otimismo entre pequenos empresários, 

entre outros motivos. O Regime Simples Nacional é um regime tributário 

diferenciado, simplificado e facultativo para o contribuinte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, aplicável às microempresas e às empresas de 

pequeno porte, a partir de 01 de julho de 2007. 

De acordo com o IBGE (2011), 55,5% das pequenas empresas estão 

estabelecidas na Região Sudeste, 22,4%, na Região Sul, 14,3%, na Região 

Nordeste, 6,5%, na Região Centro-Oeste, e 1,3%, na Região Norte. A Região 

Sudeste é responsável pela maior geração de riquezas brasileiras por meio das 

empresas de todos os portes, apresentando maior volume de produções industriais 

e comerciais. A localização justifica-se pelo fato de, nesta região, haver maior 

concentração de mercados, melhor infraestrutura, mão de obra com maior 

qualificação, além do maior mercado consumidor para o desenvolvimento dos 

negócios, segundo o IBGE (2011). 

                                                           
2
 O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 

aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. O Simples Nacional unifica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, ICMS e ISS. Muitas vantagens 
possuem aqueles que optarem pelo Simples Nacional, como menor tributação, simplicidade no 
âmbito da legislação tributária, previdenciária e trabalhista, simplificação no pagamento de diversos 
tributos abrangidos pelo sistema, mediante uma única guia e possibilidade de tributar as receitas à 
medida do recebimento das vendas (RECEITA FEDERAL, 2012).  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
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Para compreender os desafios e as dificuldades das pequenas empresas no 

Brasil, é preciso ter uma noção clara de dados que dimensionam o número de 

pessoas envolvidas com esses negócios, bem como o faturamento dessas 

empresas que movimentam parte da economia brasileira e que respondem por mais 

de dois terços das ocupações do setor privado, gerando aproximadamente 14,7 

milhões de empregos formais, de acordo com dados apresentados pelo DIEESE, em 

2011. Ao analisar esses números, é inquestionável que as pequenas empresas são 

de grande importância para a economia brasileira, pois produzem um número 

considerável de bens e serviços, e sua contribuição econômica é compatível com a 

das grandes empresas, como defendem Longenecker, Moore e Petty (1997).  

Porém, ao nos determos ao contexto de crescimento do número de 

pequenas empresas e empregos, é relevante avaliar que nem todas as empresas 

crescem progressivamente. David Birch foi um dos pioneiros a defender que as 

grandes empresas haviam deixado de ser a mola propulsora da economia norte-

americana na década de 1980, porém estimou que apenas de 12% a 15% das 

pequenas empresas geram o maior número de vagas de emprego, sendo incorreto 

afirmar que as pequenas empresas são um grupo que se expande de maneira 

uniforme (PUGA, 2003). Não há um critério majoritário que defina o desenvolvimento 

das pequenas empresas, sendo que alguns negócios se consolidam no mercado 

sem ter a real noção dos fatores que lhes proporcionaram tal desenvolvimento, 

inclusive devido à falta de planejamento e controle das ações empresariais.  

 

2.4 A mortalidade das pequenas empresas 

 

Essas empresas operam uma lógica de reação e adaptação ao 
ambiente, em vez de uma lógica de antecipação e de controle 
correspondente mais ao comportamento das grandes empresas. Isso 
se concretiza pela ausência de atividades de planejamento formal, 
embora o dirigente tenha uma visão estratégica não declarada de 
sua empresa (LEONE,1999, p. 92).  

 

Embora a expectativa de vida do homem atualmente e gradativamente 

esteja aumentando, Peter Drucker (2001) projeta que a expectativa de vida das 

empresas está diminuindo a cada dia. Segundo este autor, poucas empresas se 
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mantiveram no mercado por mais de trinta anos. E este fenômeno estaria atribuído 

ao fato de a humanidade se encontrar em um momento de grandes e rápidas 

inovações tecnológicas. Com isso, um número crescente de trabalhadores precisa 

adaptar-se a novas atividades, construir novas carreiras, outras identidades sociais e 

preparar-se, muito provavelmente, para trocar de emprego e de relacionamentos 

empresariais na metade de suas vidas. 

Esta ideia faz com que seja pertinente a análise da realidade do funcionário 

da pequena empresa quando os negócios tornam-se insustentáveis e chegam a 

fechar as portas. A mobilidade necessária para driblar a falta de emprego faz com 

que as pessoas busquem capacitação e desempenhem diferentes tipos de atividade 

ao longo de sua existência (DRUCKER, 2001).   

O alto número de mortalidade empresarial no Brasil e os problemas 

elementares que contribuem para essa realidade são estudados e discutidos com 

frequência por analistas das mais diversas áreas. A taxa de mortalidade das 

empresas normalmente é apurada em cima do número de empresas constituídas e 

registradas nas juntas comerciais dos Estados. Autores como Tachizawa e Faria 

(2002) apresentam dados que dizem respeito ao número de micro e pequenas 

empresas que não cumprem a finalidade à que se propõem inicialmente e acabam 

por fechar as portas. São aproximadamente 73% das empresas brasileiras. 

Os principais fatores que podem contribuir para que as empresas sejam 

fechadas estão relacionadas às finanças e à falta de planejamento. Dolabela (1999) 

aponta alguns dos principais motivos que fazem com que as empresas brasileiras 

componham os índices de mortalidade das micro e pequenas empresas (MPEs): 

falta de planejamento para a produção (40%); falta de planejamento para vendas 

(50%); falta de sistemas de custeio (45%); falta de controle de estoque (47%); falta 

de um trabalho de marketing (85%); falta de um treinamento de recursos humanos 

(80%); falta de avaliação de produtividade (65%); falta de gestão de qualidade (60%) 

e falta de recursos tecnológicos, como informática (90%). 

Dornelas (2008), por sua vez, alerta para a realidade das pequenas 

empresas, que são criadas por pessoas que, normalmente, não possuem 

conhecimentos na área de gestão de negócios, atuando na prática sem o 

planejamento necessário. Como resultado da prática, é possível observar os altos 

índices que atingem mais de 50% de mortalidade empresarial já nos primeiros anos 
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de atividade, em determinados casos. Porém, cabe-nos sublinhar que começa a 

ocorrer uma mudança positiva nos números de pequenas empresas que conseguem 

ultrapassar os dois primeiros anos de atividade, uma vez que as estimativas 

registram que esse número passou de 50,6% em 2002 para 78% em 2005, taxa de 

sobrevivência de pequenos negócios que se compara a países como Austrália 

(SEBRAE, 2007). 

Um estudo apresentado pelo Sebrae-SP, em outubro de 2009, que 

monitorou por um ano e meio 3 mil empresas abertas entre os anos de 2003 e 2007, 

identificou quais os fatores que contribuem para os altos números de mortalidade 

empresarial. Os índices apontam que 27% das empresas paulistanas fecham em 

seu primeiro ano de atividade, embora esse seja o menor número dos últimos cinco 

anos. O estudo aponta as principais causas que levam ao fechamento das pequenas 

empresas brasileiras, que são, principalmente, a falta de planejamento prévio; as 

flutuações na conjuntura econômica; a gestão deficiente do negócio; os problemas 

pessoais dos proprietários; a insuficiência de políticas de apoio. 

 O relatório produzido pelo Sebrae, Fatores condicionantes e taxa de 

mortalidade de Empresas, realizado em 12 estados no período de agosto de1998 a 

junho de 1999, apresenta que os principais fatores que limitavam a sobrevivência 

das pequenas empresas eram a restrição de crédito e de capital humano. Importante 

observar que estas ocorrências são mais frequentes em empresa com média de 

cinco funcionários do que em organizações com maior número de empregados.  

No relatório Sobrevivência das Firmas no Brasil: dez.1995/ dez.1997 

realizado pelo BNDES, os autores analisam a criação e fechamento das empresas 

existentes no Brasil (NAJBERG; PUGA; OLIVEIRA, 2000). No presente relatório, 

foram apontados os mesmos fatores limitantes à sobrevivência das pequenas 

empresas descritos no levantamento do Sebrae: a dificuldade de crédito, a falta de 

suporte técnico, de gerenciamento adequado e de capital humano. Evidenciando a 

questão do capital humano, em virtude do foco desta monografia ser a gestão da 

comunicação interna, é relevante considerar que existem mudanças ocorrendo nas 

formações identitárias que se refletem na relação entre empresa e funcionários, 

atualmente.  

O novo indivíduo que está emergindo na sociedade atual, com mais acesso 

à informação e à formação, ou seja, o trabalhador do conhecimento, segundo 
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Drucker (2001), aspira por um novo ambiente empresarial, uma vez que não se 

mantém empregado por anos na mesma organização e, além disso, mantém outros 

tipos de relação com as organizações e com a própria sociedade, inclusive 

questionando e lutando por seus direitos. Devido a essas mudanças estruturais, 

refletidas em aspectos políticos, filosóficos, econômicos, subjetivos, se faz 

necessário compreender as necessidades desses públicos, pois, como 

evidenciaremos no próximo capítulo, é relevante construir relacionamentos efetivos 

entre empresas e funcionários, para que se desenvolva uma parceria que promova 

ascensão e produtividade tanto para a organização quanto para os funcionários. 

Investir no capital humano e nas possibilidades de comunicação no ambiente da 

pequena empresa, logo, pode ser uma saída estratégica e necessária para evitar a 

mortalidade desses negócios, do mesmo modo que a ideia de clusters empresariais 

emerge como tática de sobrevivência no mercado competitivo.    

 

2.4.1 Clusters empresariais: cadeia de relacionamentos como 

estratégia de crescimento 

 

Torna-se hoje cada vez mais necessário apoiar a iniciativa privada de 
uma população crescente, oferecendo-lhe meios e instrumentos de 
capacitação empresarial, fazendo de negócios nascentes, negócios 
prósperos e duradouros (CAVALCANTI; FARAH; MELLO, 1981, p. 
13). 

 

Em virtude do alto índice de mortalidade das pequenas empresas observável 

no Brasil, analistas e estudiosos discutem acerca de possíveis soluções para 

converter essa realidade que afeta negativamente a economia nacional. Os 

empresários, por sua vez, buscam inovar e surpreender o consumidor para 

sobreviver em um mercado altamente competitivo. Uma alternativa que vem sendo 

analisada para que pequenas empresas consigam sobreviver em meio aos desafios 

mercadológicos se chama clusters, uma prática mais comum na Europa do que no 

Brasil. 

O termo business cluster foi utilizado por Alfred Marshall já em 1890, mas 

passou a ser introduzido no mundo empresarial, com maior efetividade, por Michael 

Porter, no clássico livro As Vantagens Competitivas das Nações (1993). Cluster 
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empresarial pode ser definido como sendo uma concentração de empresas 

interligadas a fornecedores e a outras instituições de uma mesma área de negócios, 

numa mesma região. Uma rede empresarial formada por empresas semelhantes, 

com as seguintes vantagens competitivas: aumento de produtividade, maior 

inovação, criação de novos negócios para as empresas participantes dos clusters 

(PORTER, 1993). De forma simplificada, clusters são concentrações geográficas de 

empresas interconectadas, o que constitui uma possibilidade para atuarem de forma 

mais competitiva em relação às concorrentes que dispõem de mais recursos 

(EUROPEAN COMMISSION, 2002b apud GEROLAMO et al., 2008). 

De acordo com Andriani e outros autores (2005 apud GEROLAMO et al, 

2008), os clusters são caracterizados pelos seguintes aspectos e ocorrências:  

 

 Empresas e instituições localizadas em uma mesma área geográfica e 

especializadas em um conjunto de atividades econômicas 

interdependentes; 

 Negócios que se especializam em diferentes aspectos da cadeia de valor; 

por causa de sua complementaridade, as empresas são integradas por 

uma divisão externa de trabalho, resultando em redes de relacionamento 

de entradas e saídas, chamadas de input-output links; 

 As empresas são incorporadas em uma rede de interdependência social e 

cultural que gera oportunidades para aprendizado e eleva o nível de 

cooperação entre os participantes do grupo; 

 Apresenta um processo decisório equilibrado, sem características 

claramente hierárquicas, ou seja, uma estrutura de governança horizontal. 

 

A Comissão Europeia (GEROLAMO et al, 2008) alerta que antes de um 

cluster se constituir, as empresas interessadas em fazê-lo devem formar redes 

regionais de inovação, envolvendo cooperação organizada e formal estimulada pela 

confiança, por normas e princípios, que encorajam as organizações a executarem 

atividades de cooperação mútua. Precisam desenvolver uma relação de parceria em 

um universo de diálogo e entendimento, estabelecendo comunicação eficiente. 
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O artigo intitulado Clusters e redes de cooperação de pequenas e médias 

empresas: observatório europeu, caso alemão e contribuições ao caso brasileiro 

(GEROLAMO et al, 2008) analisa os estudos sobre clusters e redes de cooperação 

de pequenas e médias empresas na Europa, realizados pela Comissão Europeia, 

para avaliar a estratégia de desenvolvimento de redes de competência na 

Alemanha, abordando especificamente o caso da região de Berlim e Brandemburgo. 

O objetivo foi verificar a possibilidade de adaptar esse modelo à realidade brasileira, 

por meio das análises dos programas europeus de desenvolvimento de clusters e 

redes de cooperação entre pequenas e médias empresas, principalmente no que diz 

respeito a parques tecnológicos. 

De modo geral, as pequenas e médias empresas que pertencem a clusters 

na Europa demostram desempenho diferenciado quando comparadas às demais 

empresas de seus respectivos setores. Os clusters e o crescimento econômico 

regional estão fortemente associados ao investimento em inovação, observável na 

Alemanha, que incentiva o desenvolvimento por meio de suas redes de 

competência, que retrata o exemplo de uma estratégia coerente de desenvolvimento 

local.  

A importância das micro, pequenas e médias empresas (MPME’s), tanto no 

Brasil como na Europa, pode ser confirmada por números semelhantes. O Brasil e 

os 19 membros da União Europeia apresentavam estatísticas similares quanto à 

participação das MPME’s em relação ao número total de empresas, ou seja, 99% no 

ano de 2003. Porém, a participação das MPME’s nas exportações representava 39% 

do total na Europa, enquanto que 21% no Brasil. No Brasil, pelo menos 50% das 

pequenas empresas apresentavam um ciclo de vida inferior a cinco anos, devido a 

questões como falta de capital de giro e alta incidência de impostos.  

Dentre as restrições identificadas no caso europeu, destacavam-se: a falta 

de poder de compra por parte de seus clientes, ainda mais crítica para as pequenas 

empresas; a escassez de mão de obra qualificada; dificuldade de acesso a 

financiamentos; regulamentações administrativas, sendo os últimos dois itens 

registrados com mais intensidade nas pequenas empresas (SEBRAE, 2005; 

EUROPEAN COMMISSION, 2004).  

Na análise dos clusters no Brasil, Puga (2003) identificou 193 aglomerações 

industriais compostas por aproximadamente 77 mil empresas responsáveis por 
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cerca de 680 mil empregos, o que corresponde a mais do que 3% dos empregos no 

País, e por exportações no valor de US$ 3,8 bilhões, que corresponde a cerca de 

6% do total de exportações. Porém, de acordo com o Ministério Brasileiro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2006), existem quase mil clusters 

de MPME’s no Brasil nos setores de indústria, agronegócios, comércio e turismo. 

Por outro lado, de acordo com Quandt (2004), a maioria dos clusters no Brasil 

apresenta baixos índices de inovação tecnológica, existindo apenas alguns grupos 

emergentes que reúnem empresas de base tecnológica, que se concentram na 

região Sul e Sudeste. 

Clusters e redes de cooperação têm sido considerados por acadêmicos e 

autoridades públicas como uma forma de estimular a competitividade de MPME’s de 

uma mesma região por meio de inovação. Esta é uma tarefa que precisa vencer 

barreiras, considerando o atual ambiente competitivo, no qual a inovação ocorre por 

meio de interações não sequenciais entre diferentes companhias, universidades e 

instituições de pesquisa, ou seja, um modelo em certos aspectos diferente do 

tradicional, no qual centros de pesquisa e desenvolvimento transformam pesquisa 

básica advinda da universidade em produtos e processos aplicados (KETELS, 2004 

apud GEROLAMO et al, 2008). 

Nesse novo contexto de inovação por meio da interação entre vários 

elementos, a comunicação é extremamente relevante. A cooperação pode ser 

estabelecida como a relação entre parceiros independentes que combinam esforços 

e recursos num processo conjunto de criação de valor, de acordo com a definição da 

Comissão Europeia (EUROPEAN COMMISSION, 2004a, apud GEROLAMO et al, 

2008). Um trabalho de cooperação que exige, previamente, a gestão da 

comunicação, podendo ser realizada por profissionais de relações públicas. 

A interação entre vários parceiros leva à construção de uma rede e o 

trabalho por meio de sinergia. Mas, para que haja criação de valor para o grupo, as 

trocas de ideias e de conhecimento são de extrema importância, fruto da construção 

de confiança entre os integrantes do cluster. A interação entre pequenas empresas 

propostas por meio de clusters empresariais é um comportamento observável na 

esfera das grandes corporações, o que reforça a ideia apresentada anteriormente de 

que os pequenos negócios não podem atuar à margem das grandes companhias. O 

trabalho realizado por meio da parceria entre pequenas empresas de uma mesma 
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região pode ser uma resposta às dificuldades impostas ao pequeno empreendedor, 

que deseja transpô-las para se manter no mercado atual, que, além de preços 

competitivos, exige profissionalismo, qualidade de produtos e serviços e gestão das 

políticas de comunicação, como veremos no próximo capítulo.  
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3 A COMUNICAÇÃO INTERNA NA PEQUENA EMPRESA: FLUXOS, 

TRANSVERSALIDADE, MOSAICO    

 

Neste capítulo, abordaremos, inicialmente, o conceito de cultura 

organizacional, devido a sua representatividade como elemento que conduz e 

permeia as políticas de comunicação, voltadas ao ambiente interno ou externo. 

Amparados pelas perspectivas teóricas sobre cultura e clima organizacional, 

passamos à exploração da temática da comunicação interna, eixo central desta 

investigação, apresentando também abordagens sobre os veículos de comunicação 

dirigida, que viabilizam os processos comunicacionais de forma adequada a cada 

necessidade. Focaremos, em seguida, a atividade de Relações Públicas como 

especialista na atenção aos interesses e necessidades do público interno de uma 

organização e, por fim, mapearemos, nos aspectos gerais, as expectativas que 

funcionários nutrem em relação às pequenas empresas.  

 

3.1 Cultura organizacional: princípio e fundamento da comunicação 

Novas perspectivas geram novas épocas históricas. A humanidade 
tem passado por inúmeras e dramáticas revoluções de conhecimento 
– grandes saltos, súbita libertação de antigos limites. Descobrimos o 
uso do fogo e da roda, da linguagem e da escrita. Verificamos que a 
Terra apenas parece plana; que o Sol apenas parece girar em volta 
da Terra; que a matéria apenas parece sólida. Aprendemos a nos 
comunicar, a voar, a explorar (FERGUSON, 1997, p. 26). 

 

O século 21 apresenta-se como um período de novas tendências em 

diversas áreas, como na econômica, política, na esfera social, cultural, tecnológica, 

entre outras. Autores como Maria Tereza Leme Fleury e Afonso Carlos Correa 

Fleury (2002; 2004) apontam que a globalização, fenômeno que caracteriza a 

contemporaneidade, é um processo de múltiplas dimensões, em que as barreiras 

estão sendo minimizadas não só pelos movimentos financeiro e econômico, como 

também pela difusão do conhecimento, que é partilhado por muitas pessoas, em 

distintos pontos geográficos do planeta. 

O antropólogo Clifford Geertz (2001) cita, principalmente, o desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação como elemento que transformou o mundo em uma 

rede única de informação e causa, numa interconexão de acontecimentos e suas 
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implicações. Este autor faz referência ao processo de globalização ao exemplificar, 

metaforicamente, que o bater de asa de uma borboleta no Pacífico pode provocar 

uma tempestade na Península Ibérica, em referência à rapidez com que se tem 

acesso a notícias e informações sobre o que acontece em diferentes lugares do 

planeta. Porém, Geertz (2001, p. 127) alerta que “[...] quanto mais as coisas se 

juntam, mais ficam separadas”, ou seja, o fato de diferentes culturas estarem em 

contato não as planifica ou as padroniza. As diferenças de ritos, maneiras de pensar 

e de agir continuam a coexistir e podem até se potencializar diante da globalização.  

Nessa linha de entendimento, em consonância ao que interessa aos 

propósitos da presente investigação, Sidinéia Gomes Freitas (2006) afirma que a 

humanidade enfrenta tempos de ascensão da racionalização, acumulação de 

capital, globalização e obsessão pelo progresso. As pessoas têm o desafio, contudo, 

de reaprender a conviver e a produzir, não apenas em indústrias, como também em 

instituições de diversos portes, em meio a este novo cenário em constante 

renovação e com excesso de informações, com a diferença de que, hoje em dia, 

este processo ocorre de maneira bem mais veloz do que no período da alta 

industrialização, nos séculos passados. A respeito dessa nova dinâmica, Stuart Hall 

(1999) retoma o pensamento de Marx (1930), interpretando a modernidade 

 

[...] é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto 
de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos [...] 
Todas as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas 
representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações 
recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo 
que é sólido se desmancha no ar [...] (MARX; ENGELS, 1973, p. 70 
apud HALL, 1999, p. 14). 

 

Ao falarmos das configurações sociais, econômicas, culturais dos tempos 

atuais, temos de reconhecer que, desde o final do século 20, o mundo vem 

experimentando os efeitos da revolução tecnológica com base na informação, como 

é bem explorada pelo sociólogo Manuel Castells (2000). O termo organização, neste 

contexto, é usado com maior frequência, e vários teóricos tentam racionalizar os 

problemas organizacionais cada vez mais complexos, a exemplo da interação 

humana no ambiente de grandes, médios ou pequenos negócios. 
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Castells (2000) pontua que as organizações contemporâneas refletem os 

novos tempos e muito se diferenciam daquelas existentes em sociedades 

consideradas tradicionais, anteriores à industrialização e às revoluções industriais. 

Para visualizar algumas das principais mudanças que interferem nos processos 

organizacionais e sociais, é possível analisar a seguir o quadro apresentado por 

João B. Pinho, na obra intitulada Natureza das Organizações (2006): 

 

 

Fonte: Pinho (2006, p. 17). 

 

Em meio a um mercado competitivo e tantas mudanças na configuração da 

sociedade, as pequenas empresas não podem sobreviver de amadorismos e 

improvisos, devido à complexidade da demanda de trabalho, que exige soluções 

mais sofisticadas e eficientes no que diz respeito às rotinas produtivas, à 
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administração de recursos humanos, a harmonizar expectativas, dos clientes como 

dos funcionários, entre tantas outras tarefas. 

 É importante sublinhar que, neste cenário de pressões mercadológicas e 

das dinâmicas da globalização, que impõem às instituições necessidades de 

adaptação de diversas ordens, não se pode perder de vista que as organizações são 

formadas por pessoas, que necessitam e esperam ser compreendidas (FERRARI, 

2011). Nesse processo, apenas a informação não é mais o suficiente, pois é 

necessário que haja comunicação, numa escala horizontal, pois a troca e partilha de 

ideias gera resultados e demonstra maior eficiência do que informações isoladas, 

verticalizadas (FERRARI, 2011; PINHO, 2006). 

É nessa perspectiva que, na década de 1980, intensificaram-se os estudos 

sobre o comportamento e comunicação organizacional, também chamada de 

comunicação empresarial, sob diferentes pontos de vista e metodologias. Um dos 

destaques quanto às perspectivas adotadas por esses estudos diz respeito ao 

entrecruzamento entre cultura organizacional e processos comunicacionais. Como 

salienta Marlene Marchiori (2006), referência brasileira nesse assunto, para se 

pensar a comunicação no ambiente organizacional, faz-se necessário, 

primeiramente, debruçar-se sobre o conceito de cultura organizacional, ou melhor, 

sobre o conceito de cultura e de organização, em suas mais intrínsecas definições. 

Esta autora sugere uma retrospectiva das ideias que foram levantadas sobre o 

assunto, citando Jaques (1951), que abordou a cultura como sendo uma variável 

interna no universo empresarial. 

Para Pinho (2006), cultura significa um conjunto de conhecimentos que vão 

se acumulando com o passar do tempo e que englobam significados, crenças, 

expectativas, saberes que são absorvidos por um grupo de pessoas e transmitidos 

às gerações. Geertz (2001), por sua vez, refere que a cultura é um conjunto de 

conceitos e símbolos que pautam os comportamentos do homem, perceptíveis no 

momento em que se comunica e passa seu conhecimento sobre as atitudes em 

vida. Assim, a cultura, nos seus aspectos gerais, envolve a capacidade humana de 

convivência em grupo e de atribuir sentido às múltiplas dimensões da vida cotidiana, 

costurada por enredos e significações do homem no seu tempo histórico.  

Sobre a cultura nas empresas, Marchiori (2006) cita Ott (1989), por meio de 

sua definição de cultura organizacional, como sendo uma força que advém da 
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sociedade que controla o comportamento nas organizações e as percepções de 

significados que os membros adquirem. A cultura organizacional busca transmitir um 

conjunto de entendimentos comuns e uma totalidade de padrões a serem seguidos 

pelos indivíduos no ambiente organizacional, inclusive os modelos comunicacionais. 

Os pesquisadores Janice Beyer e Harrison Trice (1986), a partir de uma ideia 

recorrente na área da administração de empresas, caracterizam cultura 

organizacional como sendo uma rede composta por concepções, normas e valores 

que são tidos como corretas e que fundamentam a vida organizacional (FLEURY, 

1989). Esses enredos devem ser comunicados aos integrantes de uma empresa de 

forma palpável e clara, por meio de ritos, artefatos culturais, estórias, 

comemorações, reuniões, entre outros elementos e práticas. 

Assim, Beyer e Trice (1986), citados por Fleury (1989), comparam a vida 

empresarial aos ritos das sociedades tribais, o que nos auxilia a perceber o quanto o 

clima organizacional no dia a dia pode contribuir para que se caracterize a cultura 

vigente. Os autores caracterizam os ritos praticados por uma empresa como sendo 

de grande importância para a análise da cultura de uma organização, por serem 

atividades planejadas, em alguma medida, e que são executáveis se utilizando de 

diversas formas de expressão da cultura, com consequências observáveis na 

prática. Os ritos observáveis são os seguintes: ritos de passagem, a exemplo do 

processo de introdução e treinamento básico no Exército Americano; ritos de 

degradação, como o processo de despedir e substituir um alto executivo; ritos de 

confirmação, como seminários para reforçar a identidade social e poder de coesão; 

ritos de reprodução, a exemplo das atividades de desenvolvimento organizacional; 

ritos de redução de conflito, como os processos de negociação coletiva; ritos de 

integração, como festas de Natal nas organizações. 

Quanto ao termo organização, de acordo com Peter Drucker (2001), passou 

a ser utilizado após a Segunda Guerra Mundial para denominar e distinguir uma 

instituição concebida de maneira proposital e definida de acordo com a sua tarefa. 

Segundo este autor, uma organização é uma ferramenta que, quanto mais 

especializada, maior será sua funcionalidade em desempenhar sua tarefa com 

sucesso. 

