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RESUMO 

 

A comunicação empresarial tem assumido, nos últimos anos, maior complexidade, 
tendo em vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos. Hoje, já 
desempenha papel fundamental, definindo-se como estratégica para as 
organizações. Neste contexto, o objetivo geral desse trabalho foi o de verificar a 
eficácia da comunicação interna nos resultados e negócios na agência 3616-1 do 
Banco do Brasil, segundo a percepção de seus funcionários. Com a utilização do 
método estudo de caso com delineamento quantitativo, os dados foram coletados 
através da aplicação de questionários aos funcionários da agência 3616-1 do Banco 
do Brasil. A partir da tabulação e apresentação dos dados, foi possível identificar 
que o BB possui um número elevado de canais de comunicação, gerando um 
excesso de informações e de mensagens no correio interno, em nota técnica 
pessoal, nota pessoal, e-mail da agência, e-mail dos funcionários, ouvidoria, BB 
Responde, BB Resolve, informativos escritos, jornal interno, palestras, treinamentos, 
cartazes informativos, mural interno, que acaba tirando o foco do funcionário quanto 
ao que realmente é importante para o desempenho de suas funções. 
 

Palavras-chave: Informação. Canais de Comunicação. Banco do Brasil.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A comunicação interna nas empresas vem se destacando como fator 

determinante para o sucesso dos negócios, estando inserida dentro do processo de 

comunicação empresarial (organizacional, corporativa ou institucional), que 

compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e 

processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade junto 

aos seus públicos de interesse (consumidores, empregados, formadores de opinião, 

classe política ou empresarial, acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, 

jornalistas etc.) ou junto à opinião pública. 

A comunicação empresarial tem assumido, nos últimos anos, maior 

complexidade, tendo em vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos. 

Hoje, já desempenha papel fundamental, definindo-se como estratégica para as 

organizações, superada a fase anterior, em que suas ações, produtos e profissionais 

eram vistos como acessórios, descartável ao primeiro sinal de crise. 

As organizações reconhecem a importância de valorizar seus profissionais e 

estão cientes de que atender às necessidades do público interno é fundamental para 

obter melhores resultados nos negócios e humanizar as relações do trabalho. 

Através da comunicação interna, as pessoas podem se sentir parte integrante 

do negócio, estar em sintonia com os objetivos e metas das empresas e saber o que 

as empresas esperam delas e o que elas podem esperar das empresas. Assim, o 

endomarketing busca nas organizações um maior entrosamento entre os 

colaboradores, através da comunicação.     

 

Um dos principais objetivos do endomarketing é facilitar e realizar trocas, 
construindo lealdade no relacionamento com o público interno, 
compartilhando os objetivos empresariais e sociais da organização, 
cativando e cultivando para harmonizar e fortalecer essas relações e 
melhorando, assim, sua imagem e seu valor de mercado (BEKIN, 2004, p. 
47).  

 

Tem-se como pressuposto que as organizações que utilizam-se do 

endomarketing possuem colaboradores mais interados nas tomadas de decisão e 

nos objetivos da organização. 
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Conforme Marcondes (2007), o endomarketing existe dentro de grandes 

organizações para atrair e reter seu primeiro cliente: o cliente interno, tentando com 

essa estratégia obter significativos resultados para as empresas, e por conseqüência 

atraindo e retendo clientes externos também. Afinal, funcionários insatisfeitos com as 

condições de trabalho e com os próprios produtos lançados, irão fazer uma contra-

propaganda cada vez que multiplicam fora da empresa a sensação de 

descontentamento que os dominam. E, caso estejam satisfeitos com a empresa, 

este ato transpassa para o cliente externo.  

Através dessa atitude estratégica busca-se dar aos funcionários uma noção 

da importância de um serviço orientado para atender aos clientes, fazendo-os ter a 

capacidade de responder qualquer dúvida que surja dentro da companhia, e isso 

inclui envolvimento, comprometimento, valorização e, principalmente, qualificação do 

funcionário, visando assumir responsabilidades e iniciativas, conhecendo todas as 

rotinas de serviço da empresa onde atuam (BEKIN, 2004). 