A conceituação de organização surge em resposta ao crescimento da 

demanda e a complexidade das relações entre pessoas e instituições na 
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modernidade. Pinho (2006) define organização como sendo o esforço de um grupo 

de pessoas que interagem e objetivam o mesmo fim, sendo produtivo estudar as 

empresas, grandes, médias e pequenas, por meio do conceito de cultura 

empresarial ou organizacional. Para Tânia Casado (2002), a organização é uma 

composição de pessoas que trazem para o ambiente interno suas necessidades, 

projetos, habilidades e limitações. Segundo esta autora, não é mais possível separar 

o desempenho profissional dos aspectos pessoais, e aponta para a importância do 

entendimento por parte da empresa, independentemente do seu foco ou porte, ao 

considerar que a vida pessoal tem influência na vida profissional de um indivíduo.  

De maneira simplificada, é possível estabelecer que a cultura organizacional 

é o que delineia a personalidade da empresa, se comparada a um indivíduo. É a 

cultura de uma empresa que determina se haverá ou como será o processo de troca 

de conhecimento e de informação, a dinâmica que propiciará críticas e sugestões 

com vistas à evolução dos processos empresariais ou, do contrário, se haverá 

engessamento das práticas cotidianas, que não podem se modernizar com o passar 

do tempo. 

Para Paulo Nassar (2000), a cultura organizacional é composta por 

elementos, como crenças e valores, que unem pessoas de diferentes cargos nas 

empresas diante de todas as ações diárias para alcançar objetivos, cumprir metas e 

transpor barreiras, que se opõem aos negócios da organização. Esses elementos 

que permeiam a atividade empresarial produzem símbolos e percepções que 

contribuem para a construção da imagem corporativa. As características que 

compõem a cultura organizacional de cada empresa podem sofrer um processo de 

mutação à medida que os participantes do processo mudam, embora alguns 

gestores neguem essa realidade (CHIAVENATO 1999; NASSAR, 2000).  A cultura 

nas organizações, logo, não é formada por comportamentos e posturas fixas, está 

sempre em processo de transformação, como também atesta Vergasta (2001). 

Por meio das abordagens de diferentes autores sobre o conceito de cultura e 

sua vivência nas empresas, é relevante sintetizá-las na ideia de que cultura 

organizacional diz respeito a concepções, conhecimentos, normas e 

comportamentos que resultam na maneira como uma empresa realiza suas tarefas, 

no modo como faz as coisas acontecerem, no desempenho e motivação dos 
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funcionários, que é resultado dos saberes que são disseminados no interior do 

negócio e que permeiam todas as ações empresariais. 

Segundo Gaudêncio Torquato (1992), um dos aspectos que moldam e 

reforçam a cultura organizacional é a natureza da empresa quanto às suas 

atividades. Os produtos ou serviços produzidos influenciam a postura adotada por 

seus gestores e funcionários, que passam a adotar atitudes específicas por conta 

das atividades que exercem. O autor exemplifica ao dizer que, no setor químico, os 

funcionários podem utilizar expressões e apresentarem comportamento com 

analogias à combustão e à explosividade com maior frequência que numa empresa 

produtora de alimentos, por exemplo.  

Importante acentuar que a cultura e a linguagem estão fortemente 

relacionadas, pois é por meio de códigos linguísticos que as pessoas dão sentido a 

suas ações e à sociedade da qual fazem parte (GEERTZ, 2001). É por meio da 

cultura, reproduzida pela linguagem, que alguém qualifica, designa e liga os fatos às 

pessoas e situações em um grupo. Assim sendo, as decisões e as estratégias 

adotadas por um indivíduo ou por uma organização estão pautadas em sua cultura, 

com o objetivo de defender seus interesses e aquilo no que acreditam. 

Ao falar em linguagem, é preciso considerar que não somente de opiniões 

expressas por palavras nota-se o clima e a cultura da organização, pois, em alguns 

casos, os funcionários não se sentem à vontade para expressar suas impressões 

sobre a empresa em que trabalham. Freitas (2006) revela que posturas empresariais 

simplistas, instrumentais e elitistas geram um silêncio total por parte dos 

funcionários, pois, se não houver um ambiente propicio ao diálogo, ele não ocorrerá. 

Embora a comunicação oral seja a expressão básica do ser humano para manifestar 

sua realidade tanto interna quanto externa, é importante também ressaltar que o 

individuo se expressa, consideravelmente, por meio de suas ações. Faz-se 

necessário analisar, portanto, a totalidade conjugada entre atos e palavras para que 

possamos observar o sentimento das pessoas em relação às organizações em que 

atuam (FREITAS 2006). Assim, independentemente aos objetivos de qualquer 

empresa, as pessoas que compõem o quadro de funcionários devem ser 

respeitadas enquanto indivíduos complexos e dotados de singularidades (FREITAS, 

2009). Em outras palavras, a comunicação interna nas empresas não deve ser 

instaurada em tom de controle e censura de ideias, mas resultado de um processo 
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horizontal que prima, como pontuado anteriormente, pelo diálogo e respeito nas 

relações, fruto de uma cultura organizacional com viés democrático. Em 

contrapartida, algumas empresas ainda demonstram acreditar que a tomada de 

decisões cabe apenas à alta administração, e a imposição de um ponto de vista aos 

funcionários seja uma prática normal (MARCHIORI, 2006). 

Para que uma empresa desenvolva um ambiente que seja propicio à troca 

de ideias, é necessário que haja o esforço para o entendimento, avaliação das 

situações que se apresentam, a criação de vínculos para que relacionamentos reais 

se estabeleçam e diminuam as barreiras que geram os problemas e conflitos 

evitáveis em uma organização.  Para que esse envolvimento seja possível, Watson 

citado por Marchiori (2006), afirma que o ato de administrar deve estar ligado a 

valores e referências culturais, que demonstram maior eficiência do que normas 

restritivas, devido ao fato de vivermos cercados de situações imprevisíveis e dúbias 

em que regras fechadas tornam-se insuficientes. 

Ainda sobre clima organizacional e agrupamentos não formais, de acordo 

com Torquato (1992), existem pesquisas sobre clima organizacional que apresentam 

a criação de feudos nas empresas modernas, com efeitos altamente prejudiciais. 

Mais comumente conhecidos como “panelinhas”, são grupos que se formam por 

interesses comuns na tentativa de sustentar uma espécie de poder, criar 

mecanismos de defesa e/ou diminuir a ansiedade que em alguns casos se instala no 

ambiente organizacional. Esses agrupamentos não formais prejudicam 

consideravelmente o sistema hierárquico e comprometem a produtividade de um 

setor. No caso de uma pequena empresa, os prejuízos decorrentes da falta de um 

planejamento de comunicação podem ser alarmantes. Esses agrupamentos 

vulgarmente chamados de “panelinhas” são alimentados por um sentimento 

separatista, isto é, apesar de se submeterem às regras e procedimentos da 

empresa, sentem-se superiores aos outros membros e, frequentemente, estão 

descontentes quanto às políticas instituídas pela empresa.  

Atentando-se a esse contexto, as organizações devem procurar saber, de 

forma planejada, o que provoca problemas na comunicação interna, os chamados 

ruídos, que impedem que as tarefas sejam executadas em sua totalidade e que 

causam descontentamento por parte dos funcionários. Em muitos casos, detalhes 

pequenos provocam um enorme desconforto, embora possam ser reivindicações 
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facilmente resolvíveis, podendo melhorar o clima organizacional de forma 

considerável (TORQUATO, 1992).  

Dentre os desentendimentos entre funcionários e chefias, por exemplo, o 

monopólio de informação por alguns integrantes da empresa e a exibição de status e 

poder, além dos privilégios, constituem-se elementos que causam desconforto entre 

os funcionários, como coloca Torquato (1992). Essas ocorrências podem ser 

comumente observáveis em pequenas empresas, o que gera insatisfação e até 

mesmo a sensação de desvalorização por parte dos funcionários que se destacam, 

mas não recebem nenhuma bonificação ou reconhecimento por parte das chefias, 

podendo desestimular sua prática. 

No contexto das relações de poder, tudo pode dizer algo sobre o estilo de 

comunicação estabelecido pela empresa, como o tom de voz usado nos diálogos, os 

estilos de vestimenta utilizados nas inter-relações, os rituais, a mobília e a 

disposição dos espaços físicos (FREITAS, 2006). Cada detalhe ou objeto conta um 

pouco sobre o comportamento comunicativo de uma organização. 

 

3.2 A comunicação interna nas empresas: do personalismo ao 

planejamento 

Comunicação é percepção, expectativa e exigência.                  

(DRUCKER, 2001, p. 135). 

 

 As empresas, metaforicamente, podem ser comparadas a miniaturas de 

sociedades ou a um pequeno país que necessita de equilíbrio econômico, 

diplomático, para conviver em harmonia com outras nações (DRUCKER, 2001). Para 

o sucesso dessas relações, a comunicação desenvolve um papel fundamental. 

Marchiori (2006) defende que a empresa deve ser dinâmica e demonstrar quais são 

seus valores por meio do conjunto de suas atividades. Por ser um organismo vivo na 

sociedade, precisa estar disposta a aprender e ter a capacidade de desenvolver 

relacionamentos efetivos internamente, por meio do entendimento e 

comprometimento tanto da parte do público interno quanto por parte da organização. 

A gestão da comunicação interna, na perspectiva das Relações Públicas, 

tem por objetivo mapear qual o melhor caminho para promover o envolvimento de 
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equipes, de pessoas em torno da organização. Mas para que esse processo ocorra 

de fato, se faz necessário que a troca de informações atenda às necessidades 

emocionais dos funcionários (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO - 

ABRACOM, 2012). Para tanto, é preciso estudar a fundo tudo o que diz respeito ao 

público interno da organização, ou seja, as condições estruturais de trabalho, as 

características socioculturais dos funcionários, suas dimensões subjetivas e 

aspirações pessoais. 

Para configurar a dinâmica organizacional no interior das empresas, é 

pertinente considerar que vivemos numa época em que, de acordo com o que 

defende Aldous Huxley (1966), temos a obrigação de reestabelecer o óbvio. O autor 

do clássico Admirável Mundo Novo já abordava a necessidade da clareza e da 

forma direta na maneira de expressão. Roger Cahen (1990), também nessa linha de 

entendimento, esclarece que as pessoas fogem da maneira básica de se expressar, 

por medo de parecerem simples demais, porém, para este autor, a simplicidade 

porta o belo no que diz respeito a ideias.  

Existem várias formas de explicar o que é a comunicação, mas a simples e 

mais comum é a que caracteriza como sendo uma via de mão dupla, em que o 

emissor transmite uma mensagem para um receptor que, por sua vez, devolve uma 

resposta ao comunicador. Depois de analisá-la, o emissor reemite o seu discurso, 

como se fosse um jogo em que cada participante espera pacientemente a sua vez 

para atuar, como mostra a figura a seguir: 

Figura 1 – Processo de comunicação 

 

Fonte: Própria autora 
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É fácil compreender como esse processo transcorre no esquema anterior, 

mas, na realidade, os processos comunicacionais são um pouco diferentes. 

Segundo Cahen (1990, p. 30), “A verdade é bem mais trágica e complexa”. O autor 

sugere que se imagine uma teia habitada por várias aranhas com milhares de fios, 

sendo uns quinze ou vinte fios principais e vários outros secundários. Se houver a 

necessidade de puxar um fio apenas, o movimento, por menor que seja, emanará 

uma onda de movimento para boa parte, ou ainda, para a teia toda. Para Cahen 

(1990), este é a verdadeiro universo comunicativo em que se encontra a 

comunicação empresarial.          

Uma mensagem transmitida ao funcionário, mesmo que não planejada e de 

maneira informal, poderá atingir o cliente, que passará a criar uma imagem da 

empresa a partir de uma informação que não foi enviada a ele. Eis que surge o início 

do movimento na teia da comunicação empresarial, que pode ameaçar os negócios 

de uma organização ou contribuir para o seu sucesso. O caminho contrário também 

é proveitoso, pois, por meio dos funcionários, uma empresa pode estudar os desejos 

e descontentamentos dos clientes. 

Cabe-nos pontuar que, quando a comunicação é colocada em prática por 

apenas alguns integrantes da empresa, sem estar incorporada na cultura 

organizacional, configura-se como uma tática paliativa normalmente utilizada em 

situações conflituosas. Porém, se a prática comunicacional é adotada como 

estratégia para permear todas as ações da empresa e utilizada por todos os seus 

integrantes, por meio de um plano integrado de comunicação, os resultados 

contribuem para a realização de metas e objetivos da empresa, em constante 

renovação (CAHEN, 1990). Logo, para que a comunicação seja clara e eficiente 

entre a empresa e o cliente, o processo precisa iniciar pelos funcionários.  

Partindo da analogia de que a comunicação é uma teia, é possível 

subentender que não se pode mais colocar ações em prática sem pré-projetar as 

possíveis consequências, pois as informações fluem de forma rápida, o que dificulta 

o conserto de uma atuação mal planejada. Para tanto, se faz necessário que os 

gestores empresariais desenvolvam a habilidade de compreender os valores e as 

aspirações de seus públicos para que possam alcançar os objetivos aos quais a 

organização se propõe, por meio dos indivíduos que a constituem (seus 



50 

 

funcionários), e para as pessoas às quais a atividade empresarial se destina 

(clientes). Logo, a comunicação entre os funcionários e a empresa influenciará todas 

as ações em relação aos seus diferentes públicos.  

Pensar e agir estrategicamente significa considerar toda e qualquer ação ou 

falta de iniciativa por parte da empresa em relação às pessoas envolvidas com o seu 

negócio, lembrando que toda ação comunica algo a alguém, tal como o silêncio 

também comunica. É uma totalidade complexa inerente a qualquer organização, 

independentemente do seu porte. Para tanto, se faz necessária a criação, o 

monitoramento e a avaliação dos relacionamentos entre a empresa e seus públicos 

(MARCHIORI, 2006; KUNSCH, 1997; FERRARI, 2011; GRUNIG, 2011). Se essa 

postura for voltada apenas para o cliente, o consumidor, a empresa utiliza uma tática 

isolada na tentativa de atender a um público específico, mas precisa saber que essa 

prática não caracteriza estratégia empresarial integrada, nem uma postura 

empreendedora, fruto de uma cultura e identidade organizacional estratégica. 

Em grupos formados por poucos integrantes, como os observados em 

pequenas empresas, cada pessoa tem quantias similares de participação, 

aumentando sua capacidade de interação com os outros membros do grupo. 

Segundo Byers (1997), citado por Pinho (2006), esta interação torna-se mais difícil 

quando o grupo é constituído por mais de dez ou doze pessoas, pressupondo que a 

comunicação, se bem planejada, pode fluir de maneira mais fácil em uma pequena 

do que em uma média ou grande companhia, por tratar-se de universo menor, 

constituído de menos funcionários e com maior proximidade entre cargos ou setores. 

Entre outros fins, a comunicação interna esclarece as dúvidas em relação às 

tarefas dos funcionários, possibilita a avaliação do desempenho da empresa como 

um todo e dos trabalhadores ou setores, dependendo do porte da empresa, para 

que seja possível melhorar os padrões empresarias em relação ao que os públicos 

esperam das empresas (NASSAR, 2003; 2007; PINHO, 2006). De modo geral, a 

comunicação interna é estabelecida na troca de informações e na mediação de 

interesses entre a empresa e seus funcionários (SIMÕES, 1995; GRUNIG, 2011). 

A comunicação no interior das empresas pode impulsionar e alavancar os 

negócios ou contribuir para a realização de objetivos de uma organização, que 

precisa ter a real noção do que as pessoas esperam dela, tendo como base a ideia 

de que as organizações nascem, também, para atender a uma necessidade da 



51 

 

sociedade, como citado no capítulo anterior. O diálogo e todas as práticas que 

constituem um trabalho efetivo de comunicação têm o poder de contribuir para o 

senso de cooperação, sentimento de confiança e para a postura de 

comprometimento dos funcionários com a empresa (FREITAS, 2006). 

De acordo com Freitas (2006), se faz necessário redefinir o papel da 

comunicação ao considerar uma gama de questionamentos que podem ser feitos 

em relação à satisfação dos funcionários, que tem relação direta com a motivação 

no trabalho, que, por sua vez, repercute na qualidade do atendimento ao consumidor 

ou cliente final da empresa. Ou seja, as relações externas da empresa são o reflexo 

do ambiente interno, e a utilização de uma política de comunicação confere-lhe o 

papel de estratégia. As Relações Públicas contribuem para que a empresa 

primeiramente conheça a si própria e defina claramente o que ela faz e o que 

valoriza, além de nortear seus objetivos institucionais. A estes esclarecimentos que 

parecem óbvios, mas que muitas pequenas empresas não os têm de maneira clara 

e declarada, se atribuem as designações missão, visão e valores, que são de 

extrema importância para efetivar as estratégias comunicacionais. 

Drucker (2001) afirma que a empresa moderna (o que inclui grande número 

de pequenas empresas) que deseja ter funcionários especializados necessita ter 

uma missão estabelecida e clara para que seus colaboradores não se confundam 

em suas práticas diárias. Caso contrário, cada um poderá definir resultados em 

relação a sua própria especialização, por falta de uma diretriz comum por parte da 

organização, causando sobreposição de valores individuais aos da empresa. Sem a 

missão bem definida, incrustada à cultura institucional, a organização perde 

credibilidade junto aos seus funcionários e a capacidade de atrair maior número de 

pessoas qualificadas para empregar.  

De maneira ampla e genérica, a comunicação interna é um meio para 

aumentar o nível de eficiência das operações dos processos empresariais. Mas, 

especificamente, é bem mais que isso. É uma ferramenta estratégica para mediar e 

harmonizar os interesses dos funcionários e os da empresa, por meio da troca de 

ideias e informações, estímulo à participação e ao diálogo, envolvendo todo o corpo 

empresarial (BAHIA, 1995; PINHO, 2006).  

Um trabalho planejado de comunicação interna retém talentos, fortalece o 

espírito de pertencimento dos funcionários em relação à empresa, gera a confiança 
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e comprometimento e, consequentemente, lucros às empresas (ABRACOM, 2012). 

Da mesma forma, é importante que a saúde mental dos funcionários seja uma 

preocupação da empresa, pois demonstra uma postura de respeito e consideração 

em relação aos seus componentes, evitando situações desagradáveis e prejudiciais.  

Drucker (2001) analisa uma questão relativa à comunicação e à mente 

humana ao afirmar que as pessoas assimilam impressões e estímulos de acordo 

com suas expectativas, sendo que a mente resiste às tentativas de mudança, ou 

seja, as pessoas entender melhor uma informação que já esperavam perceber, em 

alguma medida. Todavia, é possível preparar a mente humana para a inovação, e 

este processo depende do entendimento por parte de emissor do que o receptor 

pretende ouvir. Para que a comunicação ocorra de maneira efetiva, se faz 

necessário lidar com as expectativas do receptor. É neste sentido que, segundo 

Drucker (2001) e também Bahia (1995), a comunicação sempre exige algo e apela 

para a motivação, pois sempre tem o objetivo de esperar que o receptor faça algo, 

acredite em alguém ou torne-se uma pessoa diferente. 

Assim, a comunicação tem grande poder, caso esteja nivelada com as 

expectativas do receptor, com seus valores e símbolos, mas, se contrariá-los, é 

provável que as pessoas resistam a ela. Quando bem estruturada e pensada com 

base na capacidade do receptor de receber e interpretar a informação, pode ser uma 

ferramenta de conversão de valores, crenças, personalidade e, até mesmo, de 

aspirações. 

Drucker (2011) sugere que a comunicação efetiva é uma necessidade em 

tempos de excesso de informação, para que exista entendimento nas organizações, 

e sugere uma quebra de paradigma em relação ao que normalmente se ensina e se 

pensa sobre a estruturação de um plano de comunicação em uma empresa. Faz-se 

necessário aprender com os erros, pois durante muito tempo se pensou em 

comunicação de cima para baixo, ou seja, a informação que parte das chefias para 

os funcionários, na característica de um comunicado, descaracterizando o conceito 

de comunicação, que exige feedback, interação entre os participantes do ato 

comunicacional. Para tanto, Pinho (2006) cita oito mitos relacionados à comunicação 

empresarial, elencados por Richmond e McMcroskey (1992). 

O primeiro mito está relacionado ao significado das palavras: este é um 

engano cometido comumente que pode ocasionar a incompreensão entre pessoas e 
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prejudicar a comunicação, principalmente entre chefes e subordinados, devido ao 

fato de que uma palavra pode ter um significado particular para alguém e vir a ter 

outros tantos para outras pessoas. Esta ideia pode ser racionalizada em conjunto 

com o terceiro mito, que, sinteticamente, versa sobre as referências e pontos de 

vista que cada indivíduo utiliza na conversa, para processar a informação. O 

segundo mito está relacionado à ideia de que a comunicação é um processo verbal 

que associa diretamente as palavras faladas e se esquece dos gestos e sinais, 

expressões e olhares. São chamadas as mensagens não verbais que, 

frequentemente, acompanham a fala e até as contradizem, em algumas ocorrências. 

O quarto mito nega a máxima de que a comunicação pode resolver todos os 

problemas de uma empresa, já que nem todos os problemas se referem à esfera 

comunicacional, mas à estrutura, ao setor financeiro, entre outros. Por sua vez, o 

quinto mito versa sobre o conceito de que comunicação é sempre algo positivo. 

Richmond e McMcroskey (1992), citados por Pinho (2006), alertam que a 

comunicação é uma ferramenta que também pode ser utilizada com maus 

propósitos. A noção de bem e mal em relação à comunicação depende da intenção 

do agente que a executa. O sexto mito diz respeito à preocupação que as pessoas 

têm em relação à quantidade de informação, se esquecendo por vezes da qualidade 

do que se comunica. Estes autores defendem que a comunicação nunca é 

interrompida no sétimo mito, pois relembra que existe a comunicação não verbal, e 

até mesmo o silêncio comunica. Por fim, o último mito nega que a comunicação seja 

uma habilidade natural, ao destacar que as pessoas adquirem o conhecimento 

comunicacional ao longo das experiências na vida, e a prática ajuda a desenvolvê-

lo.  

Partindo do pressuposto de que a sociedade e as relações de trabalho estão 

cada vez mais individualizadas (HALL, 1999; CASTELLS, 2000; FERRARI, 2011), 

como contextualizamos no início deste capítulo, e as organizações modernas estão 

preparando-se para a diversidade de culturas no ambiente organizacional, 

comunicar-se no espaço interno empresarial tornou-se um grande desafio para os 

administradores e comunicadores. Estratégias comunicacionais flexíveis devem ser 

pensadas para que, na prática, possam alcançar todos os indivíduos envolvidos em 

um processo produtivo. Marchiori (2006) afirma que a empresa que vislumbra o 

sucesso deve estar atenta às novas tendências e adotar uma postura de adaptação, 



54 

 

alertando que mudanças demandam tempo e flexibilidade nos processos 

comunicativos, que difundem o conhecimento em uma organização. 

Concluindo, é grande o número de empresas que não conseguem perceber 

a importância da criação e manutenção de um ambiente organizacional saudável, 

preferindo investir, de forma exorbitante, em campanhas publicitárias, marketing 

cultural, patrocínios, entre outras estratégias. Torquato (1992) salienta que a 

importância da comunicação externa é inegável, mas não se pode negligenciar a 

comunidade interna, pois funcionários insatisfeitos comprometem qualquer tentativa 

de comunicação institucional.   

 

3.2.1 Veículos de comunicação dirigida: diferentes instrumentos para a 

comunicação eficiente 

 

Com o crescimento das companhias, o que inclui dilatar e sofisticar 
suas funções, a comunicação interpessoal, peculiar às pequenas e 
médias empresas, sucumbe diante da hierarquização, aumentando 
desse modo a necessidade de instrumentos de comunicação escrita, 
que passam a figurar como elementos imprescindíveis ao bom 
andamento das atividades empresariais (FORTES, 2003, p. 253). 

 

Comunicação, como vimos até o momento, é a partilha de significados. Tão 

fundamental quanto à escolha dos elementos discursivos que compõem a 

mensagem, base do processo comunicacional, é a decisão de qual veículo pode 

viabilizar a comunicação e a dinâmica de relacionamento que lhe é inerente.  

Para iniciar um processo de comunicação interna em uma empresa, a 

criação isolada de um mural ou de um jornal interno, por exemplo, pode não ser o 

suficiente para envolver o colaborador, pois é preciso esclarecer que há diferença 

entre informação e comunicação. Informar é transmitir conteúdo, enquanto 

comunicar é fazer com que a informação seja compreendida e interpretada pelo 

funcionário, a ponto de promover uma mudança de percepção e, até mesmo, de 

atitude, tanto por parte da empresa quanto por parte do colaborador (NASSAR, 

2003; 2007).  

Waldyr Gutierrez Fortes (2003) afirma que a comunicação interpessoal é 

amplamente utilizada nas pequenas empresas. Em contraponto, exalta a 
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necessidade da adoção de instrumentos de comunicação escrita, eletrônica e 

audiovisual para o sucesso das atividades. Este autor alerta que é fundamental 

conhecer com clareza o público a que se destina uma mensagem, quanto ao seu 

nível de entendimento e amplitude de repertório. As mensagens devem ser objetivas 

e com ideias dotadas de clareza e coesão, sem tornar o texto confuso, na tentativa 

de sofisticá-lo. Tem de ser pensado para a pessoa que receberá o discurso  e não 

para o entendimento de quem escreve ou pensa no texto.  

Para Torquato (1992), a comunicação interna flui em duas formas, 

ressaltando que a comunicação oral é tão importante quanto à impressa, mas não 

são avaliadas nessa dimensão pela maior parte dos profissionais. A comunicação 

merece atenção, pois muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse 

reuniões para partilha de informações, dinâmicas de integração, troca de papeis e 

funções, canais de sugestões, análises ou feedback, por exemplo. Tanto a 

comunicação escrita quanto a oral necessita de periodicidade, canais próprios, 

linguagem adequada, bom senso em sua realização, entre outros aspectos. A 

importância de a empresa se preocupar em produzir informações seguras diminui o 

surgimento de rumores e conversas paralelas que, muitas vezes, distorcem os fatos 

e geram incompreensão e conflitos (FORTES, 2003).  

Os boatos, também conhecidos como “rádio-peão”, são temidos pelos 

chefes, pois podem gerar problemas nas relações entre o capital e o trabalho.  

Diversos autores, a exemplo de Torquato (1992), citam a “rádio-peão” como um dos 

perigos da comunicação informal na empresa, sublinhando que a profusão de 

boatos pode ser minimizada ou evitada pelo planejamento da comunicação interna.  

Uma forma de dinamizar a comunicação interna é a utilização da tecnologia. 

Ela pode chamar a atenção do funcionário, informá-lo sobre algo de que necessita 

saber, familiarizá-lo com os fatos que têm influência em sua participação na 

empresa. Um exemplo são os projetos que utilizam vídeos como instrumento de 

comunicação, normalmente atraindo a atenção por ser uma técnica criativa que 

pode contar com a participação de alguns colaboradores, seja na produção ou na 

atuação, como no caso de projetos de storytelling3. Esse tipo de ação gera 

                                                           
3
 Storytelling é a arte de contar histórias reais ou fictícias com o objetivo de fazer os interlocutores 

associarem melhor a mensagem criando ligações entre as experiências.  Por meio dessa prática, 
narrador e ouvintes desenvolvem a capacidade de relação interpessoal por meio do aprendizado e de 
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envolvimento e integração no ambiente organizacional (TORQUATO 1992; 

NASSAR, 2007).  