Torna-se fundamental e de suma importância que o colaborador tenha clareza 

do seu papel na organização e se o seu posicionamento dentro da empresa está 

coerente com suas expectativas pessoais e potencialidades, objetivos e metas. Os 

gestores, por sua vez, exercem papel de fundamental importância; precisam ter 

habilidades de comunicação para repassar informações e promover motivação na 

equipe. O diálogo é um dos meios de maior força nesse processo e, quando 

realizado de forma eficaz, garante o entendimento dos objetivos e perfeita 

integração do colaborador à sua rotina profissional. 

Neste contexto, o presente trabalho foi desenvolvido na agência 3616-1 / 

Felipe Schmidt do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade de Florianópolis, 

Santa Catarina, com o objetivo de conhecer o grau de satisfação de seus clientes 

internos quanto à comunicação interna. Verifica-se que entre alguns setores do 

Banco do Brasil existem falhas na comunicação, o que acaba por gerar competição 

e barrar a continuidade de muitos serviços que são iniciados por um setor e 

terminado por outro. 

Dada a importância acerca do estudo sobre comunicação interna, o presente 

trabalho busca responder ao seguinte questionamento: Qual a imagem interna do 

BB e de que modo a comunicação interna é percebida pelos funcionários da agência 

Felipe Schmidt do BB? 
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1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

Tendo em vista ao que foi apresentado anteriormente, o objetivo geral do 

trabalho foi o de verificar a eficácia da comunicação interna nos resultados e 

negócios na agência 3616-1 do Banco do Brasil, segundo a percepção de seus 

funcionários. 

Para o cumprimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar a imagem interna do BB sob o ponto de vista dos funcionários 

da agência Felipe Schmidt 

b) Verificar quais ferramentas de comunicação interna são mais valorizadas 

pelos respondentes, ou seja, os funcionários do BB investigados. 

c) Verificar o grau de satisfação dos clientes internos quanto à eficácia da 

comunicação interna.  

d) Propor ações de melhoria. 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 

Um processo de endomarketing bem sucedido solicita um gerenciamento de 

atitudes e boa comunicação por parte dos gerentes e supervisores, ou seja, a 

principal função de uma liderança é gerenciar o desempenho de seus recursos 

humanos. O apoio das lideranças e a comunicação interativa interna são 

ferramentas predominantes do aspecto de gerenciamento de atitudes no 

endomarketing, e também ingredientes específicos no gerenciamento da 

comunicação, aspectos considerados fundamentais nos dias de hoje. 

“A informação, por sua vez, é decorrente de uma decisão tomada na parte de 

cima da pirâmide: direção da empresa. Essa informação, depois de trabalhada, deve 

descer para as chefias intermediárias e funcionários comuns” (BRUM, 1998, p. 60). 

Dada a importância das mudanças no contexto atual, as empresas, assim como o 

BB, têm desenvolvido novos produtos e serviços de modo a conquistar e manter 

seus clientes. Nesse contexto, é fundamental que os funcionários possam se manter 
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informados, tendo capacidade de reproduzir e antecipar dos clientes, bem como, 

desenvolver avaliações e ter clareza em relação aos objetivos organizacionais, 

dentro de uma postura de envolvimento e comprometimento. Além disso, conforme 

referido anteriormente, percebe-se que existem dificuldades de comunicação. 

Procurou-se, assim, identificar através deste trabalho a percepção dos 

colaboradores internos quanto à imagem que possuem da organização e a 

percepção quanto às ações de endomarketing e seus processos na agência 3616-1 

do Banco do Brasil, objetivando a melhoria de possíveis deficiências encontradas.  

Destaca-se que as atividades de marketing interno não podem ser 

implementadas com uma simples campanha motivacional ou atividades sem 

conexão, sendo que os objetivos deverão sempre envolver toda a organização.  

É relevante manter uma imagem interna favorável, pois notadamente esta se 

estende até os clientes e fornecedores, afetando na qualidade dos serviços 

prestados, sendo interessante que se identifiquem as origens das falhas e se 

estabeleçam ações de endomarketing eficientes, auxiliadas por uma boa 

comunicação interna, a fim de melhorar este cenário. 

Pretende-se abordar teoricamente neste trabalho nos capítulos seguintes, a 

partir da administração de Recursos Humanos, até o entendimento do que seja 

endomarketing e de sua importância na organização, impactos motivacionais, entre 

outros itens relevantes. Depois, são apresentados os procedimentos metodológicos, 

os resultados obtidos através da pesquisa e as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A área de Gestão de Pessoas é uma das que mais vêem sofrendo mudanças, 

visto que o mercado está se voltando para a integração dos funcionários dentro das 

organizações. E atualmente, o foco é uma gestão participativa, onde os funcionários 

tornam-se importantíssimos para o alcance dos objetivos e metas organizacionais.   

A mudança de percepção sobre este assunto e a ênfase dada atualmente, 

fundamenta-se quando são analisados os resultados obtidos pelas organizações a 

partir do momento em que as mesmas começaram a dar valor ao seu capital 

humano. 

Neste atual contexto, torna-se fundamental a habilidade da comunicação 

organizacional e da comunicação entre gestores e colaboradores nas organizações. 

Desta forma, cada vez mais, as empresas investem em projetos de comunicação 

para o público interno, buscando mantê-los informados, envolvidos e comprometidos 

com a organização. Investimento este que vem se transformando até em uma 

espécie de proteção: com as facilidades de divulgação de informações 

proporcionadas pelas novas tecnologias, as empresas se esforçam para ter 

funcionários mais comprometidos com suas demandas, para não correr o risco de 

ver fatos não desejados difundidos nas redes de relacionamento.  

 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Para Dutra (2002, p. 17), a Gestão de Pessoas pode ser caracterizada como 

“um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas 

entre a organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do 

tempo”. 

O mundo hoje sofre grandes transformações, especialmente o mundo dos 

negócios. Na busca de maior competitividade e melhores resultados, as empresas 

reestruturaram o setor produtivo de trabalho através de novas tecnologias e novos 

modelos de gestão. Entre esses novos modelos de gestão, a Gestão de Pessoas é 

uma das áreas que vem sofrendo, nos últimos anos, grandes transformações. 
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Destacam Milkovich e Boudreau (2000, p. 19) que a administração de 

Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas passam por “uma série de decisões 

integradas que formam as relações de trabalho, e sua qualidade influencia 

diretamente a capacidade da organização e de seus empregados em atingir seus 

objetivos”. 

Verifica-se que a Gestão de Pessoas é entendida como uma ponte entre a 

empresa e seus funcionários, que busca utilizar ferramentas e instrumentos para o 

alcance dos objetivos organizacionais e os objetivos individuais de todos os 

colaboradores. 

Tachizawa (2001, p. 21) explica o motivo pelo qual a área de Gestão de 

Pessoas necessitou sofrer tantas alterações, até se tornar hoje um dos pilares da 

empresa: 

 

Nesta era de economia digital, da Internet e do comércio eletrônico, o 
relacionamento entre a organização e suas empresas fornecedoras e 
clientes, o comportamento das pessoas, a gestão do capital intelectual, a 
gestão de competências e a gestão do conhecimento representam novos 
conceitos que vieram transformar a tradicional administração de Recursos 
Humanos. 

 

As organizações descobriram que as pessoas não são meros recursos, 

mensurados como os demais itens da cadeia de produção, mas sim, instrumentos 

essenciais para o desenvolvimento da empresa. Neste contexto, Fleury e Oliveira 

(2002, p. 251), destacam a importância da gestão de Recursos Humanos para as 

empresas, e qual o papel das pessoas na geração de resultados: 

 

A perspectiva para o futuro próximo é que de coadjuvantes do processo, as 
pessoas, segundo o especialista em Gestão de Pessoas David Ulrich, 
passem a participar e assessorar na formação das macro-diretrizes da 
empresa, de modo a alterar o perfil dos resultados e, portanto, dos lucros da 
empresa, agregando valor por meio do capital humano existente na 
organização, além de ter estreita ligação com o planejamento estratégico 
organizacional e com a mudança de paradigmas. Sendo assim, a Gestão de 
Pessoas tem a responsabilidade de desenvolver a capacidade da empresa 
para aceitar a mudança e capitalizar-se com ela. Tem a responsabilidade 
ainda de assegurar que as declarações de visão, missão e valores se 
transformem em comportamentos específicos. 

 

Fundamenta Gil (1994, p. 13) que a Gestão de Pessoas: 
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É o ramo especializado da ciência da Administração que envolve todas as 
ações que tem como objetivo a integração do trabalhador no contexto da 
organização e o aumento de sua produtividade. É, pois, a área que trata de 
recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, manutenção, 
controle e avaliação de pessoal. 

 

Para Chiavenato (1999, p. 5) os objetivos buscados pelas organizações e 

também os buscados pelas pessoas são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Figura 1 – Os Objetivos Organizacionais e os Objetivos Individuais. 
Fonte: Chiavenato (1999, p. 5). 