Os veículos de comunicação dirigida são escolhidos em função do objetivo 

que a empresa almeja atingir. Podem ser veículos de comunicação escrita, que são 

avisos; cartazes; comunicados a imprensa, os chamados press-releases; encartes; 

informe de reunião; manifesto ou declaração pública; sinalização escrita em 

equipamentos; teaser, que é uma propaganda vaga para despertar o interesse em 

uma futura promoção; volante, que pode ser um lembrete de um evento; 

correspondência; carta; cartão-postal; circular; memorando, que é uma instrução 

breve e com precisão; ofício, que é uma correspondência para órgãos públicos; 

telegrama; publicações; almanaque; boletim; newsletter, que é uma carta informativa 

destinada a públicos específicos; calendários; jornal institucional; mural; revista; 

balanço social, que é uma publicação relativa ao que foi empreendido em 

responsabilidade social; anais; livros de empresa; apostila; cartilha; catálogo; folheto; 

prospecto; manuais, regulamentos; caixa de sugestões. São várias as possibilidades 

de se comunicar com o público que compõe uma empresa e construir estratégias de 

relacionamento que gerem resultados (TORQUATO, 1992; ANDRADE 2001; 

FORTES, 2003).  

Por sua vez, os veículos de comunicação oral proporcionam o vínculo entre 

os integrantes da empresa e suportam as relações interpessoais, pois exigem maior 

proximidade entre os funcionários e propiciarem a troca de ideias. Os veículos de 

comunicação oral são as conversas pessoais, o telefone, sistema de alto-falantes e 

as reuniões, por exemplo. Ainda é necessário considerar os veículos de 

comunicação dirigida auxiliar, que são os aparelhos como audiovisuais, 

retroprojetores, cinema, cartazes, fluxogramas, organogramas, fotografias, gravuras, 

expositores, entre outros exemplos. Há também os recursos ativos e vivenciados, 

como a teatralização, também utilizada para inserir conceitos e apresentar soluções 

para problemas organizacionais, no que toca à convivência e mobilização interna 

frente a certas ações e campanhas (FORTES, 2003; FERREIRA, 2004).  

A internet e as redes de relacionamento também auxiliam os processos de 

comunicação dirigida utilizados pelas empresas atualmente. Por meio da internet, é 

                                                                                                                                                                                     
outras formas de pensar sobre diferentes culturas, o que é uma habilidade necessária para a 
convivência em sociedade (COGO, 2012). 
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possível que as informações dirigidas alcancem um número maior de pessoas 

rapidamente, com baixos custos. De acordo com Pinho (2003), a internet aumenta 

as possibilidades no que diz respeito a direcionar mensagens a públicos específicos.  

Algumas empresas utilizam a internet para disponibilizar informações sobre produtos 

e serviços por meio de portais corporativos, e-mail, blogs, correios eletrônicos, 

intranet (auxiliando a comunicação interna), mas, a não ser um outro instrumento, 

essa é uma prática comum à realidade das grandes empresas.  

 

3.3 Relações Públicas com foco no público interno 

 

Julgo que a atividade de relações públicas como um todo está 
caminhando para ser uma atividade baseada no relacionamento e 
para se tornar uma atividade mais impessoal e fundamentada na 
tecnologia. Pensamos em arranjos, nos efeitos dos bytes, em 
estórias enlatadas. Esquecemos de pensar em gente. Mas a base 
verdadeira do termo “relações públicas” são as ligações entre 
pessoas (WILLIANS, 2006, p. 9).  

 

A gestão da comunicação interna na grande, média ou pequena empresa 

alinha-se, como destacamos anteriormente, aos fundamentos da cultura 

organizacional e, por extensão, às políticas de Relações Públicas que orientam e 

conduzem as práticas institucionais.  

O termo Relações Públicas se origina do inglês Public Relations e, segundo 

o dicionário Aurélio, “são métodos e atividades empregadas por um indivíduo ou 

organização a fim de promover relacionamento favorável com o público em geral”. A 

atividade de Relações Públicas pode ser desempenhada por profissionais 

contratados ou por consultores externos, considerando que todas as instituições, 

independentemente do porte, têm relacionamentos com seus públicos, que são seu 

patrimônio mais importante. Para Hebe Wey (1983), as Relações Públicas são um 

conjunto de meios utilizados pelas empresas para criar um clima pautado na 

confiança entre a empresa e seus públicos, com o objetivo de manter sua atividade 

e favorecer seu desenvolvimento. Nesse processo, o profissional de Relações 

Públicas é um agente intermediário entre a empresa e seus públicos, como 

descrevem Kunsch (2009), França (2004) e também Grunig (2011).  
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De acordo com Bernardo de Felippe Júnior (1995), consideram-se atividades 

específicas de Relações Públicas as que dizem respeito à informação de caráter 

institucional entre a entidade e o público, por meio dos meios de comunicação; à 

coordenação e planejamento de pesquisas de opinião pública, para fins 

institucionais; ao planejamento e supervisão da utilização dos meios audiovisuais, 

para fins institucionais; ao planejamento e execução de campanhas de opinião 

pública; ao ensino das técnicas de Relações Públicas de acordo com as normas a 

serem estabelecidas na regulamentação da presente lei. 

O profissional de Relações Públicas, nessa linha de entendimento, é o 

responsável por gerir o processo de comunicação, de forma estratégica, para 

colaborar com o relacionamento efetivo entre organização e seus diversos públicos. 

As empresas esperam que os relações-públicas tenham a habilidade de pensar e 

pôr em prática as ações criadas para grupos com interesses específicos, como os 

funcionários, no caso da comunicação interna. Simões (1995) aponta que o termo 

Relações Públicas possui vários significados, pois faz referência a um processo, à 

função, à atividade, ao profissional, ao cargo e à profissão. Ainda segundo o autor, o 

surgimento de uma atividade tem sempre uma causa, que, em se tratando das 

Relações Públicas, está ligada à relação de poder entre a organização e seus 

públicos, além de situações conflituosas advindas desse contato. Sendo assim, a 

empresa eficaz é a que consegue minimizar esses conflitos.  

Para Ferrari (2011), o profissional de Relações Públicas deve ter a 

capacidade de compreender a cultura organizacional por meio da observação do 

comportamento, conduta e modo como uma empresa se comunica com seus 

públicos de interesse, a fim de desenvolver trocas simbólicas entre ambos, em 

termos comunicacionais. Logo, as Relações Públicas se caracterizam como uma 

função mediadora, na busca de relações mais éticas e democráticas na sociedade. 

Neste contexto em que as organizações estão sendo impactadas por novas 

exigências competitivas e por novos modelos para a ação organizacional em meio 

social, como vimos no início deste capítulo, a comunicação interna se torna um 

elemento de grande importância na gestão do relacionamento entre proprietários e 

funcionários e entre os próprios funcionários. Com o objetivo de desenvolver essa 

relação, inclusive no pequeno negócio, a comunicação que foca o público interno 
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busca integrar os objetivos da empresa e dos funcionários por meio da participação, 

consenso e a criação do sentimento de compromisso entre ambos. 

Sobre a comunicação interna, na perspectiva das Relações Públicas, Pinho 

(2006) a define como sendo um processo comunicativo realizado no interior das 

empresas, o que promove os objetivos organizacionais, que estão relacionados com 

o cumprimento da missão institucional, entre outros fatores. Sob o mesmo olhar, 

Kunsch (2003) apresenta a comunicação interna como a oportunidade de diálogo e 

a troca de informações entre os dirigentes e funcionários. É também nesse sentido 

que Fábio França (2004) afirma que, de maneira objetiva, as atividades de Relações 

Públicas incidem na administração de relacionamentos organizacionais. Segundo 

este autor, se faz necessário repensar as relações como sendo o conjunto de 

vínculos recíprocos entre pessoas que se encontram, frequentam-se [...].  

 A partir da classificação das Relações Públicas como métodos, diretrizes e 

atividades empregados na promoção de relacionamentos favoráveis entre a 

empresa e seus públicos de interesse (FERREIRA, 2004+-; MARCHIORI, 2006), que 

no caso do presente estudo é o público interno, se faz necessário definir e 

compreender quem faz parte deste universo comunicacional. Para o Sebrae-DF 

(1995), o público interno é caracterizado por um conjunto de pessoas que, por meio 

de sua força de trabalho, contribuem para que a empresa alcance seus objetivos 

finais. De acordo com Fortes (2003), o público interno é constituído por pessoas e 

grupos ligados à empresa por meio de relações funcionais oficializadas entre 

empregador e empregado. Já Andrade (2003) vai além, ao definir que as relações 

com o público interno não se resumem à comunicação com os funcionários, 

entendendo-se também aos familiares e dependentes. Este autor pontua que, 

mesmo um colaborador que trabalha em casa e tem vínculo com a empresa, merece 

o mesmo grau de atenção de um funcionário que está diariamente atuando no 

espeço físico da organização.  

Assim, a necessidade de estabelecer uma relação efetiva entre a empresa e 

o funcionário é evidenciada por Andrade (2003), ao afirmar que o funcionário não 

quer ser reconhecido como um instrumento de trabalho ou peça de uma máquina 

que produz lucros, mas espera se sentir um integrante do organismo empresarial, 

tendo sua função reconhecida como essencial e tangível pela organização.  
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Para estabelecer um processo de comunicação de qualidade, se faz 

necessário que o funcionário se sinta útil e importante para a organização, pois, para 

aperfeiçoar as relações, o ambiente de trabalho deve inspirar confiança e 

compreensão. Ainda de acordo com Andrade (2003), compreender, analisar e 

satisfazer as necessidades do homem social é essencial para o equilíbrio, sucesso e 

eficiência de uma instituição. Essa afirmação se legitima ao analisar questões como 

o prestígio e simpatia que os públicos externos nutrem em relação à determinada 

empresa, em particular se tiverem conhecimento de que a organização integra a 

ética em sua cadeia de negócios. Isto é, podemos pensar que a opinião do cliente, 

por exemplo, sofre influência do grau de confiança e satisfação que os funcionários 

têm em relação à empresa. É também nessa linha de entendimento que Marchiori 

(2006) defende que os colaboradores devem ser impulsionados a pensar 

criativamente na rotina de trabalho, mantendo a mente desperta para produzir 

melhor e não se alienar ao apenas participar dos processos produtivos como um 

mero executor de tarefas. 

O profissional de Relações Públicas também é o responsável por antecipar 

cenários e agir de forma preventiva, atuando em relação a possíveis ocorrências que 

podem prejudicar os negócios, mudando o curso dos acontecimentos com a visão 

voltada para a evolução e a melhora da atuação organizacional (KUNSCH, 1997). O 

relações-públicas atua na manutenção da compreensão mútua entre a organização 

e os públicos, como os funcionários, administrando controvérsias, tarefas que, em 

momentos de crise, são de fundamental importância para minimizar prejuízos ao 

relacionamento entre a empresa e seus públicos (SIMÕES, 1995; GRUNIG, 2011). A 

gestão da comunicação interna, pois, minimiza os desgastes com futuras 

contratações, sendo essa uma das principais dificuldades enfrentadas pelas 

pequenas empresas, que enfrentam altos índices de rotatividade de funcionários, 

conforme apresentado no capítulo anterior.  

No que diz respeito à necessidade de um trabalho de comunicação voltado 

para a realidade da pequena empresa, James Grunig (2011) alerta que o valor 

monetário da atividade de Relações Públicas é imensurável, por tratar de questões 

que o autor chama de ativos intangíveis, como a imagem de uma organização e sua 

aceitação pública. Grunig (2011) sugere ainda o quão difícil é a projeção do prejuízo 

financeiro gerado em uma hipotética situação de crise, que pode ser evitada pela 



61 

 

gestão da comunicação. Na sua opinião, a gestão estratégica de comunicação 

apresenta resultados com o passar do tempo, pois bons relacionamentos não se 

constroem no tempo de uma campanha publicitária. Porém, especialistas em 

contabilidade afirmam que o fato das empresas crescerem exponencialmente, 

também promovendo satisfação a seus consumidores e clientes, diminuindo custos 

pela não ocorrência de processos trabalhistas, por exemplo, confere uma noção 

bastante interessante sobre o quanto um trabalho de comunicação, no grande ou 

pequeno negócio, pode influenciar a receita empresarial (GRUNIG, 2011).   

 

3.4 Expectativas e anseios dos funcionários em relação às empresas: 

relacionamentos e compromisso com o capital humano 

 

As novas gerações com seus anseios carregam para o ambiente 
corporativo outras formas de se relacionar, criando comunidades de 
interesse para o que é individual, autoral e espontâneo, e 
desinteresse ao que é controlado, comandado e não dialogado. Até 
por isso tendem a criar menos vínculos com as empresas em que 
trabalham, na medida em que essa “pessoa jurídica” ainda não se 
modernizou em seus relacionamentos. (ABRACOM, 2012, p.10). 

 

 

Vimos nos tópicos deste capítulo que todas as organizações dependem, em 

alguma medida, do desempenho de seus integrantes para o sucesso de seus 

negócios (FISCHER, 2002). Em contrapartida, o cenário de crise social atual, em 

diversas áreas interligadas, como a questão ecológica, o desemprego e o 

endividamento, faz com que se instale um sentimento de descontentamento entre os 

trabalhadores, que tendem a buscar a realização profissional, até mesmo, em 

atividades incomuns, na tentativa de zelar por seu bem estar (FOUCAULT, 2010).  

A partir do saber moderno, o homem é concebido como um sujeito ativo que, 

em certos aspectos, constrói a si próprio, autor de seu próprio ser, seja destinado à 

revolução, à liberdade ou à conquista da natureza. É no interior de um projeto 

moderno ou, como se convenciona denominar, pós-moderno (HALL, 1999; 

CASTELLS, 2000) que o homem se revela como sujeito que se realiza, buscando 

desprender-se ou enfrentar históricos condicionamentos e posturas estruturais. Por 

sua vez, o sujeito é produto das práticas discursivas.  
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Com base nesta compreensão de Foucault (2010), de que o homem está em 

busca de realização pessoal, zelando por seu bem estar, é possível relacionar com o 

que defende Drucker (2001) a respeito da intelectualização dos trabalhadores 

modernos, ao afirmar que, quanto mais preparados estiverem os colaboradores de 

uma empresa, mais fácil será abandoná-la e buscar outra organização, caso não se 

sintam satisfeitos. As empresas devem, constantemente, conquistar seu recurso 

essencial: indivíduos com qualificação e informação, motivados ao trabalho.  

A humanidade está sempre se modificando e, por isso, espera novas 

posturas e ações por parte das organizações nas quais atuam ou pretendem atuar.  

Os trabalhadores, que estão mais conscientes sobre a realização pessoal, esperam 

novas práticas de gestão, mais solidariedade por parte das empresas, comunicação 

no ambiente do trabalho, ética nas relações e atenção aos seus discursos e 

necessidades (DRUCKER, 2001; FREITAS, 2006). Hannah Arendt (2001, p. 191) 

aborda a questão de um ponto de vista filosófico, ao afirmar que o homem tem a 

capacidade de “realizar o infinitamente improvável” por meio de seu discurso:  

 

[...] Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não haveria o 

ator; e o ator, o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo, 

o autor das palavras. [...] Nenhuma outra atividade humana precisa 

tanto do discurso quanto a ação. Na ação e no discurso os homens 

mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e 

singulares, e assim apresentam-se ao mundo.  

 

É como se, no mundo empresarial, a importância da comunicação pudesse 

ser considerada em partes e colocada em prática só em alguns momentos, pois os 

gestores, empresários e os envolvidos com o negócio desconsideram que a 

expressão do indivíduo está em todas as relações, inclusive nas conversas informais 

dentro da empresa. Freitas (2006), nessa linha de raciocínio, alerta para a 

necessidade de uma reformulação dos cursos universitários que formam gestores, 

em razão do discurso da racionalidade não mais se encaixar na realidade 

organizacional. Por outro lado, à frente de muitas organizações existem pessoas 

sem nenhuma formação específica para liderar empresas e vários funcionários sob 

sua coordenação, também não se atentando à necessidade, por exemplo, de 
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contratar consultorias para tratar temas específicos, como a questão da 

comunicação interna.  

A importância da reavaliação das aspirações dos seres humanos que hoje 

compõem os organismos empresariais é evidente no momento em que se percebe o 

funcionário como sendo a peça fundamental na engrenagem empresarial, fazendo 

uma analogia entre a organização e uma máquina. São os funcionários que fazem 

com que a empresa fortaleça sua estratégia, disseminando-a no seu raio de atuação 

(MARCHIORI, 2006). Os funcionários são considerados o “público multiplicador” 

(KUNSCH, 1997, p. 129), pois levam para suas famílias e para as relações 

interpessoais a filosofia e as diretrizes da empresa em que trabalham. Muitas 

empresas, contudo, discursam sobre a importância do elemento humano para as 

organizações, mas ainda é recorrente a falsa ideia de que as pessoas precisam 

mais das empresas do que as empresas precisam de pessoas. Segundo Drucker 

(2001), esse era o pensamento claramente recorrente no século 19; atualmente, as 

empresas têm a tarefa de atrair pessoas, recompensá-las, atender às suas 

necessidades e mantê-las satisfeitas.  

 Andrade (2003) defende que o público interno está sempre pronto para 

cooperar com a organização da qual faz parte, pois, por meio da participação, se 

satisfaz a necessidade do ser social, do sujeito moderno, como apontado 

anteriormente. A empresa tem ainda a tarefa de fazer com que seus integrantes 

sintam-se importantes para a organização, pois sentir-se respeitado faz parte dos 

desejos humanos (FOUCAULT, 2010). Baseado em pesquisas, Andrade (2003) 

afirma que a maior parte dos empregados valoriza mais o ambiente de trabalho e a 

possibilidade de ascensão profissional do que os salários.  

 Outra mudança observável é a intolerância ao paternalismo, pois hoje em 

dia os funcionários querem efetivamente fazer parte das decisões da empresa, 

conferindo uma atuação tangível e importante para o futuro da organização em que 

atuam. Os colaboradores deixaram para trás a aceitação de ser prolongamento de 

máquinas, e a necessidade de um salário não serve como o exclusivo estímulo para 

o trabalho, embora muito importante (ANDRADE, 2003; GRUNIG, 2011). 

Nessa perspectiva, os fatores relevantes em relação à imagem que o 

funcionário tem da empresa em que trabalha são o grau de engajamento e a 

credibilidade que envolvem suas relações de trabalho. Os empregados precisam 
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acreditar na qualidade dos produtos que fabricam ou na efetividade dos serviços que 

prestam (KUNSCH, 1997; ABRACOM, 2012). Do contrário, não há estratégia de 

comunicação que convença uma pessoa, que tem a capacidade de avaliar e julgar 

por conta própria, de que a empresa é eficiente para a sociedade na qual está 

inserida. Trata-se, como pondera Grunig (2011), de pensarmos a comunicação e as 

relações públicas não mais exclusivamente pelo prisma da imagem, mas, sobretudo, 

pela identidade institucional. 

O princípio de que a valorização das pessoas, com o respaldo da 

comunicação interna, é importante deve estar claro para os gestores das pequenas 

empresas, pois a sobrevivência empresarial depende de seus colaboradores. 

Mesmo nas empresas familiares ou na atividade informal se estabelecem as 

relações de poder que exigem uma série de pré-requisitos do indivíduo, mas nem 

sempre as pequenas organizações estão preparadas para satisfazer as expectativas 

de uma pessoa, que investiu em seu conhecimento e traçou objetivos em relação à 

instituição (FREITAS 2006). Sem contar que, nos pequenos negócios, como 

explorado no primeiro capítulo deste estudo, a comunicação e as relações humanas 

podem se tornar complexas em função da conduta do proprietário da empresa, que 

pode ser egocêntrico e personalista.   

Assim, podemos pensar que as empresas exigem muito dos indivíduos, mas 

nem sempre estão preparadas para o processo contrário. A necessidade de 

adaptação sempre acompanhou a humanidade desde o início das atividades 

econômicas no mundo, mas nunca se falou tanto em ajustes nas relações sociais 

entre os seres humanos e as empresas nas quais atuam. Empresas modernas 

apostam na mudança de posicionamento em relação ao seu público interno ao 

colocá-los a par da situação da organização, partilhando os objetivos que pretendem 

alcançar, por meio da comunicação clara com seu corpo de empregados 

(MARCHIORI, 2006).  

Diante da competitividade, as novas organizações, grandes, médias ou 

pequenas, têm de ser flexíveis e adaptáveis, precisam rever as relações de trabalho 

e os estilos de gerenciamento tradicionalmente praticados. O mercado exige 

profissionais mais preparados e os seres humanos necessitam de melhores 

empresas, mais humanas e menos generalistas. É nesse sentido que Sidinéia 

Gomes Freitas (2006, p. 57) conclui que “É saudável passarmos a analisar as 
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organizações em face das novas exigências dos indivíduos, caso as organizações 

não queiram perder o que têm de valor incomensurável: o seu recurso humano”.  
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4 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA NA PEQUENA EMPRESA: 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos diferentes perspectivas que 

caracterizam o conceito de pequena empresa, também nos debruçando sobre o 

contexto atual dos negócios de pequeno porte no Brasil e, em consonância aos 

objetivos desta investigação, sobre a necessidade da comunicação eficiente entre 

funcionários e dirigentes e entre os próprios funcionários, com vistas ao sucesso 

organizacional. 

Dando sequência às análises sobre os relacionamentos entre empresas e 

funcionários, bem como suas implicações em pequenos negócios, apresentaremos, 

no presente capítulo, o resultado de uma pesquisa de campo realizada em um salão 

de beleza localizado na cidade de Santos, São Paulo, composto por uma equipe de 

vinte e seis profissionais, incluindo o proprietário. Este estudo tem como objetivo 

central analisar as práticas comunicacionais que trascorrem no ambiente interno de 

uma pequena empresa, ponderando a necessidade de gestão estratégica dos 

relacionamentos orientada à efetividade dos negócios institucionais.   

A definição por um salão de beleza para a realização desta pesquisa leva 

em consideração o fato de que foram abertos 8.176 salões entre janeiro e junho de 

2012 no Estado de São Paulo, sendo o segmento que liderou o número de abertura 

de empresas no setor da prestação de serviços, segundo a Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (JUCESP, 2012). Esses estabelecimentos, em geral de 

pequeno porte, vivenciam situações cotidianas relacionadas a uma comunicação 

eficaz ou, como contraponto, à ausência de gestão dos processos comunicacionais, 

comprometendo os negócios. Nessa perspectiva, outro fator que influenciou a 

delimitação desta pesquisa empírica diz respeito à premissa de que salões de 

beleza são locais comumente caracterizados por grande fluxo de comunicação 

informal não sistematizada entre funcionários, gerentes e os próprios clientes. 

Assim, como se estrutura a comunicação interna em pequenas empresas, 

caracterizada pelo relacionamento face a face, informalidade nas relações e 

proximidade do proprietário com seus colaboradores? De que forma a gestão da 

comunicação interna influencia a efetividade dos negócios da pequena empresa? 
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A pesquisa qualitativa que ora apresentaremos foi desenvolvida, em 

setembro de 2012, com base em um roteiro composto por perguntas abertas, 

direcionadas a dezoito colaboradores, sendo quatro formalmente registrados e 

quatorze empreendedores individuais4. Separadamente, também entrevistamos o 

proprietário do salão de beleza, no mês acima referido. O roteiro que guiou as 

entrevistas abordou aspectos relevantes sobre a percepção da comunicação interna 

pela ótica das Relações Públicas, como incentivo à realização de cursos e 

treinamentos, participações em reuniões, manutenção do clima organizacional, 

relacionamento entre a equipe, tomada de decisões, celebrações, políticas de 

bonificação e promoção. Essas categorias temáticas, exploradas nesta pesquisa 

empírica e elucidadas pelos discursos dos funcionários e proprietário do salão de 

beleza Calil Cansou, serão analisadas à luz dos fundamentos teóricos que, nesta 

investigação, vêm norteando a problemática proposta. Também é interessante 

pontuar que, em determinados temas, articularemos os depoimentos dos 

funcionários com a percepção do proprietário, o que nos possibilita uma avaliação 

mais rica sobre os assuntos tratados, no âmbito da comunicação interna. 

Cabe-nos sublinhar que, com o consentimento do proprietário do salão, 

inicialmente idealizamos que a pesquisa fosse realizada com todos os vinte e  cinco 

funcionários, o que se tornou inviável, em decorrência da insdisponibilidade de 

alguns profissionais que trabalham três dias na semana, concentrando grande 

volume de atividades no perído em que estão no salão, estando indisponíveis para 

participação em outros tarefas. Os depoimentos foram coletados, pessoalmente, em 

um ambiente reservado do salão de beleza Calil Cansou, que tem aproximadamente 

210 m² divididos em três andares de um prédio localizado no Bairro da Pompéia, em 

Santos, onde funciona há dez anos. 

Ao iniciarmos as entrevistas, solicitávamos que cada profissional 

identificasse a função que exerce bem como o tempo em que atua na empresa, 

omitindo o nome, para preservar a identidade, deixando-o à vontade para relatar 

como é o seu ambiente de trabalho e os relacionamentos cotidianos entre a equipe. 

                                                           
4
 Empreendedor individual (EI) é a pessoa que trabalha por conta própria na indústria, comércio ou 

setor de serviços e que era conhecido como trabalhador informal. Por meio da Lei Complementar nº 
128, de 19 de dezembro de 2008, pode tornar-se um profissional legalizado. Para ser um 
empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano, não ter 
participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o 
salário mínimo ou o piso da categoria (SEBRAE-SP, 2012). 
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Porém, no segundo dia de pesquisa, dois colaboradores se mostraram pouco 

dispostos a citar suas funções e tempo de atuação na empresa, com receio de 

serem identificados. Sendo assim, houve a necessidade de desconsiderarmos essas 

informações para que assegurássemos o anonimato dos funcionários. Para a 

diferenciação de cada depoimento, na análise que empreenderemos, identificaremos 

cada um como colaborador 1, colaborador 2 e assim por diante. 

A equipe é composta por seis profissionais do sexo masculino,  

concentrados na prestação de serviços como cabelo e maquiagem, sendo os outos 

dezenove referentes ao sexo feminino, que se dividem entre os demais serviços 

oferecidos pelo estabelecimento, como manicure, estética e depilação. Os 

profissionais têm idades que variam entre 25 e 50 anos. Existem pessoas que 

trabalham na empresa há mais de dez anos, como foi constatado junto a três 

entrevistados. Também há um colaborador que havia iniciado seus trabalhos no 

salão há apenas três meses da data em que realizamos esta pesquia. Em geral, os 

entrevistados declararam ter realizado cursos nas áreas em que atuam, como cursos 

profissionalizantes voltados às técnicas de cabeleireiro e maquilador. Apenas um 

funcionário tem curso superior (Administração de Empresas), embora com formação 

diferente da função em que atua no salão de beleza; o proprietário, por sua vez, é 

formado em História e Ciências Contábeis, além de possuir cursos específicos de 

cabeleireiro. 