 

Observa-se na figura 1 que tanto os objetivos organizacionais quanto os 

individuais só podem ser atingidos com a existência da relação entre ambos. Para os 

objetivos das organizações serem atingidos é necessário que tenham pessoas 

buscando-os, e para que as pessoas consigam alcançar seus objetivos pessoais é 

necessário que os mesmos busquem fontes em organizações. 

No entendimento de Dutra (2002, p. 24): 

Objetivos Organizacionais 

• Sobrevivência 
 
• Crescimento Sustentado 
 
• Lucratividade 
 
• Produtividade 
 
• Qualidade nos 

Produtos/Serviços 
 
• Redução de Custos 
 
• Participação no Mercado 
 
• Novos Mercados 

 
• Novos Clientes 

 
• Competitividade 

 
• Imagem no Mercado 

Objetivos Individuais 

• Melhores Salários 
 
• Melhores benefícios 
 
• Estabilidade no Emprego 
 
• Segurança no Trabalho 
 
• Qualidade de Vida no 

Trabalho 
 
• Satisfação no Trabalho 
 
• Consideração e Respeito 
 
• Oportunidades de 

Crescimento 
 

• Liberdade para Trabalhar 
 

• Liderança Liberal 
 

• Orgulho da Organização 
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Ao colocarmos organização e pessoas lado a lado, podemos verificar um 
processo contínuo de troca de competências. A organização transfere seu 
patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para 
enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na organização ou fora 
dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem 
para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos 
desafios. 

 

Então, fica difícil separá-las, já que tudo que as pessoas precisam para 

sobreviver vêm das organizações, sejam elas de grande, médio, pequeno ou micro 

porte e ainda independente da atividade de atuação, localização geográfica e se tem 

nome reconhecido ou são quase anônimas diante de um mercado gigantesco e com 

uma grande demanda em suas ofertas. 

Em contrapartida, as empresas necessitam de quesitos como 

comprometimento, profissionalismo, conhecimento, habilidades, responsabilidade, 

seriedade, entre outras características dos colaboradores para obterem sucesso nos 

negócios.  

Enquanto a organização possui seus objetivos e rege políticas e diretrizes 

para atingir os almejados objetivos, as pessoas nas empresas trabalham em busca 

de meios para também alcançar os seus objetivos (CHIAVENATO, 1999). 

Ainda segundo Chiavenato (1999, p. 11), a partir desse entendimento, a ARH 

estrutura-se de processos, a saber: 

a) Agregar pessoas na organização, sendo este o conhecido processo de 

recrutamento e seleção utilizado para contratar pessoas na organização. 

b) Aplicar as pessoas, que são processos de definir as atividades que as 

pessoas vão desempenhar na mesma e ainda inclui o controle do 

desempenho das pessoas nos processos a eles designados. Este processo 

da Gestão de Pessoas inclui ainda os desenhos da organização e ainda dos 

cargos, o direcionamento das pessoas e a avaliação de desempenho. 

c) Recompensar pessoas, que é um dos processos considerado o mais 

importante, visto que, este é responsável por recompensar, remunerar, 

beneficiar e realizar serviços sociais. Assim é responsável por satisfazer e 

incentivar as pessoas, satisfazendo-os em suas necessidade e objetivos. Este 

processo é realizado individualmente a cada pessoa. 

d) Desenvolver pessoas, que é o processo responsável por treinar e 

desenvolver os funcionários, capacitando-os e acrescentando 
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desenvolvimento para os mesmos, tanto no âmbito profissional quanto 

pessoal, já que qualquer informação, mesmo sendo ela para uso 

organizacional, acrescenta também os conhecimentos pessoais de cada 

pessoa. 

e) Manter pessoas na organização, consistindo em criar um ambiente que 

satisfaça os funcionários, dando-lhes condições adequadas de trabalho para 

as atividades que desenvolvem na organização, envolvendo neste processo: 

higiene, segurança e qualidade de vida, disciplina e manutenção de relações 

sindicais. 

f) Monitorar pessoas, sendo que neste processo existe a presença de banco 

de dados e sistema de informações gerencial (SIG), pois o mesmo é 

responsável por acompanhar as atividades das pessoas e com isso medir os 

resultados obtidos. 

 

É através das pessoas e dos relacionamentos que se estabelecem entre elas 

que a comunicação acontece, sendo que através dela os colaboradores obtêm 

informação e a compreensão necessária para que possam conduzir suas tarefas. 

Deste modo, torna-se fundamental que a organização preocupa-se a desenvolver 

ferramentas e preparar seu pessoal para que possam propiciar o alcance dos 

resultados organizacionais. 

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 

Os departamentos de Recursos Humanos e de comunicação das empresas 

devem funcionar como um suporte, sugerindo as melhores ferramentas de trabalho 

para incorporar o método mais adequado para levar as informações dos negócios a 

fim de otimizar os resultados e manter a equipe unida e voltada para o mesmo 

objetivo empresarial. 

"Executivos que querem obter sucesso organizacional devem dirigir sua 

atenção para as necessidades com o público interno, em primeiro lugar" 

(MARCHIORI, 1995, p. 83).  
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Assim, a comunicação interna é determinante para o sucesso das 

organizações, pois se torna fundamental para os resultados do negócio e age como 

humanizador das relações do trabalho. O gestor, portanto, tem papel preponderante 

como o ‘primeiro comunicador’ entre sua equipe e a organização.  

Conforme Cézar (2002, p. 25), "hoje é mais importante que as pessoas sejam 

parte integrante do negócio, estejam em sintonia com o que a empresa espera delas 

e saibam o que podem esperar da organização". O gestor pode reforçar as 

mensagens institucionais, bem como atualizar as orientações do mercado em que a 

empresa atua.  

 

Se o colaborador tiver clareza de seu papel na organização e se o seu 
posicionamento dentro da empresa estiver coerente com suas expectativas 
pessoais e potencialidades, os objetivos, as metas e os desafios serão 
palavras que permitirão prazer, crescimento e satisfação (LUBUS, 2003, p. 
29).  

 

O diálogo conferido entre o colaborador e o gestor poderá trazer esta clareza, 

bem como a ratificação da importância do seu trabalho dentro da organização. 

Assim, procurar entender o que motiva os funcionários é primordial para a boa 

produtividade do trabalho da equipe.  

O dia-a-dia das organizações refletem bem a natureza do envolvimento que 

um líder deve manter com sua equipe. Partindo do pressuposto que as organizações 

são entidades vivas, já que são feitas por pessoas, deve-se entender que ela precisa 

manter um nível de equilíbrio das energias para sua sobrevivência. Muito desse 

equilíbrio vem do ambiente promovido por essas pessoas, denominado de clima 

organizacional. Desde que os gestores saibam dialogar eficazmente com suas 

equipes, a comunicação será uma ferramenta útil de trabalho para garantir o 

entendimento dos objetivos e perfeita integração do colaborador à sua rotina 

profissional.  

Face ao temor de abrir informações aos níveis operacionais, as organizações 

e seus gestores transformam o território empresarial em verdadeiros feudos, num 

espaço onde os executivos não conseguem transmitir entusiasmo e motivar suas 

equipes. "Um grupo frustrado, pelo processo de metástase, procura extravasar seus 

sentimentos, irradiando insatisfações por todos os lados e banhando o espaço da 

comunidade interna com uma onda de negativismo e contrariedade" (REGO, 2007, 

p. 01).  
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As constantes frustrações por terem negligenciado o acesso à informação 

transformam potenciais funcionários em meros executores passivos. Dentro de um 

contexto contemporâneo de integração e participação, é possível levar informações 

importantes e conceitos gerais da manutenção da organização no mercado sem 

abrir mão da confidencialidade dos dados.  

"Quanto mais o funcionário conhece a organização, mais se integra e se 

adapta ao estilo administrativo e a recíproca também é verdadeira. Muitos 

funcionários sentem-se marginalizados, porque não conhecem a empresa" (REGO, 

2007, p. 01).  

Então, tem-se que a principal responsabilidade do executivo é estabelecer 

uma visão empresarial clara e concisa e, depois, comunicá-la com dinamismo à sua 

equipe. O diálogo, neste contexto, torna-se fundamental, já que permite verificar se a 

mensagem está chegando com clareza. Além do contato pessoal constante, o gestor 

pode se valer das novas tecnologias.  

Principalmente nos casos das multinacionais, existem múltiplos canais de 

website e Intranet integrados. Cabe ao gestor descobrir esses canais e estimular sua 

equipe a ir de encontro com a informação também, num processo de duas vias: 

como gestor, deve manter a equipe informada, por outro lado, os funcionários devem 

ser estimulados a encontrarem seus próprios caminhos de informações nos canais 

da web e no questionamento com sua gerência direta a respeito dos negócios da 

empresa. 