  

4.1 Do amadorismo transversal à emergência da gestão: realidade 

comunicacional no interior de um salão de beleza 

 

Ao refletirmos sobre organização e comunicação no contexto 
organizacional, nos perguntamos: Por que organização e 
comunicação são questões indissociáveis? Por que pensar em 
comunicação como processo de relações internas? Como esse 
processo se estabelece? De que forma as organizações 
experimentam a comunicação interna? (MARCHIORI, 2010, p.147). 

 

 

Conforme a discussão apresentada no capítulo anterior, os funcionários, que 

Karl Marx (1986) caracterizou como mão de obra alienada no processo produtivo, 

vêm gradativamente sendo percebidos como seres humanos. As empresas 
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demandam contribuições que acrescentem sentidos a partir do conhecimento, 

criatividade, cultura, valores e crenças da equipe como um todo. Os funcionários 

passam a ter a função de adicionar ao processo de produção outros ativos, menos 

óbvios, mas de considerável importância, como o ativo intangível, que pode ser o 

capital intelectual, nanotecnologia, patentes, trade-marks, biotecnologia, 

telecomunicações, reconhecimento público, entre outros (YOKOTA, 2009). Essa 

realidade é mais discutida no âmbito das grandes corporações, mas, à medida que 

esses conceitos passam a ser difundidos e que os pequenos empreendedores 

buscam recursos para se manterem no mercado, a valorização dos ativos 

intangíveis devem passar a ser considerados pelos gestores empresariais, 

independentemente do tamanho do seu negócio. 

Esse processo está intimamente relacionado com o desenvolvimento da 

sociedade atual, composta pelos assim denominados “trabalhadores do 

conhecimento" (DRUCKER, 2011). O discurso pautado no intangível, na 

subjetividade, nas relações cotidianas no ambiente organizacional tem conexão 

direta com o universo da comunicação interna.  

Mas, para iniciar a análise de como se processa a comunicação interna em 

uma pequena empresa, é pertinente considerar o que diz Gaudêncio Torquato 

(1992), ao mencionar que um dos aspectos que molda e reforça a cultura 

organizacional é a natureza da empresa quanto às suas atividades. Para tanto, 

observamos que um salão de beleza é um ambiente em que há grande fluxo de 

informação e necessidade constante de interação direta, uma vez que, entre outros 

aspectos, muitos serviços ocorrem simultaneamente ou dependem um do outro para 

acontecer, em uma sequência que satisfaça as necessidades do cliente.  

Outra questão característica em salões de beleza é o fato de que muitos 

clientes se sentem à vontade para conversar sobre diversos assuntos com os 

profissionais, enquanto realizam os serviços. Ainda no que diz respeito ao contexto 

dos relacionamentos internos, é importante pontuar que tudo pode dizer algo sobre o 

estilo de comunicação estabelecido pela empresa, como o tom de voz usado nos 

diálogos, os estilos de vestimenta utilizados nas inter-relações, os rituais, os olhares 

entre funcionários, a mobília e a disposição dos espaços físicos, como destaca 

Freitas (2006), elementos esses que são bem específicos em um ambiente como um 

salão de beleza. Cada detalhe, tangível ou intangível, conta um pouco sobre o 
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comportamento comunicativo da organização, que, no caso do foco deste estudo, 

remete à ideia de beleza, imagem, individualidade, bem-estar, contemporaneidade, 

mas também competição, individualismo e status. Essa interpretação foi percebida 

por meio de depoimentos que versam sobre o ambiente de trabalho, como o do 

colaborador 12, ao falar sobre seu desenvolvimento na empresa e a possibilidade de 

crescimento, ou ainda por meio das palavras do colaborador 4, ao retratar a 

profissão de cabelereiro como sendo atividade individualista: 

Até tenho vontade de fazer um curso de estética ou depilação, mas o 
ambiente aqui é de muita competição, todos os salões são. Se uma 
cliente deixa de fazer um serviço com um profissional e passa a fazer 
com outro, ele, o primeiro, acha ruim. E não tem coleguismo. Se um 
puder falar mal do colega, ele o faz. Do tipo: “ah não faz unha com 
ela não”, acho isso chato, mesmo para o cliente (COLABORADOR 
12). 

 

 [...] é um trabalho muito individual aqui, infelizmente salão de 
cabeleireiro é isso: cada um faz o seu trabalho, então acredito que os 
problemas sejam resolvidos individualmente (COLABORADOR 4). 

 

Essas fronteiras movediças no que diz respeito a uma positiva interação 

entre os funcionários apontam para um dos desafios a serem enfrentados por 

pequenas empresas, como um salão de beleza. Também no que diz respeito aos 

funcionários, as empresas utilizam práticas de comunicação interna desde o início 

de suas atividades, embora geralmente não as sistematizem (ABRACOM, 2012). Em 

princípio, as empresas devem se comunicar de forma planejada, devido ao simples 

fato de estarem estabelecidas em algum lugar no mundo, cercadas por pessoas 

que, por natureza, se comunicam o tempo todo e têm seus próprios ideais, 

peculiaridades e personalidade.  

A partir da complexidade que as relações entre o indivíduo e a organização 

vêm apresentando, se faz necessária uma política de comunicação clara, que 

envolva todos os componentes de uma organização. Nesse processo, o 

planejamento de ações que permitam interação e confiança nos relacionamentos, 

evitando posturas individualistas, é de fundamental importância para preservar a 

cultura organizacional e aprimorar o desempenho das pessoas diretamente 

envolvidas com o negócio, o que, consequentemente, beneficia a atuação da 

empresa como um todo, conforme expõem Nassar (2000), Marchiori (2006) e Pinho 
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(2006). Comparando a comunicação às práticas administrativas, podemos pensar 

que 

[...] comunicar-se adequadamente nesta era da globalização e da 
informação é um requisito de sobrevivência tão decisivo quanto a 
prática da qualidade, da redução de custos, do aumento e do acesso  
à tecnologia de ponta [...] (CHINEM, 2006, p. 27). 

 

É nesse sentido que a mudança no perfil organizacional que vem sendo 

debatida por autores como Marlene Marchiori (2006) e Sidinéia Gomes Freitas 

(1997; 1999; 2006) demanda a maior participação do funcionário nos negócios da 

empresa, no cumprimento da missão e dos objetivos organizacionais e, 

principalmente, na geração de resultados, lembrando que, para que esses 

processos ocorram, se faz necessário que os gestores invistam num ambiente de 

oportunidades e interação harmoniosas e em treinamento e capacitação dos 

funcionários.  

A importância do treinamento e a capacitação foi o assunto que iniciou a 

pesquisa aplicada junto aos funcionários do salão de beleza Calil Cansou, inclusive 

por acreditarmos que profissionais que se sentem valorizados no seu empenho 

profissional estão mais dispostos e motivados a se comunicarem com os demais 

funcionários e com o proprietário, colaborando com os negócios institucionais. A 

respeito de formação técnica e incentivo para a realização de cursos por parte da 

empresa, o colaborador 1 declarou 

Tenho uma formação técnica e acho que a empresa poderia 
incentivar um pouco mais os funcionários a se profissionalizarem. 
Incentivo não tem, acho que falta isso. A minha formação, eu corri 
atrás por mim mesmo. Mas, para alguns profissionais, falta um pouco 
de formação. 

Somando-se ao depoimento anterior e reforçando a realidade em torno da  

falta de treinamento dos funcionários que compõe as pequenas empresas, o que 

pode impactar na mosaico comunicacional no ambiente interno, o colaborador 12 

declarou que não possui formação para sua área de atuação, mas reconhece a 

importância de cursos para aprimorar a qualidade do resultado final de seu trabalho. 

Além disso, demonstra que gostaria que a empresa investisse em sua formação, ao 

afirmar que 
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Não tenho curso nenhum, mas seria uma proposta legal pra gente, 
para aprender a fazer um trabalho mais elaborado. Eu gostaria que 
tivesse um incentivo. 

 

Em contrapartida, o proprietário da empresa acredita que, no que diz 

respeito ao incentivo e investimento na formação e aprimoramento de seus 

funcionários, existe pouco interesse e empenho por parte dos próprios 

colaboradores.  

Eu tenho vinte e sete anos de profissão e eu faço cursos. Acho que 
eles (os funcionários) têm que se espelhar nisso. Se o dono do salão 
com uma grande carteira de clientes faz, porque um auxiliar não vai 
fazer? [...] um deles devorou um livro enorme em sete dias. Um 
romance. Eu tenho mil revistas de cabelos, DVD’s, revistas voltadas 
apenas a profissionais de cabelo e dificilmente eu pego um auxiliar 
meu olhando. Em contrapartida, tenho profissionais que chegaram 
aqui e não tinham uma carteira de clientes expressiva e aos poucos 
foram indo e hoje são grandes profissionais. Nem todos têm iniciativa 
e às vezes eu me canso disso. Eu acabo investindo em quem 
demostra mais. Tem gente aqui que eu gostaria muito que virasse 
cabeleireiro, mas eu vejo que não vai. Não depende só de mim, 
depende do interesse deles. Às vezes a gente força e não sai nada. 

 

Mesmo a partir deste contraponto entre a visão dos funcionários e a do 

proprietário quanto à resposansabilidade sobre a realização de cursos e a busca de 

aprimoramento da equipe, podemos constatar uma das principais características das 

pequenas empresas, explorada no primeiro capítulo deste estudo, como sendo a 

falta de mão de obra qualificada, que é uma das adversidades enfrentadas pelas 

pequenas empresas (SEBRAE-PR, 2012, s/p). No que toca ao assunto sobre o 

investimento na formação profissional, percebemos que alguns funcionários se 

sentem menos favorecidos do que outros, quando destacam a atenção dispensada 

pelo proprietário, que também atua como cabeleireiro.  

Aqui tem incentivo para realizar cursos, mas são alguns escolhidos 
por preferência pessoal. Eu acho que todo o incentivo deveria ser 
geral, não deveriam ser escolhidos por preferência. Deveria ser geral 
a oportunidade, porque todo mundo tem direito, ninguém é melhor 
que ninguém. [...] Um ponto negativo: volto a falar do olho clínico que 
o patrão deveria ter em relação a dar exemplo sobre privilégios. Ele 
deveria se policiar sobre a questão de simpatia e favorecimento para 
não deixar algumas pessoas magoadas; não privilegiar algumas 
pessoas; olhar todas as áreas do salão e impedir que alguém seja 
privilegiado e os outros não. Não vejo que ninguém deva ser 
diferente (COLABORADOR 15). 
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Como complemento à  questão do nível de qualificação, perguntamos aos 

dezoito colaboradores se consideram ter recebido algum tipo de treinamento ao 

ingressarem na empresa.  Dezesseis reponderam que começaram a atuar na prática 

desde o primeiro dia de trabalho, conforme afirma o colaborador 7  

Já sai trabalhando no mesmo dia, porque eu vim para substituir uma 
pessoa que ia sair, não tive tempo pra nada, aprendi na raça em um 
mês de muito movimento. Acho que me sai bem, pois não aprendi 
com ninguém, não tive treinamento e nunca tinha trabalhado com 
isso. Foi atendendo mesmo (COLABORADOR 4). 

 

Interessante observar que, sobre treinamento ao iniciar na empresa, 

dezesseis funcionários que relataram trabalhar desde o primeiro dia demonstraram 

não acreditar que houvesse necessidade de um treinamento prévio, pois contavam 

com a experiência acumulada em outros estabelecimentos ao longo de suas 

trajetórias profissionais, o que caracteriza a falta de valorização da  prática, uma 

ocorrência comum no seguimento de beleza. Já na visão do proprietário, existe uma 

falha no processo de integração entre o funcionário iniciante e a empresa, ao afirmar 

que  

[...] não existe um treinamento, uma integração imediata entre 
funcionário novo e o antigo. Primeiro, porque o funcionário novo está 
acanhado por estar começando em um lugar novo. Os que já estão 
aqui formam uma espécie de máfia para não dar abertura porque 
sabem que esse funcionário que vai entrar será um concorrente 
dentro da casa. Então, esse primeiro momento é meio difícil. Mas 
depois o pessoal vai se envolvendo. 

 

A integração de um funcionário novo à equipe é um dos focos da 

comunicação interna, na perspectiva da gestão dos relacionamentos, ocasião em 

que também se comunica a cultura organizacional, além de se partilhar interesses 

de ambas as partes e salientar as possibilidades de projeção do funcionário. A 

Associação Brasileira das Agências de Comunicação (2012) alerta que novos 

colaboradores que são recebidos de forma adequada pela equipe se integram com 

maior facilidade à cultura da empresa. Para tanto, algumas ações de integração são 

relevantes, como transmitir informações de forma clara e direta para quem está 

iniciando em determinada empresa e incentivar a recepção calorosa por parte de 

quem recepciona. As questões básicas podem ser esclarecidas por meio de 



74 

 

impressos e por via oral ou em palestras, por exemplo. O objetivo de trabalhar a 

integração entre funcionários antigos e iniciantes é facilitar o entendimento, o 

reconhecimento, a aceitação e o diálogo, principalmente quando há diferentes níveis 

sociais e culturais dentro da organização (ABRACOM, 2012). 

A comunicação interna adequada e planejada, na perspectiva das Relações 

Públicas, também está relacionada com a questão da capacitação, pois o 

treinamento profissional não deve assemelhar-se a um processo de adestramento. 

Segundo Flores (2008), deve-se evitar uma postura de imposição, ao tentar fazer 

com que as pessoas aprendam e executem tarefas por repetição. Para que um 

treinamento seja proveitoso, deve-se atingir o íntimo das pessoas e ser capaz de 

promover a transformação de atos, a fim de tornar os envolvidos  capazes de prestar 

serviços de qualidade. Sobre a qualidade dos serviços prestados, relembramos a 

afirmação de Las Casas (1994), que se refere ao produto final de um serviço, que 

sempre gera um sentimento. Logo, a comunicação no interior de uma empresa 

assume, em articulação com outros campos de atuação, o papel de responsabilizar-

se pelo grau de satisfação dos funcionários, que incide na qualidade dos serviços 

prestados, uma vez que o elo de ligação entre a empresa e o cliente final são os 

colaboradores. 

Num segundo momento desta pesquisa de campo, abordamos os conceitos 

de missão e visão empresarial, como sendo o que a empresa efetivamente faz no 

seu dia-a-dia e quais as suas metas futuras, respectivamente. Relembramos que o 

processo de comunicação interna adequado é o que integra o planejamento 

estratégico às metas da empresa. Para tanto, é fundamental que ocorra a 

apresentação clara e objetiva do posicionamento da empresa, seus princípios e 

propósitos, para que os colaboradores entendam porque devem adotar determinada 

postura no ambiente de trabalho (ABRACOM, 2012).  É nesse sentido que a missão 

e visão da empresa oferecem o suporte necessário para minimizar a distância entre 

as necessidades da empresa e as expectativas dos funcionários.  

Após a breve explanação sobre o assunto, solicitamos a cada entrevistado 

que falasse sobre seu conhecimento a respeito da missão e a visão do salão em que 

atuam. Dos dezoito entrevistados, onze desconheciam os conceitos e negaram a 

existência de missão e visão estabelecidos e claros por parte da empresa, porém 
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sete colaboradores arriscaram falar sobre o que acreditam que seja a missão do 

salão, segundo suas próprias leituras. 

A visão é sempre crescer profissionalmente, no meu caso, como sou 

auxiliar, a visão seria virar cabeleireiro, mas assim conversar com a 

empresa não. Essa é a minha visão (COLABORADOR 2). 

 

Quanto à importância da missão empresarial, o teórico da administração 

Peter Drucker (2001) afirma que a empresa que almeja ter funcionários 

especializados necessita ter a missão estabelecida e clara, para que os 

colaboradores não atuem de acordo com diretrizes e parâmetros contraditórios, 

confusos. A falta de clareza quanto a essa questão de base poderá definir 

resultados em relação à especialização de cada funcionário, o que pode causar a 

sobreposição de valores individuais aos da empresa, como anteriormente relatado 

no depoimento do colaborador 2. Ainda reforçando a ocorrência de leituras pessoais 

em relação à missão, um colaborador afirmou que 

[...] aqui nós temos a missão e eu vou te dizer qual é: essa missão é 

de vir todos os dias trabalhar. [...] Quando entrei não saberia dizer 

sobre a visão. Mas, hoje em dia, está mudando um pouco o sistema 

e tudo esta ficando mais novo.  Acredito que ele (proprietário) pensa 

num futuro (COLABORADOR 3). 

 

Ainda relacionada à questão da missão estabelecida pela direção e pela 

cultura organizacional, que norteia a ação da empresa, a presente pesquisa 

explorou a existência de sistemas de controle de realização de tarefas e atribuições 

claras para cada funcionário. Como citado no capítulo sobre a caracterização da 

pequena empresa, os administradores pensam que têm as atividades básicas 

definidas, mas nem sempre há controle das ações realizadas. Os entrevistados 

afirmaram não haver controle de realização de tarefas, embora dois colaboradores 

tenham revelado que realizam um controle pessoal que os auxilia na conferência 

das comissões que recebem pelos serviços prestados. Quanto à necessidade de 

controle das ações e atribuições de cada funcionário, o colaborador 11 afirma 

Não tem relatórios nem registro de tarefas, mas acho que deveria 
existir. Acho legal existir uma definição mais clara das tarefas, 
porque às vezes a gente faz algo para alguém, por favor, por agrado, 
que depois acaba virando uma obrigação. Então acho que deveria 
estabelecer o que cada um deveria fazer. 
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A falta de controle e clareza no estabelecimento das tarefas a serem 

cumpridas por cada membro da equipe pode dar origem à ideia errônea de que, 

possivelmente, seja necessário contratar mais funcionários, para que a demanda de 

trabalho seja absorvida. Porém, conforme afirma Drucker (1975), a solução para 

verificar se o trabalho está realmente sendo feito não é contratar mais pessoas, mas 

envolver os funcionários e implantar sistemas de controle por meio de relatórios de 

atividades, por exemplo, o que contribuir para evitar ruídos de comunicação e 

intrigas relacionadas às responsabilidades individuais cotidianas. Sobre a falta de 

controle de tarefas e a necessidade de contratar mais pessoas, o proprietário do 

salão declarou 

Recentemente eu tomei uma atitude com os auxiliares e sei que eles 
estão muito chateados comigo. [...] Eles combinavam de faltar ao 
trabalho. “amanhã eu vou faltar. Outro dia, é você”. Ou um chegar 
mais cedo pra cobrir o horário do outro e eu preciso de um auxiliar o 
tempo todo. Eu acabava abrindo mão de ter um auxiliar do meu lado 
para os outros profissionais terem. [...] Mas na empresa, o 
funcionário Calil é o que trabalha mais. Eu chego às 9h e sou o 
último a sair. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu pedi, eu 
expliquei para pararem com isso. Disse que iria tomar uma 
providência e eles não botaram fé. Aí, eu contratei uma auxiliar que é 
só minha. Ela cuida das minhas coisas. É minha sombra. O que era 
obrigação deles fazerem em três pessoas, agora chamei essa 
menina e eu não uso mais o serviço deles. Uso só o dessa minha 
auxiliar. 

 

Nesse ponto, cabe-nos reapresentar a importância do entendimento dos 

elementos acerca da comunicação, ao considerar que todo o comportamento é uma 

tentativa de comunicação, e as pessoas estão sempre interagindo e reagindo aos 

diferentes eventos comunicativos (MARCHIORI, 2006). Essa realidade remete à 

reflexão de que o inalterado comportamento dos funcionários em reação à 

solicitação de mudança por parte do proprietário é uma tentativa de manifestar algo 

à empresa, de comunicar uma postura, mesmo uma insatisfação. O recente exemplo 

também reforça a tese de Drucker (1975), ao afirmar que a contratação de mais 

funcionários não resolve o problema de absorção da demanda de trabalho, uma vez 

que, no caso do salão analisado, o próprio gestor declarou que o trabalho que antes 

era executado por três pessoas passou a ser delegado a um quarto colaborador. A 

comunicação interna, nesse sentido, é um instrumento de gestão fundamental tanto 

para promover um ambiente de trabalho pautado no espírito de equipe, partilha e 
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diálogo, como em situações pós-crise, para levantar os motivos que levaram a 

desagregação da equipe e o grau de adesão aos valores e objetivos da organização 

(ABRACOM, 2012). 

Também no que toca à organização de funções e tarefas, os proprietários 

das empresas de pequeno porte, como vimos no aporte teórico e contextual do 

primeiro capítulo, apresentam postura centralizadora e pouca divisão de papéis, 

além de informalidade nas relações, como salientam Almiralva Gomes, Ana Paula 

Pires e Deise Danielle Piau (2005). Há pouca clareza quanto a objetivos, regras, 

normas e sistemas de reconhecimento ou bonificação, comprometendo os 

relacionamentos e a comunicação no ambiente interno. Esses elementos, 

combinados, dificultam a disseminação da informação e uma comunicação eficiente, 

uma vez que não propiciam a formação de uma identidade empresarial consistente, 

que pode inclusive se confundir com a identidade pessoal do próprio proprietário da 

empresa (GOMES; PIRES; PIAU, 2005). 

Levando em conta as peculiaridades no desempenho administrativo de 

proprietários de pequenas empresas, o Sebrae-SP (2005) traçou o perfil que, entre 

muitas características abordadas anteriormente, esses empresários decidem 

empiricamente, limitam-se a acompanhar a concorrência, adotam estilo de 

administração autocrático/paternalista, são individualistas, têm visão imediatista e, 

principalmente, desempenham múltiplas funções. A exemplo dessa prática, Fortes 

(2012) instiga-nos a pensar sobre o surgimento de um estilo de administrador da 

pequena empresa que dedica muitas horas ao sistema financeiro, por exemplo, sem 

ter outras pessoas para dividir responsabilidades, resolver problemas e compartilhar 

o poder. Podemos perceber essa sobrecarga de atividades por meio das palavras do 

proprietário do salão de beleza Calil Cansou, ao revelar que 

Eu vejo que, hoje em dia, nos cursos que eu fiz fora do País, o dono 
do salão não é cabeleireiro, ele é um administrador. E isso já é uma 
realidade em São Paulo. O dono só administra, ele não lida com o 
cliente e eu acho que fica mais fácil isso. Só que eu tenho uma 
estrutura montada, esse prédio aqui é meu e eu gosto do que eu 
faço. Eu, largar tudo, só para administrar... Não sei se eu gostaria de 
fazer isso. Eu gosto muito da prática, me sinto muito realizado. Meu 
dia voa enquanto eu estou com a cliente. 
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4.2 Cultura organizacional como base para a gestão da comunicação 

interna: poder, cotidiano, celebração e reconhecimento 

 

A capacidade para o entendimento das expressões da vida tem 
suporte no ser humano, e não, no método ou na objetividade. Para 
esse entendimento, é fundamental incorporar a história, o contexto, 
as práticas sociais e as respectivas expressões. Portanto, a 
comunicação não mais reflete uma realidade, pelo contrário é 
“formativa” no sentido de criar e representar o processo de organizar 
(MARCHIORI, 2010, p. 150). 

 

O clima organizacional, base para o tipo de comunicação que se empreende 

no ambiente interno de uma empresa, também está relacionado com a formação de 

agrupamentos não formais. De acordo com Torquato (1992), esses grupos são uma 

espécie de feudos que se formam nas empresas com efeitos prejudiciais ao 

andamento dos negócios, em vários aspectos. Normalmente, são conhecidos como 

“panelinhas” e são grupos que se formam por interesses comuns na tentativa de 

sustentar uma espécie de poder ou criar um mecanismo de defesa diante de algo 

que ameaça seus participantes. Esses agrupamentos prejudicam consideravelmente 

o sistema hierárquico e a produtividade como um todo. Esse comportamento é 

resultado de um sentimento de descontentamento diante da empresa. 

Nessa perspectiva, quando indagados sobre a formação de agrupamentos 

não formais na empresa, um colaborador preferiu não responder a pergunta. A 

maioria dos funcionários que trabalha há mais tempo na empresa declarou não 

haver as chamadas “panelinhas”. Em contrapartida, os colaboradores mais jovens e 

empregados há menos tempo na empresa apresentaram o seguinte entendimento: 

Não digo panelinhas, mas têm as afinidades. Uns têm mais 
afinidades com outros. Eu falo com todo mundo. Eu acho que acaba 
favorecendo um pouco alguns, mais do que os outros, mas eu não 
me sinto prejudicado. Assim, pra alguns, é prejudicial, em geral é 
prejudicial. Acredito que seja responsabilidade do chefe perceber 
quem inicia isso e chamar para conversar quando a coisa está 
acontecendo. Às vezes, ele (proprietário) fala alguma coisa em geral. 
Acho que ele deveria falar com quem começa o problema na hora 
(COLABORADOR 1). 

 

A respeito da formação de grupos por afinidade é possível atribuí-los a um 

dos traços culturais característicos do administrador brasileiro, observados pelos 
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autores Sobral e Peci (2008), como a postura de evitar confrontos, de modo que os 

conflitos são abordados de maneira indireta, com fuga às discussões assertivas e 

por meio da busca de soluções mediadas. Realidade essa observável também por 

meio do depoimento do proprietário do salão Calil Cansou, ao revelar que existem 

ocorrências que ele julga negativas à empresa, observadas no dia a dia, mas 

acabam por não ter sua intervenção imediata. Dessa forma, muito do que deveria 

ser dito e resolvido acaba por ser esquecido ou não confrontado, não sendo 

devidamente tratado ou discutido em equipe, retroalimentando as assim 

denominadas “panelinhas”, com poderes paralelos. As empresas, por sua vez, 

precisam identificar o que provoca problemas na comunicação interna, os chamados 

ruídos, que impedem que as tarefas sejam executadas em sua totalidade e quais os 

motivos que causam os descontentamentos em seus colaboradores (TORQUATO, 

1992).  

No que diz respeito à política de bonificação, reconhecimento ou até mesmo 

um elogio, em situação privada ou em público, a maior parte dos entrevistados 

afirmou não haver nenhum tipo de prêmio, embora funcionários mais antigos tenham 

declarado que já houve essa prática no passado, destacando quem vendia mais 

produtos ao cliente final, porém essa foi uma realidade que se extinguiu com o 

passar dos anos. Sobre a sensação de reconhecimento, o colaborador 7 revelou  

Não tem bonificação, nem prêmio, muito pelo contrário. Se a gente 

faz algo de errado ele fala na frente das clientes, e eu acho isso 

muito chato. Chama a atenção na frente dos outros e não reconhece 

o que fazemos, até mesmo quando uma cliente elogia a gente. Já 

aconteceu de estar eu e outra pessoa ali, e a cliente dizer: “você tem 

dois excelentes funcionários”. E ele diz: “você é quem sabe”. Não 

sinto o reconhecimento dele, mas sinto que ele tem seus funcionários 

preferidos sim. 

 

Dentre pequenos desentendimentos entre funcionários e chefias e entre os 

próprios funcionários, o monopólio de informação por alguns integrantes da empresa 

e a exibição de status e poder, um elemento que causa desconforto entre os 

funcionários é a política de promoção profissional indefinida (TORQUATO, 1992), 

paralelamente à questão da bonificação recém abordada. No caso do salão de 

beleza em questão, os cabeleireiros ficam em evidência na entrada do salão e são 

os profissionais que compõem o grupo com maior destaque no dia-a-dia da 
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empresa, pois são consultados individualmente com frequência pelo proprietário, o 

que pode ser atribuído ao fato de ele também atuar nessa função, além de ser o 

administrador. Essa proximidade, se não conduzida de forma clara e de acordo com 

critérios definidos, pode gerar insatisfação e a sensação de desvalorização por parte 

dos demais funcionários, como recepcionistas, auxiliares e manicures, que não 

recebem a mesma atenção dispensada aos cabeleireiros, por parte da chefia. A falta 

de bonificação, reconhecimento ou até mesmo elogios podem desestimular a prática 

da busca da superação ou desenvolvimento de um trabalho acima da média. Quanto 

à falta de clareza no critério de seleção para bonificação ou promoção, os 

colaboradores declararam 

Sobre bonificação existe assim: “acho que esse profissional é 
melhor, então vou oferecer mais cursos pra ele, mais oportunidade 
pra ele”. Uns têm mais oportunidades dos que os outros, e o critério 
não é claro [...] Não tem crescimento profissional. Existe 
oportunidade para os cabeleireiros profissionais, mas não para os 
auxiliares. A gente fica mais de fora. Ele (o proprietário) já chegou a 
chamar alguns profissionais específicos, como no próximo curso de 
penteado que ele chamou só dois cabeleireiros para irem para São 
Paulo. Nem os outros cabeleireiros ficaram sabendo. A gente o ouviu 
falando: “eu vou chamar você e você”. E eu acho isso meio falho. 
Chega uma hora que você cansa, não tem mais o estímulo para 
trabalhar e em geral eu estou insatisfeito (COLABORADOR 2) 

 

Os colegas elogiam. Os amigos falam quando fazemos algo legal. 
Mas por parte do chefe não, acho que aqui não tem crescimento, não 
virarei cabeleireiro aqui. Para isso terei que sair, tanto é que eu estou 
pensando em sair daqui a um ano. Como auxiliar não tem 
crescimento assim como você falou: “crescimento” não 
(COLABORADOR 3). 

 

Acerca da satisfação no ambiente de trabalho, essencial para a promoção 

da comunicação interna eficiente, cabe-nos pontuar uma observação realizada 

durante a execução da pesquisa. Ao longo das entrevistas, os funcionários que 

atuam há mais de sete anos na empresa e têm idade média de 50 anos declaram-se 

mais satisfeitos em comparação com os funcionários mais novos e com menos 

tempo de atuação. Segundo a Associação Brasileira das agências de Comunicação 

(2012), as novas gerações são caracterizadas por múltiplos anseios e os carregam 

para o local de trabalho. Com isso, se observa outras formas de se relacionar, 

criando comunidades de interesse para o que é individual, autoral e espontâneo, e 

desinteresse ao que é controlado, comandado e sem diálogo. Observamos essa 
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realidade, que pode, em parte, ser perspectivada pela explicação da ABRACOM 

(2012), por meio do contraste dos depoimentos de dois funcionários, sendo um de 

uma pessoa que está na empresa há 11 anos (COLABORADOR 13) e outro de um 

funcionário contratado há dois anos (COLABORADOR 12).  

Não é chato falar? Não tem bonificação, mas assim: ele não é 
obrigado, mas como patrão ele é bom. Elogio ele faz. Fala bem de 
mim para as clientes (COLABORADOR 13).  

 

Não tem. Eu acharia legal se tivesse. Às vezes, ele chega e fala 
coisas que não deveria dizer pra gente na frente da cliente e elas 
estão vendo. Poderia chamar num canto pra conversar. Nesse ponto 
deveria ter uma melhora por parte dele. Mas elogios não têm 
(COLABORADOR 12). 

 

A mudança no perfil do funcionário atual, que espera mais espaço para 

participar e dialogar com a empresa, remete à ideia apresentada no capítulo 

anterior, com base em Drucker (2001), ao afirmar que as pessoas se identificam 

menos com as empresas e mais com sua área de atuação, diminuindo o vínculo 

com as organizações das quais fazem parte. As empresas, por sua vez, 

independentemente ou paralelemente aos seus objetivos, devem respeitar seus 

funcionários enquanto indivíduos complexos e dotados de singularidades (FREITAS, 

2006). 

Relacionando às afirmações de Drucker (2001), retomamos Foucault (2010), 

por meio da afirmação de que o homem está em busca de realização pessoal e seu 

bem-estar. Logo, as empresas enfrentam a necessidade de atrair esses novos 

colaboradores, compreendê-los, recompensá-los, atender suas necessidades e 

mantê-los satisfeitos para não sucumbirem à falta de funcionários. Pois, de acordo 

com um dos colaboradores ouvidos durante as entrevistas, seu grau de insatisfação 

diante de questões como promoção e crescimento na empresa faria com que 

deixasse o trabalho no salão na semana seguinte. Um segundo colaborador reforçou 

essa opinião ao afirmar que, por falta de crescimento e reconhecimento, pensa em 

sair da empresa no próximo ano.  

Por essas mudanças nas expectativas dos funcionários, existe a tendência à 

criação de menos vínculos com as empresas em que trabalham, caso essas 

organizações não se se modernizem na maneira de se relacionar com seu público 



82 

 

prioritário, seus colaboradores. Diante desse novo quadro empresarial, faz sentido 

considerar a importância do processo de comunicação interna na construção de 

relacionamentos efetivos dentro das organizações (ABRACOM, 2012; BAHIA, 1995; 

NASSAR, 2003; MARCHIORI, 2006). O colaborador que encontra espaço para se 

comunicar se sente prestigiado e reconhecido. Como resultado, apresenta maior 

comprometimento com a empresa que promove e organiza essa interação. 

Ainda a respeito da questão da expectativa do funcionário em relação à 

empresa, perguntamos como a equipe Calil Cansou costuma comemorar 

aniversários, datas comemorativas, como o final de ano. Os colaboradores, em 

geral, disseram que existe comemoração de festas de fim de ano e aniversários de 

algumas pessoas. Quando perguntado sobre como acontecem e como se organizam 

para as festas, revelaram que já houve uma regularidade na comemoração dos 

aniversários, mas que acabaram deixando de fazê-lo em função da falta de tempo e 

por que alguns colegas não demonstrarem interesse em contribuir com a festa, por 

falta de afinidade com o aniversariante. Nesse ponto, cabe-nos avaliar que as 

comemorações são importantes para agregar a equipe e promover maior 

aproximação entre as pessoas.  

Aniversários, a gente comemora assim: cada um traz alguma coisa e 

comemora quando está tranquilo. Aniversário, é mais a gente que 

organiza. Mas às vezes, um ou outro passa em branco. Não sei por 

qual razão não tem comemoração pra todo mundo, não vou saber te 

responder o motivo. Festas de final de ano, é o chefe que se 

encarrega. [...] na festa eu sinto uma união, as pessoas se 

organizam, todo mundo se une um pouquinho e esquece as 

diferenças. Quando estamos mais alegres, esquecemos disso. A 

festa é positiva sim (COLABORADOR 3). 

 

A falta de planejamento e comunicação fica evidente por meio do próximo 

depoimento, no qual transparecem as diferenças existentes entre os membros da 

equipe, o que gera favorecimento de alguns em relação aos outros, além da 

inexistência de um controle acerca das datas dos aniversários de cada colaborador. 

É possível perceber, ainda, a necessidade que os integrantes do salão de beleza 

manifestam ao declararem que as festas têm efeitos positivos sobre os 

relacionamentos interpessoais, dentro da empresa. 

A gente fica sabendo que alguém está de aniversário quando alguém 

que é amigo da pessoa fala para os outros, a gente não tem um 
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mural com aniversariantes do mês, mas no outro salão que eu 

trabalhei havia sempre, eu cuidava disso e a gente sabia o 

aniversário de cada um. Natal também não teve nenhuma 

comemoração, o dono da empresa até pensou em fazer algo, mas 

acabamos não fazendo. A única coisa que a gente comemorou aqui 

foi uma festa junina recentemente, mas não sei de quem partiu a 

iniciativa. Cada um trouxe uma coisa (COLABORADOR 7). 

 

Aniversários ocorriam. Até fiquei muito triste quando foi tirado. No 

começo, cada funcionário dava uma quantia e a gente comprava um 

kit (doces e salgados). Depois, passou a ter os aniversariantes do 

mês, aí tinha mês que tinham muitos aniversariantes e era preciso 

dar o dinheiro de cada um. Sempre tinha um que não queria 

participar porque era fulano. Aí, ele (chefe) cortou. Partiu do dono da 

empresa que não iria ter mais. Acho que toda a empresa tem que ter 

regras do tipo: “A empresa funciona dessa maneira: Aniversariante 

do mês funciona assim; Festa de final de ano é assim”. Empresa em 

que trabalham vinte e poucas pessoas deveriam ter mais regras. 

Aqui falta um pouco de regras. Todos deveriam participar. Celebrar é 

importante porque nós ficamos mais aqui dentro do que na minha 

casa com meus filhos (COLABORADOR 11). 

 

A comunicação interna flui em múltiplas formas, sendo a comunicação oral, 

por exemplo, tão importante quanto impressa. Para Torquato (1992), assim como 

para Bahia (1995) muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse reuniões de 

integração, análises ou possibilidades de feedback. Tanto a comunicação escrita 

quanto a oral necessitam de periodicidade, canais próprios e linguagem adequada. 

No que diz respeito à frequência quanto à ocorrência de reuniões e no que se refere 

aos assuntos mais recorrentes nesses encontros, a maior parte dos entrevistados 

revelou que 

Reunião acontece em último caso, mas dificilmente tem reunião. Não 
tem regularidade. Tratamos de assunto do momento: tabela de 
preços, mudanças no salão. Bem difícil falar de outras coisas [...] Um 
ponto negativo da empresa: acho que peca um pouco na 
administração. Deveria ter mais reuniões frequentes que abordassem 
equipe, relacionamento, convivência. Ter um pouco mais de regras. 
(COLABORADOR 1). 

 

Em todos esses anos que eu trabalho aqui, só tiveram duas 
reuniões. Sobre organização de trabalho e tarefas. Como essa última 
que foi sobre o dia da beleza em que ele (proprietário) falou sobre 
como vamos vender os produtos. Na primeira, ele até chegou e falou: 
“vai ter reunião em tal dia”. A segunda eu fiquei sabendo por 
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terceiros, tanto é que no dia não compareci porque foi em um dia e 
eu achei que seria no outro. Foi muito mal planejado. Na reunião ele 
dá abertura para sugestões do tipo: “o que vocês acham ou 
sugerem” (COLABORADOR 3). 

 

Para um bom fluxo de informações que contribuam para a realização do 

trabalho, o ideal é realizar reuniões quinzenais para tratar de assuntos mais usuais e 

reuniões específicas para uma nova demanda ou tratar de uma ocorrência atípica, 

segundo a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (2012). De acordo 

com Fortes (2003), o tipo ideal de reunião são as que refletem sobre assuntos 

pertinentes à empresa e aos públicos envolvidos, analisam a metodologia a ser 

utilizada na realização do trabalho, discutem sistemas de divulgação, esclarecem 

regras e regulamentos, estipulam prazos para a realização de determinados 

objetivos, entre outros aspectos que podem ser abordados. As reuniões são uma 

eficiente forma de disseminar os conceitos da organização para o público interno, se 

forem bem estruturadas e planejadas. 

No caso de pequenas empresas, o ideal é reunir todos os integrantes da 

equipe. Nesse ponto, observamos, paralelamente à necessidade de promover 

encontros que propiciem os diálogos, a dificuldade enfrentada pelo gestor para 

reunir todos os colaboradores no horário de trabalho, ainda que numa pequena 

empresa. Por conta da maioria dos profissionais atuarem como empreendedores 

individuais, não se torna possível o comparecimento ao local de trabalho nos dias de 

folga, como numa segunda-feira, por exemplo. O proprietário do salão revelou que, 

se todos fossem registrados, ele faria dessa forma, mas conhece seus limites diante 

dessa realidade de vínculo empregatício, sendo praticáveis reuniões por grupos de 

cabeleireiros em um dia, manicures em outro e assim por diante. Retomamos, então, 

a colocação de Freitas (2006), ao afirmar que a humanidade vive tempos de 

ascensão da racionalização, acumulação de capital e obsessão pelo progresso, 

porém, ressalta a necessidade de reaprender a conviver e produzir em meio ao 

cenário atual, que está em constante renovação, com excesso de informações. 

Ainda no que tange ao universo do diálogo e reuniões, a tomada de 

decisões foi outro ponto abordado por meio da pesquisa. Para gerir um processo de 

comunicação interna efetivo pela ótica das Relações Públicas, os gestores 

empresariais precisam atentar-se à necessidade de abondonar o modelo 
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comunicacional simplista pautado na verticalidade emissor-receptor e pormover a 

construção de sentido por meio da interação entre os integrantes da empresa, como 

sugere Roger Cahen (1990). Ao perguntar como transcorre o processo de tomada 

de decisões na empresa, os colaboradores afirmaram que 

Ele (proprietário) decide o que será feito, e existe reunião para 
comunicar. Estamos passando por umas mudanças de venda de 
produtos, o que foi uma decisão dele, e estão ocorrendo adaptações 
aos poucos. As reuniões acontecem a cada dois meses, na verdade 
quando está precisando muito. Acontece quando existe uma 
mudança. A gente faz uma reunião para ser falado, mas não tem 
uma reunião do tipo: “o que vocês acham” (COLABORADOR 10).  

 

Embora a comunicação interna nas empresas não deva ser executada em 

tom de controle, algumas empresas ainda demonstram acreditar que a tomada de 

decisões cabe apenas à administração, e a imposição de um ponto de vista aos 

funcionários seja uma prática natural, como citado no capítulo anterior, com base no 

pensamento de Marchiori (2006). Essa ocorrência é observável por meio das poucas 

palavras a seguir: 

O chefe toma as decisões mais ele mesmo. Na maioria das vezes a 
gente fica sabendo sobre mudanças pela boca de terceiros, a gente 
supõe algumas coisas, mas nunca uma certeza (COLABORADOR 
3).  

 

Para que a comunicação aconteça de fato, se faz necessário que o gestor 

compreenda a diferença entre informar e comunicar. Informar é um processo de 

transmissão de ideias, enquanto comunicar é um processo bem mais complexo e 

trabalhoso, com o qual se pretende dar sentido a uma realidade que, ao ser 

compreendida e interpretada pelo colaborador, leva-o a uma mudança de percepção 

e, principalmente, de atitude (ABRACOM, 2012). Para que a empresa se comunique 

efetivamente com um público, no viés da comunicação de mão dupla, é preciso que 

haja canais e possibilidades para uma resposta por parte de quem recebe 

informação. Comunicação, pois, é caracterizada por trocas de ideias, pelo diálogo, e 

não pela imposição da interpretação e necessidades de apenas uma das partes.  

Além de pensar na comunicação interna como um meio de otimizar as 

operações e gerar lucro para a empresa, é relevante observar que existem 

discussões acerca da qualidade do ambiente de trabalho, uma vez que 
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[...] a empresa passa a ser o local onde se pode não só trabalhar 
para viver, mas também encontar espaço para a realização pessoal 
através do trabalho e do convívio. A empresa, sob esse aspecto, 
pode vir a ser indispensável à propria felicidade humana. 

(BERTERO, 2007, p. 41) 

 

As empresas são co-responsáveis por satisfazer as necessidades do ser 

humano em receber atenção, de encontrar-se identitariamente, de obter a sensação 

de prazer em relação à execução de suas tarefas, de garantir condições financeiras 

para realização dos projetos pessoais. Os gestores ou proprietários das pequenas 

empresas precisam perceber esta mudança conceitual sendo o processo de 

comunicação, que viabiliza esse espaço de interação e troca de interesses, uma 

preocupação inerente a qualquer organização, independentemente de seu porte.  

Nessa perspectiva da comunicação de mão-dupla (FERRARI, 2011; PINHO, 

2006; GRUNIG, 2011), alguns colaboradores revelaram que gostariam de abordar 

determinados assuntos com o proprietário, mas temem ser mal interpretados ou 

incompreendidos, apesar do dono da empresa ser uma pessoa que se reconhece 

como aberta às sugestões. Sobre relacionamento entre a equipe  

Cada um tem seu temperamento. Para mim é bom, mas poderia ser 

melhor. Poderíamos nos entender melhor e não fazer picuinha por 

causa de besteira. Ser mais pacientes. Eu acho que por parte do 

dono do salão, ele poderia sentar com a gente e conversar, acho que 

ele tinha que se comunicar com todo mundo (COLABORADOR 12). 

 

Os gestores empresariais devem perceber a importância dos processos 

comunicacionais para o sucesso de uma organização e identificar os motivos que 

causam problemas na comunicação interna. A fluidez da comunicação é uma 

questão atribuída pelos próprios colaboradores ao clima organizacional, em suas 

práticas diárias de trabalho (FLEURY, 1989; TORQUATO, 1992). Essa realidade é 

observável a seguir:  

Tem dias que o clima está descontraído, às vezes mais carregado, 
mas acho que é equilibrado como em qualquer empresa. Em geral, é 
mais ou menos. Poderia ser melhor se houvesse mais comunicação 
(COLABORADOR 3). 

 

A comunicação interna, ancorada na cultura e clima organizacional, revela-

se, assim, comprometida, caso não haja uma mudança na forma de gerir o negócio 
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e os relacionamentos cotidianos. Sobre essa questão, o proprietário do salão de 

beleza Calil Cansou declarou que gostaria de ter uma orientação sobre como lidar 

melhor com sua equipe, a fim de melhorar as relações em sua empresa. Durante a 

entrevista, quando perguntado sobre o que entende por comunicação interna, 

respondeu:  

Acho que eu peco um pouco com isso. Eu fico tão absorvido no meu 
trabalho como funcionário da empresa Calil Cansou que eu acabo 
deixando passar um pouco isso. Um elogio do trabalho de um colega 
meu... Eu acho que eu peco um pouco nisso devido a minha função 
como funcionário da empresa também. Tenho essa dificuldade. Mas 
eu gostaria de ter uma orientação quanto a essa parte administrativa 
com os funcionários. [...] Eu não sou muito comunicativo. Às vezes, 
em uma reunião, em quinze minutos eu falo tudo que eu tenho pra 
falar e, se abro para o pessoal, dificilmente alguém fala alguma coisa 
na hora. Eles preferem falar com os colegas a conversar comigo. 
Recentemente eu tive um problema grave com um funcionário antigo, 
fiquei muito chateado. Preciso tomar uma decisão e não sei o que 
fazer. É difícil.  

 

Conceber a comunicação por uma ótica humanista objetiva melhorar a 

relação entre empregado e empregador por meio da integração, motivação, 

valorização, envolvimento, inclusão e criação do sentimento de pertencimento. 

Todos esses elementos, combinados, fazem com que as pessoas compreendam o 

quanto o seu trabalho faz diferença no processo e o quanto cada colaborador é 

importante para a organização como um todo (ABRACOM, 2012). 

A gestão estratégica da comunicação interna esclarece os funcionários de 

uma empresa sobre suas tarefas, avaliar a qualidade do desempenho da empresa 

como um todo e dos trabalhadores ou setores, dependendo do porte da empresa, 

para que seja possível melhorar os padrões empresarias em relação ao que os 

públicos esperam das empresas (PINHO, 2006). Sem essa troca entre o que uma 

empresa faz e o que as pessoas envolvidas com o negócio esperam que ela faça, 

dificilmente, a instituição alcança perenidade nos seus negócios. 

Para que haja uma mudança na maneira de perceber a importância da 

gestão da comunicação interna e conjugá-la na pequena empresa levando em conta 

suas dificuldades e potencialidades se faz necessário conhecer o que é possível ser 

feito. Tal como as grandes empresas, as pequenas empresas também necessitam 

estimular os funcionários à interação entre eles e com a própria organização, tendo 
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voz e vez nos processos decisórios. Além disso, técnicas e instrumentos simples, 

como murais, reuniões, bate-papo, celebrações, até os mais complexos, como 

estímulo à participação em campanhas sociais, bonificação e treinamentos, adesão 

ao voluntariado, participação em agendas culturais e esportivas, integram o universo 

da comunicação interna, indispensável às pequenas empresas, dotadas de 

ambientes cujos fluxos comunicacionais, na sua transversalidade face-a-face, 

carecem e demandam a gestão estratégica dos relacionamentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia apresentou as principais características que 

compõem o cenário das pequenas empresas no Brasil, como alta carga tributária, 

pequena estrutura administrativa, mão de obra pouco qualificada, barreiras culturais 

e, sobretudo, personificação da empresa e seus processos por parte do proprietário, 

o que certamente influi na dinâmica da comunicação no ambiente interno. A partir 

dessa realidade, observamos como transcorre o processo de comunicação interna e 

de que modo se configuram os relacionamentos no interior desses 

estabelecimentos, que empregam a maior parte da população do país, como vimos 

a partir das estatísticas levantadas por importantes instituições de pesquisa 

brasileiras. A análise como um todo objetivou avaliar a relação existente entre a 

gestão da comunicação interna na pequena empresa com o seu desempenho, 

desenvolvimento e permanência em um mercado altamente competitivo e 

globalizado.  

Inicialmente, considerou-se que a gestão da comunicação interna em 

empresas de pequeno porte ainda se configura como uma abordagem tímida e até 

mesmo rara na área das Relações Públicas, como ciência e prática profissional, 

como demonstra o limitado número de publicações que tratam dessa temática. Essa 

realidade motivou ainda mais o desenvolvimento deste estudo, que focou a premissa 

de que se comunicar de forma adequada e planejada é requisito tão fundamental 

quanto a prática da qualidade ou da redução de custos de uma empresa, de grande, 

médio ou pequeno porte (CHINEM, 2006).  

O desafio de elencar todos os elementos que compõem o cenário das 

pequenas empresas em números, estatísticas, projeções e representatividade 

econômica é demasiado audacioso, sobretudo por tratar de uma parcela 

representativa da economia brasileira que envolve mais de 15 milhões de pessoas 

(DIEESE, 2011) e um mosaico incomensurável de expectativas por parte das 

pessoas que integram esse universo. Já no primeiro capítulo, nos deparamos com o 

discurso da inexistência de uma forma unânime de conceituar o que é uma pequena 

empresa, o que dimensiona o quão complexo é este assunto. Nessa abrangência, 

priorizamos as perspectivas que definem a pequena empresa de acordo com o 

número de funcionários, por entendermos que a comunicação é um complexo 
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fenômeno inerente aos seres humanos, que transportam para o ambiente de 

trabalho seus anseios, frustrações, questionamentos, projetos, contribuindo ou 

comprometendo a efetividade dos pequenos negócios.  

Num segundo momento, elucidamos os conceitos de cultura organizacional 

e os reflexos que esse corpo de diretrizes, princípios e valores projeta na atuação 

cotidiana das pessoas que compõem as organizações. Demonstramos que a cultura 

organizacional, promotora da qualidade do clima no ambiente interno, vem passando 

por recomposição deste o período da alta industrialização no mundo, nos séculos 

passados, apontando para novas relações entre as organizações e seus públicos, 

na contemporaneidade. É nesse contexto que apresentamos o papel da 

comunicação interna como o elo que liga as organizações aos seres humanos e 

tornam as relações trabalhistas mais produtivas e vantajosas para pessoas físicas e 

jurídicas, por meio do diálogo, entendimento e negociação. Para tanto, 

apresentamos os conceitos a respeito da comunicação, numa perspectiva geral, 

além de diferentes ferramentas e formas de conjugá-la no ambiente interno, bem 

como a atuação do profissional de Relações Públicas com foco no público interno, 

como o estrategista que identifica as necessidades dos colaboradores, estuda 

projetos adaptados à realidade da organização e promove o relacionamento 

favorável entre a empresa e um de seus públicos essenciais, os funcionários.  

Na terceira etapa desta investigação, apresentamos a realidade da 

comunicação interna em uma pequena empresa local, por meio de uma pesquisa 

empírica que ilustrou as análises realizadas ao longo do levantamento bibliográfico. 

Os depoimentos colhidos, tanto por parte do gestor quanto os expressos pelos 

colaboradores, ratificaram a necessidade da gestão da comunicação interna em 

pequenas empresas, para minimizar conflitos, diminuir a margem de erros, encurtar 

a distância entre líder e liderados, aumentar o grau de empatia entre a equipe como 

um todo e, principalmente, transformar funcionários e empresas em aliados na 

busca pelo sucesso profissional e a realização pessoal.   

A partir da pesquisa de campo foi diagnosticado que os colaboradores 

almejam ter a oportunidade de se envolver efetivamente com os processos 

decisórios e participar da dinâmica organizacional, abandonando o papel de simples 

executores de ordens e procedimentos. Por sua vez, o gestor do pequeno negócio 

se sente despreparado para gerir a comunicação, promover o diálogo entre a 
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equipe, evitar e contornar situações de crise e transformar o ambiente empresarial 

em um lugar constituído pela equipe e capaz de atender às necessidades dos 

colaboradores. Portanto, a necessidade da gestão da comunicação interna nas 

pequenas empresas se torna clara e real, além de praticável por meio de 

consultorias e publicações voltadas para a realidade desses negócios, que sofrem 

com a falta de diretrizes que os auxiliem a promover um trabalho da comunicação 

que impacta na administração da empresa, na sua totalidade. 

Ainda no que diz respeito à relevância de um trabalho de comunicação 

interna em pequenas empresas, apresentamos uma área pouco explorada pelos 

relações-públicas, como objeto de estudo e nicho de mercado. As pequenas 

empresas almejam por soluções que as auxiliem a se manterem no mercado 

brasileiro cada dia mais competitivo e em constante mudança, que exige novas 

posturas empresariais. Nesse cenário, a gestão da comunicação e dos 

relacionamentos confere um grande diferencial empresarial, a exemplo do que já é 

praticado por pequenas empresas nos Estados Unidos, como bares e restaurantes, 

que contam com o trabalho de profissionais de Relações Públicas para traçarem 

suas estratégias de atuação.  

Repensar e reconfigurar o “olhar” da área de Relações Públicas como uma 

ciência que se aplica onde houver a necessidade de comunicação eficiente, 

independentemente do tamanho da instituição é a proposta dessa monografia, que 

observou a necessidade de gestão das relações internas em empresas com poucas 

pessoas e muitas expectativas a serem correspondidas e satisfeitas, de ambos os 

lados.  
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ANEXO A – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

diferencia empreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 

porte. 

 

 

 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Centro de Documentação e Informação 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da 
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 

 
 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, 
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro 
de 1999.  

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei Complementar:  
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:  

I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de 

arrecadação, inclusive obrigações acessórias;  

II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive 

obrigações acessórias;  

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/leicom/2006/leicomplementar-123-14-dezembro-2006-548099-republicacao-135421-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/leicom/2006/leicomplementar-123-14-dezembro-2006-548099-republicacao-135421-pl.html
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III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas 

aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 

associativismo e às regras de inclusão.  

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a 

necessidade de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos em 

moeda nesta Lei Complementar.  