Várias pesquisas realizadas com foco no endomarketing indicam que os 

gestores devem atentar para suas próprias personalidades no trato com sua equipe. 

O desenvolvimento da habilidade comunicacional, portanto, irá impactar diretamente 

na melhor performance de trabalho dos funcionários. Assim, os gestores devem ser 

os primeiros a promoverem a integração em seus departamentos.  

O conceito de abertura ao diálogo traz um novo perfil de funcionários. Por 

mais que eles pareçam aceitar o perfil, muitas vezes, burocrático e autoritário de 

certos gestores, as estatísticas revelam que boa parte dos desligamentos acontece 

em razão de relações mal conduzidas.  

Para Corrado (1994, p. 25), os gerentes precisam abandonar o modelo 

autoritário. "Quando os gerentes só conversam com os funcionários nos tempos de 

crise, estes começam a duvidar da sinceridade nas demonstrações de interesse". 
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Dentro deste novo clima, o autor sugere aos líderes que examinem algumas árduas 

perguntas sobre a sua comunicação:  

a) Podemos ter uma boa imagem empresarial, se não temos uma boa 

imagem interna com nosso pessoal?  

b) Se o empregado não é bem-informado, nem leal, que impacto isso pode 

ter na missão econômica?  

c) Teremos a capacidade de dar aos empregados a ampla série de 

informações de que precisam – desde segurança até condições iguais de 

emprego?  

 

Para responder a essas questões, o gestor poderá contar com o suporte dos 

departamentos de comunicação e de Recursos Humanos para munir-se de 

informações para levar aos seus funcionários, mas sendo sempre o elo principal da 

‘primeira comunicação’. 

O gestor comunica-se em tudo o que faz: as roupas que veste, o carro que 

guia, seus horários, o tempo que passa junto à sua equipe e as comemorações que 

promove, a defesa (ou não) que faz de seus funcionários em uma interface 

conflituosa, saudações com olhares amistosos ou críticos, e assim por diante.  

Assim, a comunicação do líder abarca saber ler olhares, sorrisos, posturas e 

comportamentos e também buscar a diplomacia em suas atitudes. Atitudes 

comunicativas podem se resumir nos seguintes aspectos, conforme destaca Lubus 

(2003, p. 29):  

a) estimular nas pessoas o sentimento de pertencimento;  

b) encorajar o aprendizado e o crescimento contínuo das pessoas;  

c) criar um clima que estimule os desafios e a criatividade;  

d) cuidar da equipe;  

e) inspirar entusiasmo;  

f) respeitar as diferenças individuais e as diversidades culturais;  

g) valorizar múltiplas perspectivas; 

h) elogiar e dar feedback às pessoas;  

i) ser flexível;  

j) manter seu autocontrole, lidando adequadamente com seus sentimentos e 

com os das outras pessoas.  
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A comunicação eficaz deve fazer parte do repertório dos gestores e não há 

comunicação efetiva sem que haja a participação de lideranças envolvidas no 

processo. Gestores que não compreendem o papel e a importância da comunicação 

no atual ambiente de negócios e no relacionamento com seus funcionários, são 

predadores do equilíbrio ambiental que os funcionários prezam para a manutenção 

do espírito de trabalho em equipe.  

O trabalho de comunicação na organização deve ser constante e parte da 

responsabilidade dos gestores. Os funcionários são público-chave no sucesso dos 

negócios, e cabe aos gestores levar o estímulo a suas equipes a fim de garantir o 

resultado proposto para a organização alcançar seus objetivos. 

 

 

2.3 ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

Para Cerqueira (1994), o termo endomarketing significa marketing para 

dentro. Assim, os sistemas de endomarketing consistem num conjunto de processos, 

projetos ou veículos de comunicação integrada que permite a venda, a consolidação 

de uma nova imagem para dentro da empresa. Neste caso específico, os sistemas 

de endomarketing procuram estabelecer e consolidar a idéia da construção de uma 

nova empresa voltada para a excelência. 

 

Os sistemas de endomarketing visam à difusão de uma linguagem cultural 
própria e homogênea em toda a empresa, para todos os seus funcionários, 
independentemente de nível hierárquico. A base dessa linguagem é um 
conjunto de valores estabelecidos por eles próprios e aceitos como 
necessários e bons para regular a relação das pessoas entre si e com a  
própria organização (CERQUEIRA, 1994, p. 01). 