§ 2º (VETADO)  

Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei 

Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:  

I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da 

Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal 

e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e  

II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades 

vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no 

inciso III do caput deste artigo;  

III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio 

e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do 

processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.  

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo 

serão presididos e coordenados por representantes da União.  

§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês 

referidos nos incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, um 

pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e outro pelas 

entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros.  

§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 

2º deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano 

antes da publicação desta Lei Complementar.  

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo 

elaborarão seus regimentos internos mediante resolução.  
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§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por 

finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de 

desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como 

acompanhar e avaliar a sua implantação, será presidido e coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete 

regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, 

dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 

desta Lei Complementar, observadas as demais disposições desta Lei 

Complementar.  

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na 

forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 

licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, 

legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer 

porte, atividade econômica ou composição societária.  

§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput 

deste artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 

Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante indicação 

dos órgãos e entidades vinculados.  

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:  

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e  

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).  

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste 

artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 

preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não 

incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.  
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§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a 

que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive 

as frações de meses.  

§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 

empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu 

desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em 

relação a contratos por elas anteriormente firmados.  

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;  

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como 

empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 

diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 

capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo;  

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-

calendário anteriores;  

X - constituída sob a forma de sociedade por ações.  
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§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à 

participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de 

compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei 

Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 

Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse 

econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que 

tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte 

incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º, será excluída do 

tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do 

regime de que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a 

situação impeditiva.  

§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de 

atividades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 

anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à 

condição de empresa de pequeno porte.  

§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de 

atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o 

limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-

calendário seguinte, à condição de microempresa.  

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite 

de receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês 

subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os 

efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12.  

§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-

calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for 

superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.  

§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de 

início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 

2º estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 

Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, 

com efeitos retroativos ao início de suas atividades.  

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos 

Municípios adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e 

no art. 20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de 

início de atividade ultrapasse 1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado 

pelo número de meses de funcionamento nesse período, a empresa não poderá 
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recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, relativos ao estabelecimento 

localizado na unidade da federação que os houver adotado, com efeitos retroativos 

ao início de suas atividades.  

§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das 

atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% 

(vinte por cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os 

efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.  

§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das 

atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% 

(vinte por cento) dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em 

que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente.  

§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, 

poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do 

caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da 

exportação de mercadorias, inclusive quando realizada por meio de comercial 

exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 

Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os 

referidos limites de receita bruta anual.  

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que 

trata o § 1º do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das majorações de 

alíquotas previstas em seus §§ 16, 16- A, 17 e 17-A, será considerada a receita 

bruta total da empresa nos mercados interno e externo.  

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da 

República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guido Mantega  

Luiz Marinho  

Luiz Fernando Furlan  

Dilma Rousseff 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2006/leicomplementar-123-14-dezembro-

2006-548099-norma-pl.html 
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APÊNDICE A – Roteiro de pesquisa realizada com colaboradores do salão de 

beleza Calil Cansou. 

 

1. Você tem alguma formação técnica? Gostaria que a empresa investisse ou incentivasse a 

realizar cursos para seu aperfeiçoamento? 

2. Como você define a missão e visão da empresa? 

3. Quando você iniciou nesta empresa, recebeu algum tipo de treinamento para atuar em 

sua função? Foi alertado a respeito das regras, tarefas e a rotina da empresa? Comente 

como ocorreu esse processo. 

4. Como são feitos o acompanhamento e o controle de realização de tarefas? Há relatórios, 

registro de procedimentos, questionários de satisfação para funcionários? 

5. Há reuniões regulares para o debate de assuntos relevantes à equipe? Se há, com que 

frequência? Quais os temas mais recorrentes? 

6. Como é o processo de tomada de decisões no dia a dia da empresa? Funcionários são 

consultados?  

7. Vocês costumam celebrar datas comemorativas em equipe como aniversários e festas de 

final de ano? Comente. 

 8. Como você descreve o clima em seu ambiente de trabalho?  

9. Como é o relacionamento entre os integrantes da equipe incluindo o chefe ou gerente? 

10. Existem grupos específicos formados por afinidade dentro da empresa (popularmente 

conhecidos como “panelinhas”)? Você acredita que isso é benéfico ou maléfico para as 

relações? 

11. Como é a política de bonificação ou promoção dentro da empresa? 

12. Você está satisfeito com seu ambiente de trabalho? Quais são os aspectos positivos e 

negativos? 
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Depoimentos 

Colaborador 1.  Duração: 11’06” 

Formação: Tenho uma formação técnica e acho que a empresa poderia incentivar um 

pouco mais os profissionais a se profissionalizarem. Não incentivo não tem, acho que falta 

isso. A minha formação, eu corri atrás por mim mesmo. Mas, para alguns profissionais, falta 

um pouco de formação.  

Missão e visão: Não tem. 

Treinamento: Já cheguei trabalhando no primeiro dia. Sobre as regras, eu fui aprendendo 

no dia a dia. 

Controle de tarefas: Não temos controle de tarefas ou relatórios. Questionário de 

satisfação também não. 

Reuniões: Quando acontece reunião é em último caso, mas dificilmente tem reunião. Não 

tem regularidade. Assunto do momento: tabela de preços, vai mudar algo no salão. Bem 

difícil falar de outras coisas. 

Tomada de Decisões: Pelo menos quando é algo voltado pra minha área ele vem 

conversar comigo. Ele conversa com os grupos. 

Comemorações: Teve uma época que comemorávamos todo o mês, ai deu uma parada. 

Agora a gente esporadicamente compra um bolo, mas não por iniciativa da empresa, mas 

sim de amigos do profissional aniversariante. Festa de final de ano, desde que eu entrei aqui 

sempre teve. Acho bacana essa confraternização porque acaba aproximando mais um do 

outro.  

Clima: É super agradável, eu gosto. 

Relacionamento da Equipe: É tranquilo o relacionamento aqui. A gente brinca, se diverte, 

dá rizada. Quando tem que falar sério a gente fala sério. Eu particularmente sinto abertura 

pra conversar com o chefe. Dentro do tema profissão, com um ou outro eu comento aqui, 

pois como eu sou mais novo aqui, pode haver aquele conflito: “ah, eu trabalho há vinte anos 

e você começou a sete, cinco”. Rola uma diferença por quem tem mais tempo de profissão. 

Grupos formados por afinidade: Não digo panelinhas, mas tem as afinidades. Uns tem 

mais afinidades com outros. Eu falo com todo mundo. Eu acho que acaba favorecendo um 

pouco alguns, mais do que os outros, mas eu não me sinto prejudicado. Assim, pra alguns é 

prejudicial, em geral é prejudicial. Acredito que seja responsabilidade do chefe perceber 

quem inicia isso e chamar para conversar quando a coisa está acontecendo. Às vezes ele 

(proprietário) fala alguma coisa em geral. Acho que ele deveria falar com quem começa o 

problema na hora. 

Bonificação: Não, não existe política nenhuma de bonificação. Não existe essa 

possibilidade (de crescimento), no tempo que eu tô aqui, não vi. Acho interessante o dono 

investir nos auxiliares, mas também tem gente que não se esforça, fica acomodado, não faz 
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cursos, quer tudo na mão. Eu nunca esperei alguém mandar eu fazer um curso. Acho que 

falta um pouco de interesse por parte de cada profissional, tanto auxiliar, como cabeleireiro, 

esteticista, manicure. Acaba sendo mais fácil contratar um profissional pronto do que formar 

um. 

Satisfação: Eu tô bem satisfeito. Um ponto negativo: acho que peca um pouco na 

administração. Regularizando... ter mais reuniões frequentes que abordasse equipe, 

relacionamento, convivência. Ter um pouco mais de regras. Um ponto positivo... acho que a 

liberdade que a gente tem.  

 

Colaborador 2. Duração: 12’ 24” 

Formação: Não fiz curso, só na prática mesmo. Comecei a trabalhar aqui. 

Missão e visão: A visão e sempre crescer profissionalmente, no meu caso como sou 

auxiliar e virar cabeleireiro, mas assim conversar com a empresa não, essa é aminha visão. 

Treinamentos: Fui aprendendo aos poucos, até porque eu não sabia nada né, o dono do 

estabelecimento foi me ensinando aos poucos as regras, mas fui trabalhando, aprendendo 

na pratica. 

Controle de tarefas: não, com a cliente sim, o que foi feito na cliente, mas entre nós, o que 

foi feito, o que a gente vai fazer não tem nenhum controle. Questionário de satisfação 

também não. 

Reuniões: No tempo que estou na empresa, só vi a realização de duas reuniões. Acho que 

deveria ter bem mais porque são muitos funcionários no estabelecimento, é pouco só duas 

vezes. O assunto mais comum é como os funcionários tratam as clientes, questões de 

preços e produtos é o que geralmente é discutido por aqui né. 

Tomada de decisões: Então, ele costuma consultar, mas reservadamente, é isolado e acho 

que é falho isso também. 

Comemorações: Final de ano sim. Aniversario, um ou outro, mas ai deu muito problema de 

um querer participar porque é mais amigo de um e não querer contribuir com a festa 

daquele porque não sou muito amigo... 

Grupos formados por afinidade: Salão é o que mais tem.  São prejudiciais a empresa, ao 

relacionamento nessa questão do trabalho, do tipo: vou passar meu cliente pra você porque 

você é meu amigo. Existe o favorecimento de profissionais em relação à afinidade.  

Clima: Olha, quando entrei era extremamente diferente do que hoje. Hoje, Com a entrada 

de novos profissionais, algumas panelinhas estão sendo feitas e inclusive, eu pretendo sair 

da empresa na semana que vem por causa disso, entendeu? Crescimento profissional: 

Crescimento profissional, por parte do próprio dono do estabelecimento querer que você 

cresça, acho que falta um pouco disso, entendeu?  
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Politica de bonificação: Bem pouco, tem até aquele: “acho que esse profissional é melhor, 

então vou oferecer mais cursos pra ele, mais oportunidade pra ele”. Uns tem mais 

oportunidades dos que os outros e o critério não é claro. 

Relacionamento com equipe: Pra mim é bom. Me dou bem com todos os profissionais que 

trabalham aqui, com uns mais e outros menos, me dou bem com todos. Tenho liberdade 

para falar de alguns problemas com o dono da empresa, mas não é uma coisa que todos os 

problemas eu passo pra ele, só os mais importantes. O dono da empresa é aberto ao 

diálogo. 

Ponto positivo e negativo: Aspecto positivo é pelo fato de eu ter aprendido tudo aqui, sou 

grata perante a isso de ele ter me ensinado na pratica tudo que eu sei hoje. Aspecto 

negativo são as panelinhas, o favorecimento de uns na hora de passar um cliente mais para 

uns do que para os outros. Não dá crescimento profissional pra gente, não dar incentivo 

para fazer cursos, tem para os cabeleireiros profissionais, mas não para os auxiliares, a 

gente fica mais de fora. Ele (dono) já chegou a chamar alguns profissionais específicos, 

como no próximo curso de penteado que ele chamou só dois cabeleireiros para ir para São 

Paulo, nem os outros cabeleireiros ficaram sabendo. A gente ouviu ele falando: “eu vou 

chamar você e você”. E eu acho isso meio falho. Chega uma hora que você cansa, não tem 

mais o estimulo para trabalhar e em geral eu estou insatisfeita. 

 

Colaborador 3.  Duração: 15’ 25” 

Formação: Já fiz curso inicial sim, um curso inicial de cabelereiros e penso em fazer outros 

porque a gente tem que estar sempre se especializando Em relação a cursos, a empresa... 

assim: vou ser bem sincero. Com relação a nós, auxiliares, ele deixa um pouco a desejar, 

agora assim, com os cabeleireiros que já estão aqui, sim, ele indica uns cursos da Wella, 

L’oreal, ele indica, indicando a pessoa que vai fazer já ganha um desconto. Eu gostaria que 

tivesse um investimento maior na gente, mas não sei o que passa na cabeça dele, ele 

investe mais em uns funcionários e os outros ficam esquecidos. 

Missão e visão: Olha... aqui nós temos a missão e eu vou te dizer qual é essa missão: essa 

missão é de vir todo o dia trabalhar (risos). Mas visão... assim... quando entrei não saberia 

dizer sobre a visão. Mas hoje em dia, tá mudando um pouquinho o sistema, esta tudo 

ficando mais novo, acredito que ele pensa num futuro.  

Treinamento: Já comecei colocando a mão na massa, mas recebi alguns toques sobre 

como a cliente gosta do serviço, até porque quando eu entrei aqui eu era inexperiente, tanto 

é que só lavava os cabelos das clientes, mal sabia lavar. Meu colega “Fulano” que esteve 

aqui com você, ele que me ensinou a maioria das coisas, tudo que eu sei devo a ele porque 

ele foi professor aqui dentro. Mas já sai fazendo o trabalho na prática. 
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Controle de tarefas: Não tem contato com formulários nunca foi passado. Pesquisas de 

satisfação também não. 

Tomada de decisões: O chefe toma as decisões mais ele mesmo.  Na maioria das vezes a 

gente fica sabendo sobre mudanças pela boca de terceiros, a gente supões algumas coisas, 

mas nunca uma certeza. 

Reuniões: Em “xx” anos que eu trabalho, só teve duas reuniões. Sobre organização de 

trabalho e tarefas. Como essa ultima que foi sobre o dia da beleza em que ele falou de 

como vamos vender os produtos assim. Na primeira ele até chegou e falou: vai ter reunião 

em tal dia. A segunda foi sobre um evento que acontecerá amanha aqui. A segunda eu 

fiquei sabendo por terceiros, tanto é que no dia não compareci porque foi em um dia e eu 

achei que era no outro. Foi muito mal planejado. Na reunião ele dá abertura para sugestões, 

tipo: “o que vocês acham ou sugerem...”. 

Celebrações: Fazemos festas, recentemente organizamos uma festa junina no salão 

mesmo e cada um trouxe um prato típico, nós temos um espaço lá em cima, foi super legal, 

trouxemos o som e foi muito bacana. Aniversários, a gente comemora assim: cada um traz 

alguma coisa e comemora quando tá tranquilo. Aniversário, é mais a gente que organiza. 

Mas às vezes, um ou outro passa em branco, não sei porque não tem comemoração pra 

todo mundo não vou saber te responder porque, nem todos vem pra cá e comemoram o 

aniversário. Festas de final de ano e o chefe que se encarrega.  

Clima: Depende: Tem dias que o clima esta descontraído, às vezes mais carregado, mas 

acho que é equilibrado como em qualquer empresa. Em geral é mais ou menos. Poderia ser 

melhor se houvesse mais comunicação.  

Relacionamento em equipe: Relacionamento é bom, me dou bem com todos, com o chefe 

também. Converso com o chefe, mas não 100% de liberdade. Têm uma certa intimidade 

Considero meu chefe um amigo, ele é uma pessoa super legal, mas não me sinto totalmente 

a vontade para falar todos os assuntos. Ele coloca algumas sugestões nossas em prática, 

poucas. Ele agora esta colocando algumas, mas muita coisa já foi dita que ele não colocou. 

Grupos formados por afinidade: Sempre tem um pouco de panelinha em função de 

afinidade. Tem um pouco de favorecimento dentro dos grupinhos. Isso prejudica porque 

assim: todos somos profissionais e não é porque não nos gostamos tanto que eu vou deixar 

de passar um cliente para você. Infelizmente existe sim. Acho que prejudica sim. O chefe já 

comentou sobre isso, mas eu acho que as vezes ele peca porque ele sabe quem é que 

forma os grupinhos e tem esse comportamento, mas ele fala no geral para todos, só que 

acaba não resolvendo nada porque não chega na pessoa que causa o problema e conversa. 

Precisaria conversar com as pessoas envolvidas no problema diretamente. 

Bonificação: Os colegas elogiam, os amigos falam quando fazemos algo legal. Mas por 

parte do chefe não, acho que aqui não tem crescimento, não virarei cabeleireiro aqui. Para 
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isso terei que sair, tanto é que eu estou pensando em sair daqui a um ano. Como auxiliar 

não tem crescimento assim como você falou: “crescimento...” não.  

Satisfação: Feliz 100% a gente nunca está. Já trabalhei em empresa fechada, em 

escritório, mas gosto mais daqui, gosto do agito e da correria do salão, isso é legal eu gosto 

do ambiente de trabalho. Não me vejo em uma cadeira atrás de um computador.   

Ponto forte e ponto fraco: O ponto fraco são as panelinhas mesmo, afinidade com uma 

pessoa e outra não. Teria que mudar, pois é um estabelecimento comercial e todos tem que 

ser profissionais. Antes de dizer “eu não gosto de você” tem que pensar, sou profissional e 

superior a isso. Eu mudaria isso aqui dentro. O ponto positivo são as festas, isso legal, 

porque na festa eu sinto uma união, as pessoas se organizam, todo mundo se une um 

pouquinho e esquece as diferenças. Quando estamos mais alegres, esquecemos disso. A 

festa é positiva sim. 

 

Colaborador 4. Duração: 12’ 32”  

Formação: Tem oito anos que sou cabelereiro mais ou menos, já fiz curso básico, curso 

técnico, curso na Argentina, tem que estar sempre se atualizando porque todo ano tem 

produtos novos, como qualquer profissão tem que estar sempre estudando. Acredito que a 

empresa incentiva porque até vamos fazer um curso todos juntos. Acho que ele (dono) 

incentiva quem mostra interesse, tem incentivo no geral. 

Missão e visão: Estou há pouco tempo, mas acho que toda a empresa quer 

comprometimento e satisfação do cliente, atendimento, profissionalismo essas coisas que é 

o mínimo. É algo que eu observo, e a gente tem ele como referência, o que é bom para ele 

vai ser bom para nós também. Acompanhamos ele. 

Treinamento: Eu conversei duas semanas com ele até eu começar a trabalhar e eu tenho 

total liberdade de chegar e conversar com ele sobre o que ele espera, o que ele gosta. Cada 

salão tem sua forma de trabalhar. Considero que eu tive um treinamento. 

Controle de tarefas: Não temos relatório, e nesse pouco tempo nunca vi pesquisa com 

funcionários, ainda não sei se tem. Quanto a controle, cada um faz o seu, acho que todos 

devem fazer, mas é iniciativa minha. Fora o cadastro de clientes que tem o histórico do que 

foi usado em cada um. 

Reuniões: Teve uma reunião, umas duas semanas atrás para falar de mudanças e ele 

pergunta se queremos sugerir. Não sei sobre a regularidade das reuniões, não sei te dizer. 

Quando tem uma mudança acredito que tenha reunião. E outra: é um trabalho muito 

individual aqui né, infelizmente salão de cabeleireiro é isso, cada um faz o seu, então 

acredito que os problemas sejam resolvidos individualmente. 

Comemorações: Tem festa de aniversário com bolo parabéns, coisa simples, mas eu já 

passei por dois aniversários aqui. 
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Relacionamento entre a equipe: Vou falar por mim: Não tenho problemas com ninguém 

por enquanto, é um bom ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão aqui há mais tempo 

que veem defeitos, panelinhas e fofoca, mas eu sou muito na minha, me dou bem com 

todos, converso com todos. 

Tem panelinhas que se unem como em qualquer outro lugar, mas acho que é saudável Se 

eu tenho minhas clientes e não puder atender, eu passo para alguém que eu confio, acho 

normal. Entre os cabelereiros aqui não gostam muito de passar cliente, tirando o dono da 

empresa que não tem problemas em passar uma cliente, tem bastante competição. Mas não 

acredito que isso me prejudique. Falo por mim, pelo outros não posso dizer. 

Clima: O clima é bom e tenho total liberdade pra conversar com ele, mas na equipe tem 

gente mais fechado, qual não gosta de falar e isso gera a fofoca e a panelinha, pois 

conversar e resolver pode evitar bastante coisa. Mas isso não é responsabilidade do chefe, 

é da pessoa, mas é normal como em qualquer outro lugar.  

Política de Bonificação: Não vi bonificação ou prêmio por enquanto, mas se eu for muito 

bem é bom pra mim, porque o cabeleireiro é assim: ele tem que fazer o melhor pra o cliente 

continuar sentando na cadeira dele. A cliente, se amanhã eu sair daqui, com certeza ela vai 

comigo. Cada um vai construir aquilo que quer. É tudo mérito pessoal.  Eu acho que só da 

empresa ceder um espaço e estrutura já é uma grande bonificação.  

Satisfação: Estou muito satisfeito com meu ambiente de trabalho e em “XXX” meses que 

mudei esse foi o salão que eu mais gostei de trabalhar, que eu quero ficar.  

Ponto positivo e negativo: O ponto positivo é a comissão que é boa, a forma de pagar e 

excelente, não atrasa como em outros lugares, ele paga um valor justo. Ponto negativo, 

ainda é cedo não sei de nenhum. 

 

Colaborador 5. Duração: 5’ 17” 

Formação: Fiz cursos. Com certeza a empresa investe em cursos. 

Missão e visão: Me foi passado o perfil da empresa e a missão é atender bem ao público, 

desempenhar da melhor forma possível o trabalho, foi o que o chefe me passou. 

Treinamentos: Eu já conhecia a filosofia da empresa e já sai trabalhando no primeiro dia. 

Controle de tarefas: Creio que tem controle porque todo o trabalho é agendado e isso já 

acaba sendo um controle. Relatórios, não existe e pesquisa de satisfação também não. 

Reuniões: Acredito que tenha, mas eu ainda não presenciei nenhuma. Acredito que deve 

haver comunicados por serem todos autônomos.  

Comemorações: Tem festa de final de ano todo ano e aniversario não sei te falar. Sei que 

tem confraternização. 

Clima: O clima de trabalho é bem agradável, bem harmonioso. 
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Relacionamento entre a equipe: O relacionamento é amigável, todos mundo se intendem 

e trabalham de comum acordo. Não existe distancia entre a equipe, inclusive com o patrão 

que exerce a mesma função que a gente, tenho liberdade para falar qualquer assunto. 

Não identifiquei panelinhas. 

Bonificação: Não tem bonificação, não tem diferenciação, porque todos estão no mesmo 

patamar. Mas auxiliar pode crescer sim.  

Satisfação: Estou satisfeito.  

Ponto positivo e negativo. Não tem ponto negativo. A equipe é boa, o salão é bom, tudo é 

muito agradável. 

 

Colaborador 6. Duração: 8’ 02” 

Formação: Não tenho cursos, apenas a prática. Trabalho em salão a nove anos e todos 

dizem que já era pra eu ser cabeleireiro, mas eu sempre saia muito tarde e não conseguia 

frequentar os cursos que comecei. Fazia e parava no meio. Estou há “XX” meses, eu acho 

que o salão incentiva a fazer cursos, eu tenho vontade de virar cabeleireiro, acho que 

sempre tem um incentivo. 

Missão e visão: Não sei sobre missão e visão da empresa. 

Treinamento: Já comecei a trabalhar no primeiro dia, não tive treinamento. 

Controle de tarefas: Não tem relatório ou controle para ser preenchido assim não. 

Pesquisa não, mas teve reunião. Perguntam sobre o trabalho e sobre atendimento.  

Tomada de decisões: Eu acho que ele consulta as pessoas em reuniões, mas não sei a 

regularidade. Eu presencie mês passado em que falaram em mudanças. 

Comemorações: Tem festa de final de ano e aniversário teve mês passado, a menina 

comemorou aqui mês passado, acho que foi ela que trouxe as coisas, iniciativa dela. 

Clima: O clima eu acho bom com funcionários e o patrão, todos se intendem bem, acho 

legal. O relacionamento é bom. Minha ex-patroa era bem grossa. Meu patrão é calmo, 

sossegado, conversa, chega na boa quando a gente faz algo errado. Não me sinto 

totalmente a falar com meu chefe sobre coisas de trabalho ainda. Mas acho que ele da 

abertura, mas eu tenho um pouco de vergonha de falar. 

Grupos formados por afinidade: Não vi panelinhas nem diz que me diz que nesse tempo, 

por enquanto não. 

Bonificação: Acredito sim né... que tenha bonificação, não sei, ainda não vi. Como auxiliar 

acho que posso virar cabeleireira porque o que vale é a força de vontade. Acredito que sim. 

Satisfação: Estou adorando trabalhar aqui, estou satisfeita.  

Ponto positivo e negativo: Nenhum ponto negativo. Gosto do atendimento com o cliente, 

do patrão. Gosto muito daqui. 
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Colaborador 7. Duração: 13’ 28” 

Formação: Tenho um curso técnico, dou formada em outra área que não tem a ver com 

salão, mas aqui em Santos é meio complicado. Se a empresa oferece ou incentivasse a 

fazer cursos eu até poderia fazer. Até poderia ter, porque eu sei que tem cursos em São 

Paulo até da Wella, mas nunca ouvi falar em fazer cursos pra minha área aqui. 

Missão e visão: Não tem missão ou visão que eu tenha ouvido, não. 

Treinamentos: Já sai trabalhando no mesmo dia, porque eu vim para substituir uma pessoa 

que ia sair, não tive tempo pra nada, aprendi na raça em um mês de muito movimento e 

acho que me sai bem, pois não aprendi com ninguém, não tive treinamento e nunca tinha 

trabalhado com isso. Foi atendendo mesmo. 

Não tem. Nem relatórios, pesquisa satisfação, não que eu saiba. Não no tempo que eu 

estou aqui. 

Tomada de decisões: O chefe é quem toma decisões. As reuniões são com temas 

específicos. Nessa semana houve uma reunião com cabeleireiros para saber como vai 

funcionar, como utilizar os produtos, mas não há reunião para a equipe toda, tanto é que eu 

achei que ele deveria fazer com todo mundo, não incluiu a recepção, nem manicures, mas 

todos fazem parte, todo mundo tá envolvido. Ele não comunicou a todos, a gente soube por 

outros profissionais que participaram da reunião, na minha função, a gente fica meio de lado 

em relação à tomada de decisões. 

Comemorações: A gente fica sabendo que alguém está de aniversário quando alguém que 

é amigo da pessoa fala para os outros, a gente não tem um mural com aniversariantes do 

mês, mas no outro salão que eu trabalhei havia sempre e eu cuidava disso e agente sabia o 

aniversário de cada um. Natal também não teve nenhuma comemoração, o dono da 

empresa até pensou em fazer algo, mas acabamos não fazendo. A única coisa que a gente 

comemorou aqui foi uma festa junina recentemente, mas não sei de quem partiu a iniciativa, 

cada um trouxe uma coisa. 

Clima: O clima é legal, me dou bem com todo o mundo, uma ou outra que não tenho 

afinidade, sendo uma pessoa apenas a mais difícil de lidar, em geral é bom. Acho que isso 

parte da gente, de fazer o clima ficar legal. Acho que é divertido. Acho que depende da 

gente. De fazer ficar legal, mas obvio que agente convive com pessoas que não pensam 

assim. 

Grupos formados por afinidade: Tem uma ou outra, mas para mim, me dou bem com todo 

mundo. Tem uns grupinhos. Acho que panelinhas são formadas por afinidade e não acho 

que seja negativo para mim. Pra mim, acho que não. 

Relacionamento entre a equipe: Tenho liberdade para falar com o chefe mais ou menos, 

em partes. Nem tudo que me incomoda eu falo com ele, não sou de falar.  Ele até é aberto, 

da abertura para diálogo, mas eu só falo se ele perguntar, às vezes até poderia dar uma 
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sugestão, mas apenas falo quando ele pede, prefiro ficar na minha, para não parecer muito 

intrometido na conversa. 

Bonificação: Não tem bonificação, nem premio muito pelo contrário. Se a gente faz algo de 

errado ele fala na frente das clientes e eu acho isso muito chato. Chama a atenção na frente 

dos outros e não reconhece o que fazemos, até mesmo quando uma cliente elogia a gente, 

ele... Já aconteceu de estar eu e outra pessoa ali e a cliente dizer: “você tem dois 

excelentes funcionários”. E ele dizer: “você que sabe”. Não sinto o reconhecimento dele, 

mas sinto que ele tem seus funcionários preferidos sim. 

Satisfação: Em geral sim, me sinto satisfeita com o meu ambiente de trabalho, como falei 

tem apenas uma pessoa que não me dou tão bem, mas isso não influencia muito.  

Ponto positivo e negativo: O ponto negativo é o que falei antes sobre chamar a atenção. 

O único ponto positivo pra mim é o horário que eu faço que é bom pra mim. Outra coisa... A 

única coisa que me vem assim, é mais isso mesmo. 

 

Colaborador 8. Duração: 11’ 25” 

Formação: Sou formado, tenho curso superior, tenho curso técnico em outras áreas. Nunca 

ouvi falar em cursos na minha área, mas acho legal se a empresa oferecesse ou 

incentivasse. 

Missão e visão: Nunca foi passado e eu acho que não tem. 

Treinamento: Foram me explicando e eu fui fazendo no primeiro dia na medida do possível, 

mas não me falaram sobre a filosofia da empresa, regras. 

Não há relatórios ou registros de procedimentos. 

Tomada de decisões: Vê bem: Geralmente ele já passa o que ele quer, nunca participei de 

nenhuma reunião no tempo que eu estou aqui. Com cabeleireiros ele conversa mais, mas 

com agente não. 

Comemorações: Aniversários... alguns trazem alguma coisa, mas não tem assim: “ ah, 

vamos comemorar o aniversário de alguém”. Parte de cada um, quem quer trazer algo traz, 

quem lembrar, lembrou. Mas já fizemos churrasco, festa junina, tem um solário lá em cima, 

mas no final do ano, até passou uma lista para saber quem gostaria de festa, de amigo 

secreto, mas acabou não tendo nada. Acho que regra não é, se não teria tido  

Clima: O clima, eu descrevo como normal dos seres humanos que somos. Tem dias que 

esta mais leve, dias mais pesados, mas pessoas são assim mesmo. O clima é bom, eu 

gosto de trabalhar aqui. 

Relacionamento entre a equipe: A relação é tranquilo, tento fazer o melhor clima possível. 

O relacionamento é bom, acho que é. Com o chefe, me sinto mais ou menos a vontade. 

Algumas coisas que você vê que eu faria diferente, mas eu não falo. Algo sobre 
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relacionamento, eu não me sinto a vontade. Só falo se for algo técnico. Ele talvez até dê 

abertura, mas eu não me sinto a vontade pra isso. 

Grupos formados por afinidade: Afinidade, sempre se forma. Acho que até pode existir 

um grupo, mas não uma panelinha... Não vou dizer que não existe em alguns casos, assim. 

Não acho que prejudique, mas acho que se não houvesse seria melhor. 

Politica de bonificação: Nunca vi, assim claramente, não. Reconhecimento ou elogio. Eu 

acho que não há crescimento profissional, pelo menos ainda não vi.  

Satisfação: Em geral estou satisfeita, mas acho que sempre pode melhor. Eu acho que a 

comunicação poderia ser melhor, como amanhã vai ter um dia da beleza, mas nos não 

participamos em nenhum momento de nenhuma conversa. A gente ouve e sabe que vai ter. 

Mas não ouvi: “vamos fazer, vamos ter...”. É um ponto negativo. Falta um pouco de 

interação vai, deveria ter informação para todos no mesmo momento na medida do possível. 

Seria melhor para todos. Gostaria que houvesse uma comunicação mais formal.  

Ponto positivo e negativo: Ponto positivo que eu curto é que o ambiente é mais 

descontraído, menos rígido do que em uma empresa burocrática, nesse sentido é um clima 

até mais leve. 

 

Colaborador 9. Duração: 20’ 41” 

Formação: Não tenho formação técnica, mas na verdade não faço questão de fazer cursos, 

sou uma pessoa acomodada. Mas gosto do meu trabalho, adoro trabalhar, mas não 

pretendo me expandir muito. Mas já fiz um curso quando já estava aqui na empresa, cursos 

rápidos, assim de um dia. 

Missão e visão: Não conheço visão e missão de empresas. Aqui não percebi (risos). Que 

eu saiba, aqui não tem. 

Treinamento: Sempre trabalhei com pessoas em outras atividades que já trabalhei. Como 

sempre tive pratica com pessoas, o Calil me deu essa oportunidade. Já sai trabalhando, 

mas quando eu entrei, tinha gente que era muito má e não me passavam o trabalho, não 

ensinava, mas por birra eu continuei, já fui embora chorando, mas aprendi. 

Controle de tarefas: Não têm relatórios, planilhas. De vez em quando ele faz reunião e 

consulta o pessoal, ele é bem legal nessa parte, mas com os cabeleireiros, mas ele 

pergunta, não é assim: “é isso e acabou”. As reuniões, é bem esporádico, bem difícil fazer, 

mais quando vai fazer uma alteração. Às vezes envolve a equipe toda, as vezes só os 

grupos específicos, a ultima foi só com os cabeleireiros. 

Comemorações: Tem festa de final de ano aqui ou fora daqui, já fizemos festa junina aqui 

mesmo. Aniversários fazíamos, mas na hora do expediente, acabava não sendo uma festa, 

não era uma confraternização e o dono da empresa acabou resolvendo não fazer mais. 
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Clima: Hoje é muito bom, bem tranquilo, já foi pior. Quando comecei, tinham funcionários 

maldosos, hoje existe mais camaradagem entre a equipe, menos ganancia, pois é um 

serviço que quanto mais se faz, mais se ganha, mas o pessoal brinca, conversa o clima é 

bem legal. O chefe é bem bacana, juro por Deus, mas acho que o clima não depende dele. 

Já teve gente muito má e ele não conseguiu mudar isso. Mas hoje quando alguém entra, se 

adequa ao nosso clima. Hoje todo mundo que tá aqui é do bem. 

Relacionamento entre a equipe: Como tenho bastante tempo aqui, tenho amizade com 

todos para chegar e falar, até aponto os defeitos deles e eles levam na boa, tenho bastante 

liberdade. Podem até não ligar, mas aceitam o que eu falo. Com o chefe, o conheço bem e 

sei a hora de falar, tenho liberdade de falar, passo bastante tempo com ele. Tenho liberdade 

de falar, até coisas que eu acho rápido. Ele é bem observador e preocupado, mas com o 

cliente, com a gente, nem tanto. Preocupação que eu vejo é quando alguém fala de fora, ele 

pergunta pra gente: “olha, a cliente falou isso”, mas só.  

Grupos formados por afinidade: Se tiver, é em outro andar que não o que eu fico mais. 

Mas não vejo muito, eu diria que não tem.  

Politica de bonificação: Sinceramente acho que não tem crescimento. Já cobrei até de 

alguns amigos se vão estudar, crescer, mas acho que aqui é difícil crescer. Acho que aqui, 

pouco dá pra crescer. A maioria dos auxiliares não vira cabelereiro, até por ficarem um 

pouco acomodados, para virar cabeleireiros. A maioria não vira. Tem que sair daqui. Não 

tem bonificação ou elogio, mas eu também não sou de inventar, de fazer além do que tenho 

que fazer, inventar, mudar. Por parte dos clientes a até ganho elogios. Quem não gosta. 

Mas por parte das clientes. Prêmios de quem vende mais já teve, eu já ganhei, eu vendo 

bem. É legal. 

Satisfação: Muito satisfeita, acho que até por estar trabalhando aqui durante esses anos, 

mas me sinto bem em fazer o que eu faço. Me sinto muito bem fazendo isso e, apesar de 

não ganhar tanto, aquilo vira muito quando a gente faz o que gosta.  

Ponto positivo e negativo: Ponto positivo, o evento que vai ter amanhã. Acho que é bem 

positivo. Ponto negativo... acho que não tem. Talvez algumas rivalidades e briguinhas que 

se eu fosse dona do salão, iria achar isso bem negativo, mas a mim não atrapalha. Se 

pudesse mudar... 

 

Colaborador 10. Duração: 15’58” 

Formação: Tenho cursos e a prática. A gente se encaixa como profissional liberal. Os 

fornecedores falam dos cursos... quem se interessar para fazer cursos na Wella por 

exemplo, tem as portas abertas, mas não há incentivo por parte da empresa. Mas acho que 

por sermos profissionais liberais, eu acho que o interesse tem que partir do profissional 

mesmo. 
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Missão e visão: Não tem. 

Treinamento: a gente começa como auxiliar, que só ajuda os cabeleireiros que tem cursos, 

depois vira cabeleireiro. Normalmente é assim vai observando, vai aprendendo conforme 

está preparado. Têm auxiliares que são auxiliares há anos, mas não se interessam a fazer 

um curso.   

Bonificação: Não existe bonificação, até ouvimos falar sobre isso em alguns cursos e 

pensamos em fazer aqui, o premio era tipo um xampu, mas não deu certo e paramos, não 

deu muito retorno. Porque a bonificação era em cima de venda de produtos, mas não é o 

nosso forte, então acabava virando algo meio bobo, pois quem vendeu mais ganhava um 

xampu e a gente achou que não era interessante. Quanto a crescimento, existe, já 

aconteceu aqui. Como auxiliar dá para chegar a ser cabeleireiro. A maioria dos cabeleireiros 

começou como auxiliar. Acho que tem espaço para crescer. 

Controle de tarefas: Não tem relatório ou controle de realização de tarefas. Isso funciona 

em partes com os profissionais que são registrados, pois tem tarefas mais definidas como 

recepcionistas, por exemplo. Na recepção, por exemplo, parece que quando tem duas, as 

duas tem querem fazer a mesma coisa. Não há controle de tarefas. Mas não com os 

profissionais autônomos. Satisfação de funcionários nunca foi feito. 

Tomada de decisões: Ele decide o que será feito e existe reunião para comunicar. Ele é 

bem flexível. Estamos passando por umas mudanças de venda de produtos, o que foi uma 

decisão dele e estão ocorrendo adaptações aos poucos. As reuniões acontecem a cada dois 

meses, na verdade quando está precisando muito. Acontece quando existe uma mudança, a 

gente faz uma reunião pra ser falado, mas não tem uma reunião do tipo “ah o que vocês 

acham...”.  

Comemorações: Festas de aniversário, fazíamos todo o mês, mas está meio parado, em 

função de um querer participar e o outro não. A gente já comemorou muito mais. Mas de fim 

de ano a gente sempre faz.  

Grupos formados por afinidade: Tem, mas quando se trabalha com muitas pessoas, é 

complicado em função da personalidade de cada um, sempre tem. As panelinhas são 

prejudiciais porque é tão bom quando a gente consegue se reunir é super agradável, tem 

situações que, até quando entra alguém novo a gente tenta fazer uma festinha pra pessoa 

interagir, mas festa sempre da muito trabalho pra uma pessoa organizar, como amanhã vai 

ter dia da beleza, acaba tendo muitas tarefas, acaba não dando pra fazer. De certa forma, 

sempre uma pessoa tem que sair pra comprar o bolo, comprar as coisas, ai vai cansando 

um pouco. Antes, tinha uma recepcionista que adorava e fazia isso, mas é complicado. 

Clima e satisfação: Eu gosto muito do meu ambiente de trabalho. Estou satisfeita, adoro 

trabalhar aqui.  
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Ponto positivo e negativo: Ponto positivo é a flexibilidade de poder sair quando eu preciso 

em função de trabalharmos com horário agendado, isso é legal e eu acho que não daria pra 

fazer isso em qualquer empresa. Ponto negativo: não tenho. 

 

Colaborador 11. T Duração: 13’ 18” 

Formação: Fiz alguns cursos e anos de prática. Como somos fidelizados pela Wella sempre 

aparecem alguns cursos. Ah, gostaria que houvesse mais incentivo, seria bacana, mas não 

tem. Quando tem oportunidades, acaba sendo meio focado, não é pra todo mundo e eu 

acho isso errado. Concorda? É meu ponto de vista. 

Não tem missão e visão. 

Treinamento: Recebi bastante treinamento, não tinha noção nenhuma no começo, não era 

a área que eu trabalhava. Fiquei alguns dias só observando, fui pegando a filosofia da 

empresa aos poucos.  

Controle de tarefas: Não tem relatórios nem registro de tarefas, mas acho que deveria 

existir, acho legal existir uma definição melhor de tarefas, porque aqui as vezes a gente faz 

algo a alguém por favor, por agrado que depois acaba virando uma obrigação. Então acho 

que tinha que ter o “você faz isso, você faz aquilo.” As vezes vejo coisas que acho errado, 

mas nunca houve pesquisa de satisfação para funcionários. Isso iria fazer um bem tão 

grande... eu gostaria que houvesse. Acho que deveria haver reuniões de 15 em 15 dias. 

Tem quando o dono decide mudar algo, mas uma reunião para falar de desempenho ou 

elogio não. 

Tomada de decisão: O dono toma as decisões.  

Comemorações: Aniversários tinha, até fiquei muito triste quando foi tirado. No começo era 

assim: cada funcionário dava uma quantia e a gente comprava um kit (festa). Depois passou 

a ter os aniversariantes do mês, ai tinha mês que tinha muitos aniversariantes, ai tinha que 

dar o dinheiro de cada um, ai tinha um que não queria participar porque era fulano. Ai ele 

cortou (chefe). Partiu do dono da empresa que não iria ter mais. Acho que toda a empresa 

tem que ter regras, a empresa funciona dessa maneira: “aniversariantes do mês, funciona 

assim, festa de final de ano é assim”. Empresa que trabalham vinte e poucas pessoas 

deveria ter mais regras. Aqui falta um pouco de regras. Todos deveriam participar. Celebrar 

é importante porque nos ficamos mais aqui dentro do que na minha casa com meus filhos.  

Clima: Já teve pior, tinham pessoas que formavam umas panelinhas, mas acabaram 

saindo. É como aquele ditado que diz: “o mal não vence o bem”. Olha... hoje acredito que 

não tenha panelinhas e  eu acho que é responsabilidade do dono da empresa. Acho que 

todo o chefe tem que ter a posição dele, tem que ter aquela ética. Chegar e dizer: “não 

quero isso dentro do meu estabelecimento”. Mas hoje o clima é bom. 
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Relacionamentos entre a equipe: Tem dias que são melhores para conversar com o chefe, 

mas tem coisas que eu gostaria de falar e não falo com ele, mas ele acata sugestões dos 

funcionários, algumas vezes sim.  

Bonificação politica: Não há políticas de bonificação. Olha... salão é complicado, você tem 

que correr atrás da bola se não vai chupar o dedo o dia inteiro. As vezes você vai questionar 

algumas coisas... Todos são autônomos, todos precisam, mas nem sempre é justo. 

Exemplo: quando chegam duas clientes novas, eu acho que deveria haver um rodizio entre 

funcionários novos e os antigos, mas o chefe dá prioridade para o funcionário novo. Deveria 

ser avaliado quem trabalhou, quem esta parado e isso não acontece. Já falei sobre isso, 

mas não adiantou, já falei isso com o chefe, mas ele julga que assim está certo. Fazemos 

dez coisas boas. Se você faz uma, já é ruim. 

Satisfação: Estou satisfeita assim... com minhas clientes que eu amo de paixão, me apego 

muito, tenho clientes como minhas amigas. Mas se eu saísse daqui abriria meu salão, penso 

em abrir. 100% não estou satisfeita, mas hoje está melhor.  

Ponto positivo e negativo: Ponto positivo... ponto negativo primeiro: a empresa poderia 

melhorar, tem tudo pra melhorar. Poderia reconhecer e estimular mais o profissional, isso 

me deixaria mais contente, mais alegre, mais empolgado. Um elogio do chefe. As vezes 

você olha e diz: “caramba ele reconhece algo menor e algo tão grandioso ele não 

percebeu”.  Ponto positivo é que o salão é maravilhoso, boas instalações... 

 

Colaborador 12.  Duração: 15’ 23” 

Formação: Não tenho curso nenhum, mas seria uma proposta legal pra gente, pra aprender 

a fazer um trabalho mais elaborado, eu gostaria que tivesse um incentivo. 

Missão e visão: Como eu já trabalhei em outro salão, já tinha uma experiência, mas 

ninguém me falou nada porque cada um trabalha de um jeito, no primeiro dia já trabalhei. 

Controle de tarefas: não tem controle, nem pesquisa de satisfação. 

Tomada de decisões: o chefe toma a decisão e na maioria das vezes nem é comunicado 

pra gente, a gente fica sabendo só na hora que aconteceu. No tempo que estou aqui, acho 

que teve uma reunião só. Todos participaram, mas só ele que falou. Era sobre o modo de 

tratar a cliente, sobre como tratar a cliente, cumprimentar, dar bom dia, essas coisas. 

Comemorações: Olha, no começo quando eu entrei nos fazíamos por nós mesmo, cada 

um dava um dinheiro, a gente cantava um parabéns, mas agora parou, porque fazia de um, 

passava o aniversário de outro não fazia. Porque tinha sempre alguém que não queria fazer, 

colaborar. Eu acho bacana a gente confraternizar, para a nossa relação ficar melhor, porque 

como é salão, sempre tem uma picuinha aqui e ali, pra gente poder se entender mais. 

Clima: Cada um tem seu temperamento, pra mim é bom, mas poderia ser melhor. 

Poderíamos nos entender melhor e não fazer picuinha por causa de besteira. Ser mais 



120 

 

paciente, faltam essas coisinhas. Eu acho que por parte do dono do salão, ele poderia 

sentar com a agente e conversar, acho que ele tinha que se comunicar com todo mundo. 

Relacionamento entre a equipe: Sinto liberdade de conversar com a equipe e com o chefe 

de falar o que tenho vontade. Mas ele faz as coisas do jeito que ele acha certo, não faz 

muito aquilo que a gente sugere, mas o clima de trabalho é bom. 

Grupos formados por afinidade: Com certeza tem muitas. Eu acho que prejudica, acho 

que não tem necessidade de fofoca, isso que estraga o relacionamento de uma empresa. 

Acho que o trabalho fluiria melhor, porque ate a cliente percebe que fulana fala de cicrana, 

ou que não se falam e isso atrapalha muito o desenvolvimento do trabalho. Seria importante 

que partisse de cada um ser profissional e melhorar o ambiente de trabalho 

Bonificação: não. Ah eu acho legal se tivesse. As vezes ele chega e fala coisas que não 

deveria pra gente na frente da cliente e as clientes estão vendo. Poderia chamar num canto 

pra conversar. Nesse ponto deveria ter uma melhoria dele. Mas elogios não. Promoção: 

Aqui dentro não. Acho que não. Até tenho vontade de fazer um curso de estética ou 

depilação, mas o ambiente aqui é de muita competição, todos os salões são. Se uma cliente 

deixa de fazer com uma e passa a fazer com outro profissional, ela, a profissional acha ruim. 

Não tem coleguismos, se uma puder meter pau na colega ela faz. Do tipo: “ah não faz unha 

com ela não”, acho isso chato, mesmo pra cliente.  

Satisfação: Gosto do que eu faço, tô satisfeita. Tem dias que eu acordo e digo: tenho que 

trabalhar, mas eu gosto. De todos os salões, foi o que eu mais gostei de trabalhar.  

Ponto positivo e negativo: Ponto negativo, como falei, o modo do chefe de falar, deveria 

ser uma coisa mais legal. Financeiramente estou satisfeita, mas o relacionamento poderia 

ser melhor. 

 

Colaborador 13. Duração: 8’ 26” 

Formação: Não fiz curso nenhum, mas muitos anos de pratica. Tinha 11 anos quando eu 

comecei. Pretendo fazer um curso de...  tô vendo ai {...} As vezes o dono oferece, mas estou 

vendo por minha conta, meu interesse, pra me aperfeiçoar mais. 

Treinamento: não precisei de treinamento, já sai trabalhando, é de mim isso ai. 

Controle de tarefas: O salão tem controle do que cada cliente fez e algumas meninas 

fazem controle, eu não faço até porque eu confio neles (na administração). Satisfação. 

Quem faz isso é o Calil mesmo, chega em conversa com agente.  

Tem reunião, acho que era uma vez por mês, mas como aqui é tudo certinho não tem muito 

o que eu falar. O assunto é sempre específico. 

Tomada de decisão: ele consulta a gente, sempre faz uma perguntinha pra um e pra outro.  

Comemorações: tem festinhas e comemorações de final de ano. Antes era mais certinho, 

mas o aniversario de uma ou outra as vezes passa em branco. 
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Clima: O clima de trabalho é bom, eu gosto de trabalhar aqui. 

Todos tem abertura para conversar com o chefe, principalmente eu, não sou de esconder, 

chego lá e falo, é isso e isso e ele resolve. 

Grupos formados por afinidade: Se sabe que isso não tem não.  Qualquer salão tem, mas 

não posso dizer que tenha aqui não.  

Bonificação: Ih, não é chato falar?  Não tem, mas assim: ele não é obrigado, mas como 

patrão ele é bom. Elogio ele faz, fala bem de mim para as clientes.  

Satisfação: Eu estou satisfeita, porque se não, eu já tinha saído fora. Só trabalhei em dois 

salões, e não posso reclamar. Sempre tem umas coisinhas, mas o ambiente e bom em 

geral.  

Ponto positivo e negativo: Ah, isso não quero falar. Ponto negativo... não quero falar se 

não pode parecer fofoca. 

 

Colaborador 14. Duração: 12’ 24” 

Formação: Fiz um cursinho, mas mais é a prática. O dono da empresa incentiva, é o maior 

incentivador, mas se a gente quiser, sai do bolso da gente. Já realizei cursos no tempo que 

estou aqui. 

Missão e visão: Eu acho que tem, mas não sei dizer qual é. Acho que a gente quer ser bom 

no que a gente faz, acho que ele pensa isso também. 

Treinamento: No primeiro dia que eu entrei aqui, já comecei a trabalhar, porque sou 

profissional ha muitos anos. 

Controle de tarefas: Eu tenho meus controles, do que eu ganho do que gasto de quantas 

pessoas atendo, mas por minha conta, ninguém diz pra gente fazer. Pesquisa de 

funcionários não. 

Reuniões: Fazemos de tempo em tempo, a respeito do movimento do salão, de como esta 

atendendo o cliente, ele sempre faz. Abre pra sugestões e deixa a gente falar. Normalmente 

reúne todo mundo, a não ser quando for só para cab, as manicures não participam, ou 

quando é para manicures os cabeleireiros não participam. Ele consulta a gente. 

Comemorações: Comemoramos festa junina, final de ano. Aniversario normalmente quem 

faz aniversario traz um bolinho, a gente canta parabéns, mas o chefe participa. 

Clima: É bom, tem algumas coisinhas, mas nada alarmante, normal de local que trabalha 

mais de 10 pessoas. Não dada assim que se diga “e horrível trabalhara aqui”. O chefe da 

liberdade para a gente. 

Grupos formados por afinidade: Não tem panelinhas, no geral a gente se da bem, apesar 

que tem sempre alguém que a gente se identifica, se afina mais. Mas panelinha, não.  

Bonificação: Não tem, mas não faço questão. Tem bastante crescimento, porque quem 

entra como auxiliar e aprende aqui dentro, cresce. 
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Satisfação: Estou satisfeito. Pra mim, não tem ponto negativo. O patrão é legal, não que eu 

queira puxar saco, mas ele é uma pessoa positiva, ele ganha e quer que todo mundo ganhe. 

Acho isso muito positivo. Negativo nada de relevante. 

 

Obs.: No segundo dia de entrevistas, um funcionário manifestou que não gostaria de 

participar, falou para um colega que não queria falar. Dois funcionários disseram que não 

gostariam de dizer sua função e o tempo de atuação na empresa. A partir de então, 

resolvemos tirar essas informações do roteiro de perguntas para proteger suas identidades.  

 

Colaborador 15. Duração: 21’02” 

Formação: Tenho formações especificas, fiz cursos, me especializei em grandes empresas 

além de anos de pratica. Aqui tem incentivo a realizar cursos, mas são alguns escolhidos 

por preferencia pessoal. Eu acho que todo o incentivo deveria ser geral, não deveriam ser 

escolhidos por preferencia, deveria ser geral a oportunidade, porque todo mundo tem direito, 

ninguém é melhor que ninguém. Em lugares com muita gente, sempre tem preferência.  

Missão e visão: A gente procura trabalhar com excelência, bons serviços, qualidade, um 

serviço diferenciado. Acho que na pratica todo mundo pensa assim. Já surgiu esse assunto 

e todo mundo pensa em fazer o diferencial. 

Treinamento: eu vim de outro salão e comecei a trabalhar no primeiro dia. 

Controle de tarefas: não, e acho que seria muito chato. Isso é bom pra escritório, acho que 

não seria muito funcional muita regra acaba inibindo e limitando. Questionário satisfação, 

não existiu. E na realidade acho que não deveria. A partir do momento que você trabalha. 

com um monte de pessoas é possível perceber quando há algo errado. É possível chegar 

junto e conversar, já que passamos dias e dias juntos, como em um casamento. Chega 

junto e conversa se é algo pessoal ou não. 

Reunião: Na minha pratica de reunião de todos os lugares que trabalhei sempre foi 

privilegiando alguma coisa que o patrão queria, eu nunca vi reunião que privilegiasse o 

funcionário, toda a vez que eu vi era mais visando a ele. Aqui tem com pouca reunia e sou 

contra. Volto a dizer que o dia a dia e a convivência é possível achar as soluções. 

Tomada de decisão: acho que como qualquer patrão ele toma decisão em 80% das vezes. 

Às vezes pergunta o que acha, sempre acaba dando a palavra final em 80% das vezes. 

Comemorações: Festa junina, de vez em quando inventam umas festas. Sim. Algumas 

festinhas é quando faz tempo que não tem. Festa de aniversario do funcionário não. Esta 

ultima acho que foi um dos funcionários que deu a ideia. Acho que de dois em dois messes, 

acho que festa nunca é demais. Uma coisa que não esteja bem, em uma festa você acaba 

conseguindo resolver.  
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Clima: o clima é tranquilo. Relacionamento: Eu acho que é... Acho que todo mundo resolve 

as coisas na conversa, todos se dão bem. Chega e conversa e acaba resolvendo. Com o 

chefe, eu teria abertura, se ele entenderia é outra coisa. Reclamar nem sempre é a solução, 

as vezes é melhor deixar as coisas caminharem. Usar a maturidade, nem tudo chegar no 

chefe e reclamar, se não coitado do chefe ne? 

Grupos formados por afinidade: Sim, sim, tem como em qualquer lugar grande. Acho que 

prejudica, a partir do momento que alguém é privilegiado, quem não é sempre sai perdendo. 

É prejudicial.  Perguntei quem poderia diluir ou quem é responsável pelas panelinhas: Acho 

que deveria haver um discernimento do patrão, deveria ter um feeling muito apurado pra 

perceber quando esse tipo de coisa começa e até mesmo por ter a posição do topo, ter o 

cuidado de não escorregar e fazer parte de uma panelinha. Se não nem ele pode questionar 

a formação de uma panelinha. Mas acho que o chefe em geral também é um bom 

profissional. 

Bonificação: Financeira não. Elogio sim, ele fala, elogia, as vezes nem sempre pra você, 

mas fala pra cliente e indiretamente você fica sabendo. Promoção: Acho que não tem muita 

oportunidade. Acho que deveria ter. 

Satisfação: Estou feliz. Gosto de trabalhar onde eu trabalho.  

Ponto positivo e negativo: Ponto positivo, um bom ambiente de se trabalhar, uma boa 

clientela, paga direito e não te da dor de cabeça em relação a isso, o que é fundamental. 

Ponto negativo: volto a falar do olho clinico que o patrão deveria ter em relação a dar 

exemplo, privilégios de ele se policiar de não deixar algumas pessoas magoadas, de não 

privilegiar algumas pessoa e olhar em todas as áreas do salão e impedir que alguém seja 

privilegiado e outras não. Questão de simpatia e favorecimento. Não vejo que ninguém deve 

ser diferente. 

Você se sente a vontade de falar a quanto tempo trabalha aqui? Prefiro di\er que trabalho há 

um bom tempo.  

 

Colaborador 16.  Duração: 15’ 36” 

 Demonstrou resistência para responder algumas perguntas, sobre grupos formados 

por afinidade e outras, mas quando disse que não usaríamos a função e o tempo na 

empresa na pesquisa, sentiu-se a vontade para responder questões que antes se 

negara. 

Formação: Tenho um curso, mas estou há pouco tempo e não tive nenhum incentivo a 

fazer outros cursos. Já trabalhei em outras áreas que talvez precisasse de mais cursos, mas 

na minha área não acho necessário mais cursos.  

Missão e visão: Não tenho noção nenhuma sobre isso, nunca ninguém me falou nada. 
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Treinamento: Quando eu entrei aqui fiquei como auxiliar, ajudando e observando. A pessoa 

ia sair e me auxiliou em tudo, tanto em como lidar com o cliente como com o pessoal que 

trabalha aqui né. 

Controle de tarefas: Da minha parte tem um controle dos clientes que eu atendo, gosto de 

fazer pra ter o meu controle, é uma iniciativa minha pra poder conferir, controlar, mas eles 

também fazem o controle deles. 

Satis: desde que estou aqui não. 

Reuniões: Teve uma reunião que eu não pude participar, mas que eu saiba mas sempre 

tem. Eu tava com cliente e não pude participar. 

Tomada de decisões: no que eu vi do Calil, ele sempre vem me perguntar o que eu acho e 

se a gente não concorda, a gente tenta entrar em um acordo. Acredito que com os outros 

também. 

Comemorações: Aniversário e final de ano também, mas não sei por parte de quem a 

iniciativa. 

Clima: O clima é bom, todos são comunicativos, não tem intrigas, mais, porque quando 

entrei me falaram que tinha, mas agora não tem. As pessoas procuram ajudar as outras, 

aqui o ambiente é bom. 

Panelinhas: não se sentiu a vontade pra responder. Apenas riu e negou a resposta com um 

gesto. 

Relacionamento entre a equipe: Então, quando eu entrei aqui, eu ate pensei que ele não 

fosse o chefe, ele não age como o chefe, ele amigo, conversa, da opinião, brinca, fala o que 

ele não gosta. Sobre colocar sugestões em pratica, nem sempre, mas o dia da beleza, foi 

um cabeleireiro que sugeriu e ele aceitou. 

Bonificação: Elogio eu creio que tenha, não vi. Bonificação, nunca ouvi falar que tem. 

Crescimento: apenas riu e não quis responder. Perguntou: o que a gente tá falando vai estar 

o nome, porque pelo tempo que estou na empresa vai dar para saber que sou eu, vai estar 

na cara. Eu me comprometi, então a tirar essas duas informações para proteger a 

identidade e deixa-los mais a vontade para responder. 

Crescimento: Eu creio que não porque Tem gente que esta aqui como auxiliar há bastante 

tempo e em vez de ele dar espaço pra eles, ele dá espaço pra um cabelereiro novo que não 

tem muito cliente em vez de passar pros auxiliares que sabem fazer de tudo já. 

Grupos formados por afinidade: Panelinhas têm mais em função disso. Já teve 

desentendimento por causa disso, isso estressa eles. Deveriam conversar sobre isso. 

Satisfação: Eu me sinto a vontade porque não me misturo muito, sou mais reservado.  

Ponto positivo e negativo: Ponto positivo é que tenho meu espaço. Ponto negativo é a 

falta de crescimento, porque invés de abrir mais vagas, poderia treinar os mais novos. 
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Colaborador 17. Duração: 10’ 53” 

Treinamento: observei muito a maneira que eles trabalhavam, mas eu vim de um lugar que 

era mais rigoroso do que aqui onde eu aprendi muito. Mas aqui já trabalhei no primeiro dia, 

porque não tem muita diferença de um lugar para o outro. A mesma maneira que eu tenho 

que ratar a cliente aqui e igual a qualquer lugar. 

Formação: Não fiz nenhum curso. Só a pratica mesmo. Se tivesse oportunidade eu faria 

outros cursos, até gostaria de mudar de área dentro do salão. O chefe da oportunidade, fica 

aberto pra gente, mas não tem incentivo, não tem. 

Missão e visão: não tem. 

Controle de tarefas: não tem, nem satisfação de funciona também não 

Reuniões: Reunião teve uma vez, mas não lembro do tema exatamente. 

Tomada de decisões: O chefe é muito bacana, mas deixa a desejar na parte de opinião, 

ele toma as decisões sozinho. Gostaria que ele consultasse mais a gente. 

Comemorações: sim a agente sempre comemora, mas agora deu uma parada, porque 

sempre tem um ou outro que reclama. Teve comentários de reclamações dele (o chefe), do 

tipo: “essa data pra mim não dá. Ah pra fulano e ciclano não da porque um não fala com o 

outro.  

Clima: Eu gosto, eu adoro, não tenho do que reclamar: 

Relacionamento entre a equipe: pela minha visão é boa. Acho que ele é aberto pra 

conversar. 

Grupos formados por afinidade: Eu não posso falar porque eu me dou com todo mundo, 

nas minhas costas se falam eu não sei, não vejo isso. 

Bonificação: não tem. Seria legal se tivesse porque incentiva o funcionário a cada dia que 

passa a se especializar mais. Seria legal ele comentar na frente dos outros funcionários, dos 

amigos.  

Satisfação; Sim, gosto, o pessoal é legal não tenho problema com ninguém. O que eu 

tenho pra falar eu falo e já resolvo logo e não tenho problema com isso. Ponto negativo: 

acho que ele deveria fazer reunião pra gente ficar a par da situação, seria bom pra gente e 

pra ele, porque a gente que atende a cliente e que ele não atende, ele não sabe a opinião 

de todos. 

 Ponto positivo e negativo: Ponto positivo, é que estou satisfeito com o que eu ganho, 

gosto do que eu faço, gosto do horário que eu faço, estou bem contente aqui e bem feliz. 

 

Colaborador 18. Duração: 10’ 20” 

Formação: Os dois, formação técnica e a prática. Ele (o chefe) me deixa livre pra fazer 

cursos. Tem gente que não se qualificam muito, outros se qualificam mais. No meu caso, eu 

corro atrás do que eu quero, não espero por ninguém. 
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Missão e visão: ele sempre procura falar sobre. 

Treinamento: Eu já era gabaritado, ele fez a busca, correu atrás de mim. 

Controle de tarefas: Tem todo um histórico da cliente. Satisfação dos funcionários: essa 

pergunta eu acho que eu vou me abster.  

Reuniões: a cada dois ou três meses conforme se tiver algum assunto que não esteja 

agradando, que há necessidade de uma reunião. 

Comunica a todos primeiro para depois decidir. 

Comemorações: Sim. É uma festa que... é mais assim dos funcionários se reúnem e fazem 

uma compra, ou um compra tudo e depois tem uma divisão.  

Clima: Meu clima de trabalho? Procuro me relacionar com todos na medida do possível, 

mas eu não deixo muito eles chegarem a mim eu chego a eles (colegas). Eu sou meio 

egocêntrico pra algumas coisas. O clima é super de boa. Procuro manter um relacionamento 

profissional. Com o chefe eu tenho livre acesso. 

Grupos formados por afinidade: Não, acho que não tem. (sorriu). 

Bonificação: Mais um elogio do que um prêmio, prêmio não. Se ele vê ele fala na hora. Se 

a pessoa se dedicar pode crescer, ele (chefe) percebe. Ele dá liberdade, mas ai depende de 

pessoa pra pessoa. Principalmente na área de cabelo, tem gente que vai ficar sempre ali e 

tem gente que vai crescer, crescer. 

Satisfação: Muito, muito. Eu trabalho aqui há XX anos. Ele nunca me chamou a atenção na 

frente de cliente, dos meus amigos; eu tenho liberdade do horário de entrar e de sair; se não 

quero fazer um trabalho às vezes... Sou bem realizado e remunerado. Ponto negativo... Até 

poderia falar, mas acho que não vou nem mencionar porque é de pessoa pra pessoa, né? 

Coisas sobre educação, sobre como tratar uma pessoa. Por você trabalhar em uma 

empresa o respeito deve vir em primeiro lugar. As pessoas vêm de outros lugares... Você 

pessoas que deveriam estudar mais pra fazer o que ela faz. Às vezes uns comentários que 

ela faz com um cliente que é desnecessário por ela não ter o nível que a cliente tem, pra 

falar com a cliente. Pra isso, não tem treinamento. A pessoa que não sai daquele mundinho, 

não vai crescer, mais do que isso. Mas isso é minoria.  

 

Entrevista com o proprietário da empresa. Duração: 26’46” 

Formação: Em curso superior, eu sou formado em história e sou formado em ciências 

contábeis também. Na área de cabelo, eu fiz tudo que se possa imaginar, desde o curso 

básico até curso no exterior. Mas formação superior só os dois que acho que valeu, foi bom. 

O primeiro, eu fiz a faculdade de história porque eu queria saber... Pra cultura. E, o 

segundo, foi pra entender a contabilidade da minha empresa, porque logo no começo 

quando eu montei meu salão eu contratei um contador e tive um problema muito sério com 

ele. Depois de dois, três anos com o salão montado, a hora que eu fui pedir meus 
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documentos, ele não tinha nada, não tinha pago nada, não tinha feito nada. Ai eu quis fazer 

a faculdade pra entender isso e fiz. 

Nesse local eu estou há dez anos, mas o primeiro salão eu abri em 1990. No início eu 

trabalhava na CODESP, na presidência da CODESP. Eu tinha um cargo administrativo lá, 

mas eu sempre gostei de cabelo. Mas por um problema familiar, meu pai não aceitava 

minha profissão, então me indicou pra um amigo dele que trabalhava na CODESP. Ai, fui 

fazer um concurso e lá e passei. E ai era um salário bom que eu tinha. Fui trabalhar na parte 

administrativa e trabalhei dezoito anos, só que paralelo a CODESP eu trabalhava no salão 

de um amigo meu que era o que eu gostava de fazer. Lá eu achava muito burocrática a 

coisa, muito fria, não tinha nada a ver comigo, mas como era o cargo que eu tinha 

conseguido através de um concurso que eu tinha passado e o salário era tentador, 

entendeu? Eu fui trabalhar lá. Ai eu levei por dezoito anos, as duas profissões juntas. Ai, 

chegou uma hora que não deu mais porque aqui  cresceu muito e eu me sentia muito 

atraído por aqui. Ai eu sai pra ficar aqui só. 

Missão e visão: É assim, um salão da beleza funciona da seguinte forma: todos os 

profissionais que atuam com o cliente, eles são autônomos, eles fazem o salário deles. 

Então assim, eu acho que eles são responsáveis pelas clientes que vem procura-los. O 

salão é meu há bastante tempo, tem o meu nome, é uma referencia. Quando a cliente vem 

me procurar eu acho deselegante passar pra um colega meu passar. Eu até gostaria, mas já 

perdi cliente por causa disso. Então acabo atendendo essa cliente e eles têm correr atrás 

disso, trazer a cliente pra dentro do salão. Eu já fiz isso de ter premiação, o funcionário que 

conseguisse aumentar o faturamento dele, consequentemente o salão ganha também. Já 

cheguei a dar prêmios materiais, não dinheiro. Fiz isso algumas vezes e preciso até fazer de 

novo porque acho que isso é uma forma de motivá-los. 

Comunicação interna: Eu sou meio, meio... eu acho que eu peco um pouco com isso. Eu 

fico tão absorvido com o meu trabalho, como funcionário da empresa Calil Cansou que eu 

acabo deixando passar um pouco isso, entendeu? um elogio do trabalho de um colega meu, 

deixar passar uma coisa que eu vi e que eu não gosto naquele exato momento, entendeu? 

Eu acho que eu peco um pouco nisso devido a minha função como funcionário da empresa 

também. Porque assim: além de administrar eu tenho que atura como cabeleireiro também e 

eu ainda tenho essa dificuldade. Eu vou juntando as coisas ai chega uma hora que eu pego 

e quando não dá mais eu pego e falo. E eu estou tentando me policiar agora com, com... 

elogiar. “ah, ficou lindo aquele cabelo que você fez... tá ótimo”. E também quando não ficou 

bom também. Mas eu tenho esse defeito. Sou meio reservado, mas porque eu estou ali 

envolvido no trabalho e depois passa e eu não consigo lembrar. Então esse é um ponto 

negativo que eu tenho. Estou tentando me policiar com relação a isso.  
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Treinamento: Acho que é outra falha que eu tenho. Pra você montar uma equipe é 

complicado. Tem um monte de gente querendo trabalhar, mas não tem qualificação ou 

cresce os olhos porque vê o movimento do salão e acha que já vai chegar com a agenda 

cheia, mas são clientes do salão. Quando entra um funcionário aqui, a gente apresenta pra 

todo mundo e geralmente eles vem dizendo que tem uma carteira de clientes. Mas na hora 

H não é isso. Aos poucos vai pegando, mas não existe um treinamento, uma integração 

imediata entre funcionário novo e o antigo. Primeiro, porque o funcionário novo tá acanhado 

porque tá começando num lugar novo. Os que já estão aqui fazem tipo uma máfia pra não 

dar abertura porque sabem que esse funcionário que vai entrar vai ser um concorrente 

dentro da casa. Então, esse primeiro momento é meio difícil. Mas depois o pessoal vai se 

envolvendo. Hoje, pelo menos eu acho, todos tem um relacionamento bom entre si. 

Controle de tarefas: Fora o cadastro das clientes que tem o histórico, não. Eu tenho meu 

programa do computador me da semanalmente o controle das tarefas dos serviços que 

foram executados, mas uma coisa minha só que eles não têm acesso. Mas é interno, é 

minha só e eu não mostro isso pra eles. Pesquisa de satisfação de funcionários, nunca 

realizei.  

Reuniões: Poucas reuniões. Fazemos, acho que, vai, uma a cada seis meses. Deveria 

fazer mais, mas existe um problema porque somos vinte oito, temos folga no domingo e na 

segunda. Pra marcar uma reunião, nessa folga, existe uma certa repulsa deles em relação a 

isso. Pra fazer no horário de expediente, a equipe toda não consegue estar junta. Então vai 

passando, vai passando e eu não consigo. É difícil reunir todo mundo. O dia que poderiam 

vir que é na segunda, a maioria não quer vir. Mas como eles são autônomos, tem registro na 

prefeitura, pagam o INSS, tem contrato de prestação de serviço com o salão, eu não posso 

fazer a exigência, se fossem registrados, eu faria. Eu sei até aonde eu posso ir em relação a 

isso.  Então converso, peço a colaboração. Mas nas ultimas vezes que eu fiz foi um dia só 

com os cabeleireiros, outro só com as manicures... 

Tomada de decisões: Costumo consulta-los à medida que dá. Se começa a ter divergência 

de pensamento, ai eu imponho o que eu acho melhor porque... assim... essa relação de 

dono do estabelecimento com os prestadores de serviço, é meio complicado. Na aminha 

cabeça eu sempre acho que eu faço demais e pra eles eu sempre faço de menos. E vai 

sempre haver esse confronto. Às vezes, na hora de tomar a decisão e vou e comunico. 

“Estou pensando em tomar essa decisão, o que vocês acham?” isoladamente com um por 

um. Vou vendo o modo de pensar de cada um e, a partir dai, decido.  

Comemorações: Ultimamente a gente tem feito. O aniversariante traz bolo. De um tempo 

pra cá nos começamos. Final de ano a gente faz confraternização em um restaurante ou até 

aqui mesmo. A gente tenta fazer até porque eu gosto. 
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Clima: Hoje eu acho que é tranquilo. Acho que se existem diferenças entre um e outro, é 

muito sutil a coisa. Eu não consigo perceber. Eu sei que tem funcionários que tem mais 

afinidade uns com os outros e outros menos. Mas eu acho que atualmente está tranquilo o 

ambiente. 

Grupos formados por afinidade: Ah tem sim né. Recentemente eu tomei uma atitude com 

os auxiliares que eu sei que eles estão muito chateados comigo. Eu falei que eu iria tomar 

uma atitude se não melhorasse a situação. Eles combinavam de faltar ao trabalho. “amanhã 

eu vou faltar. Outro dia, é você”. Ou um chegar mais cedo pra cobrir o horário do outro e eu 

preciso de auxiliar. O tempo que eu estou aqui dentro eu preciso de alguém do meu lado. E 

eu acabava ficando sem, pois faltava um, tem outros cabeleireiros que precisam também. 

Ai, eu acabava abrindo mão de ter um auxiliar do meu lado para os outros profissionais 

terem. E eu, acabava ficando sozinho. Mas na empresa, o funcionário Calil é o que trabalha 

mais. Eu chego às 9h e sou o último a sair. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu pedi, eu 

expliquei para pararem com isso. Disse que iria tomar uma providência e eles não botaram 

fé. Ai eu contratei uma auxiliar que é só minha. Ela cuida das minhas coisas, é minha 

sombra. O que era obrigação deles fazer em três, agora chamei essa menina e eu não uso 

mais o serviço deles. Uso só o dessa minha auxiliar. Ah, eu acho que é prejudicial isso. 

Acho que tudo tem que ser feitos às claras. Se eu não estou satisfeito com um funcionário, 

se não estou satisfeito com o comportamento dele, eu vu chegar e falar pra ele direto. Se eu 

falar e continuar na mesma situação, eu vou colocar ele na geladeira e foi o que eu fiz. 

Relacionamento da equipe: Tem pessoas que não falam, não se abrem. Preferem falar 

para um colega do chegar e falar comigo. 

Ascenção: Se ele quiser ele tem. Depende do profissional. Eu dou essa abertura. Aqui não é 

o lugar mais barato e nem mais caro. Acho que antiprofissional eu passar uma cliente 

passar uma cliente para o auxiliar treinar na cabeça da cliente, pois ela tem que sair daqui 

100% satisfeita com o nosso trabalho. Eles não têm todas as técnicas ainda e a cliente vem 

pra ser atendida por um profissional. Eu sempre digo pra eles: “gente pega cartão do salão e 

dá pra tia, pra irmã, pra amiga e faz essas pessoas virem no salão. Cobra o preço que 

vocês quiserem pra tirar o valor do produto, pra vocês treinarem”. Mas, eu não vejo isso 

acontecer. Eles não têm essa iniciativa. 

Estimulo para a realização de cursos: Eu faço. Eu tenho 27 anos de profissão e eu faço. 

Acho que eles têm que se espelharem nisso. Se o dono do salão com uma grande carteira 

de clientes faz, porque um auxiliar não vai fazer? Às vezes eles ficam parados em baixo 

dessa escada... um deles devorou um baita livro, um livro enorme em sete dias. Um 

romance, e eu tenho mil revistas de cabelos, DVDs, revistas voltadas apenas a profissionais 

de cabelo e dificilmente eu pego um auxiliar meu olhando. Em contrapartida, tenho 

profissionais que chegaram aqui e não tinham uma carteira de clientes expressiva e aos 
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poucos foi indo e hoje é um profissional. Nem todos tem iniciativa e às vezes eu me canso 

disso. Eu acabo investindo em quem demostra mais. Tem gente aqui, que eu gostaria muito 

que virasse cabeleireiro, mas eu vejo que não vai. Não depende só de mim, depende do 

interesse deles. Às vezes a gente força e não sai nada. 

Você disse que por ser profissional de cabelo acaba ficando sobrecarregado para pensar 

nessas questões a respeito do funcionário. Você julga interessante que exista esse trabalho 

com o público interno? 

Eu até gostaria um administrador que me orientasse a fazer isso. Eu adoro essas coisas. 

Recentemente eu fiz um curso de administração de salão que abriu muito minha cabeça pra 

parte de formulação de preços, comissionamento de funcionários... Foi muito bom isso pra 

mim. Eu gostaria muito de ter ajuda, um curso pra saber como lidar com isso. Sabe, tipo um 

menu, um cardápio: esse mês você tem essa meta. Faz isso e isso com seus funcionários. 

Um roteiro pra eu seguir. Seria mais fácil. Agora, eu não tenho essa formação. É complicado 

isso. Eu vejo assim que hoje em dia, os cursos que eu fiz fora do País, o dono do salão, ele 

não é cabeleireiro, ele é administrador. E isso já é uma realidade em São Paulo. O dono só 

administra, ele não lida com o cliente e eu acho que fica mais fácil isso. Só que eu tenho 

uma estrutura montada, esse prédio aqui é meu e eu gosto do que eu faço. Eu largar tudo 

só para administrar... Eu não sei se eu gostaria de fazer isso. Eu gosto muito da prática, me 

sinto muito realizado. Meu dia voa enquanto eu estou com a cliente. Mas eu gostaria de ter 

uma orientação quanto a essa parte administrativa, com os funcionários. [...] Eu não sou 

muito comunicativo. Às vezes, em uma reunião, em quinze minutos eu falo tudo que eu 

tenho pra falar e se abro para o pessoal, dificilmente alguém fala alguma coisa na hora. Eles 

preferem falar com os colegas a conversar comigo. Recentemente eu tive um problema 

grave com um funcionário antigo, fiquei muito chateado. Preciso tomar uma decisão e não 

sei o que fazer. É difícil.  
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APÊNDICE B – Fotos Salão de beleza Calil Cansou 

 

 
Salão de beleza Calil Cansou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calil Cansou Júnior, o proprietário do salão de beleza Calil Cansou. 
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Parte da equipe Calil Cansou 
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APÊNDICE C - Trabalho apresentado no ERERP Bauru 2012. 

 

 

 

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA NA PEQUENA EMPRESA5 

Fernanda Portes Alves6 

Prof. Me. Wellington Teixeira Lisboa7 

 

INTRODUÇÃO  

A importância das micro e pequenas empresas (MPE) se evidencia pelos números 

que as representam. Esses negócios geram mais de 14,7 milhões de empregos formais por 

meio de 6.120.927 estabelecimentos, o que corresponde a 99% do total de empresas do 

País (DIEESE, 2011). Em contraponto, verifica-se o alto índice de mortalidade dessas 

empresas, atingindo a marca de 50% de negócios encerrados no Brasil, no ano de 2002 

(SEBRAE, 2011).  

Em reflexão sobre a gestão de pequenos negócios, Gomes e Nassar (1997) afirmam 

que qualquer empresa, independentemente de seu porte, necessita da comunicação como 

ferramenta básica de gestão. A pequena empresa, por sua vez, caracteriza-se por acreditar 

que o investimento em políticas comunicacionais é desperdício de dinheiro ou, ainda, uma 

estratégia destinada apenas à atuação por parte de grandes empresas.  

O foco desse trabalho é analisar empresas a partir do que as pessoas esperam 

delas, para que os empreendedores não percam seu recurso mais importante: o capital 

humano (MARCHIORI, 2006). Por meio de observação, interação e negociação, com base 

nas expectativas dos públicos envolvidos, a começar pelos funcionários, é possível diminuir 

a distância entre o que uma empresa faz e o que as pessoas envolvidas com o negócio 

esperam que ela faça. Nesse processo se institui a comunicação interna. Para a presente 

investigação, importa questionar se a gestão da comunicação interna, necessária em  
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grandes organizações, pode ser pensada de forma a solucionar problemas existentes nas 

pequenas empresas. Quais especificidades das pequenas empresas que potencializam ou 

dificultam o planejamento da comunicação em seu ambiente interno?   

 

MÉTODOS 

A presente investigação objetiva identificar quais as limitações e as potencialidades 

da pequena empresa quanto ao desenvolvimento de relacionamentos efetivos e à gestão da 

comunicação voltada ao público interno. Assim, evidenciamos como se dão as relações 

nesse segmento e como o processo comunicacional empreendido entre a pequena empresa 

e seus funcionários influencia o sucesso ou o fracasso dos negócios, considerando as 

expectativas dos funcionários em relação à organização. De modo reflexivo, 

apresentaremos os resultados parciais de uma pesquisa empírica, em desenvolvimento, 

focada na comunicação interna em um Salão de Beleza localizado em Santos, litoral de São 

Paulo. 

A relevância de conhecer os números específicos e a dinâmica comunicacional das 

pequenas empresas se baseia no fato de muitas pessoas estarem envolvidas nesses 

processos. Portanto, compreender a realidade dessas organizações é fundamental para o 

desenvolvimento de políticas de comunicação que assegurem o crescimento da economia e 

o desenvolvimento social atrelado aos pequenos negócios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Acreditamos ser necessário repensar a atuação estratégica do profissional de 

Relações Públicas, que, normalmente, se debruça sobre a gestão das relações nas grandes 

empresas, considerando as necessidades dos pequenos negócios em relação a sua 

comunicação interna. Em outros termos, estudar as especificidades e as necessidades 

comunicacionais das pequenas empresas em busca de soluções reais que contribuam para 

o sucesso da empresa e a satisfação do funcionário é o que motiva esta investigação. Com 

esse intuito, realizamos um levantamento bibliográfico que mapeia o cenário da pequena 

empresa no Brasil e conduzimos uma pesquisa empírica em uma pequena empresa padrão 

(salão de beleza) na cidade de Santos, São Paulo, onde identificamos a complexidade da   
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comunicação nesse tipo de ambiente, que demanda atenção no que se refere ao 

gerenciamento dos relacionamentos com o público interno. 

 

CONCLUSÃO 

Qualquer abordagem que envolva uma pequena empresa deve considerar a 

necessidade presente e inata do ser humano em comunicar-se de maneira clara e efetiva. 

Constata-se que é necessária uma abordagem mais próxima e uma maior compreensão das 

especificidades que compõe as relações entre empregado e empregador nesse cenário 

específico. A presente constatação se fundamenta no fato de milhões de pessoas estarem 

envolvidas em pequenos negócios e necessitarem de uma comunicação sistematizada e 

gerenciada de forma a garantir que o fruto da relação de trabalho seja vantajosa, tanto para 

a pessoa jurídica quanto para a figura humana que participa dessa relação.  
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