 

Os projetos de endomarketing estabelecem um forte componente de 

comunicação integrada, ou seja, comunicação nos dois sentidos: estabelece uma 

base de relacionamento interpessoal que desenvolve positivamente a auto-estima 

das pessoas; facilita a prática da empatia e da afetividade. 

O endomarketing deverá ser feito visando à melhoria da comunicação através 

de meios adequados, auxiliando a evitar e administrar conflitos, aumentando a 
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produtividade e qualidade, integrando funcionários e empresa através de parceria, 

sendo que os funcionários são o primeiro mercado para a organização. 

Os autores apresentam em comum a preocupação com a motivação, e o 

endomarketing é uma decorrência da necessidade de se motivar pessoas para as 

mudanças a serem implantadas. O endomarketing trata de uma necessidade 

imediata das empresas que desejam crescer, conquistar mercados ou simplesmente 

manter sua sobrevivência. Vive-se um momento em que o homem é visto como 

elemento principal de uma organização e que dele depende o alcance das metas 

estabelecidas.   

Bekin (2004, p. 43) destaca que: 

 

(...) a função do endomarketing é integrar a noção de cliente nos processos 
internos da estrutura organizacional para propiciar melhorias substanciais 
na qualidade de produtos e serviços. Pode-se dizer que consiste em manter 
os funcionários como um cliente interno, dando-lhes consciência do objetivo 
da empresa: servir o cliente da melhor maneira possível, obtendo resultados 
eficientes e mantendo a satisfação dos clientes externos. 

 

Um dos principais objetivos do endomarketing, de acordo com Bekin (2004, p. 

47) baseia-se em: 

 

(...) facilitar e realizar trocas, construindo lealdade no relacionamento com o 
público interno, compartilhando os objetivos empresariais e sociais da 
organização, cativando e cultivando para harmonizar e fortalecer essas 
relações e melhorando, assim, sua imagem e seu valor de mercado.  

 

O endomarketing deve atender objetivos relacionados de forma direta à 

gestão da cultura, os quais se resumem nos quatro grupos descritos a seguir, 

conforme citado por Cerqueira (1994): 

a) Compartilhamento da ideologia central e de valores: algumas ações que 

reforçam este objetivo estratégico são o compartilhamento de missão e visão, 

os princípios e valores, divulgação de feitos heróicos, estabelecimento de 

calendário de rituais, entre outros. Mas esta idéia que repassa, de certa forma 

rigidez, deve ser compensada por flexibilidade, informações transparentes, 

parcerias, lançamento de novos produtos e resultados alcançados. 

b) Atração, retenção e doutrinamento de talentos: as ações e instrumentos 

do endomarketing devem focar que as pessoas e grupos disponibilizem o que 

cada um tem de melhor, desde habilidades até competências. Através do 
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desenvolvimento de competências, os funcionários devem ter a oportunidade 

de compartilhar experiências de sucesso, aprimorar e desenvolver as 

competências necessárias para o desempenho de suas atividades. A partir do 

momento em que os valores do colaborador se encaixarem com aqueles 

praticados pela organização, haverá sinergia entre ambos.  

c) Fomento das bases da cultura de alto desempenho: a cultura 

organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de 

normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os 

membros da organização. O endomarketing deve contribuir para fortalecer a 

identidade cultural da empresa, assim como favorecer a disseminação de 

novos valores culturais. 

d) Positivação da imagem institucional, interna e externa: nesta etapa vê-se 

claramente a ligação do endomarketing e recursos humanos com as áreas de 

marketing e relações públicas; resume que ações de endomarketing e 

comunicação interna, quando bem elaboradas, acabam sendo projetadas 

para fora.  

 

Os instrumentos e ações de endomarketing passam a ser, quando aceitos e 

bem implementados, como canais oficiais de comunicação na empresa; e a idéia é 

de que toda organização tenha um quadro funcional moderno, centrado na 

informação contínua e que alcance isto com instrumentos que gerem motivação e 

sejam educativos.  

Johann (2004, p. 77) cita, simplificadamente, os seguintes instrumentos de 

endomarketing:  

 

(...) mídia eletrônica (Intranet, vídeos); publicações internas (jornais, boletins 
e revistas); publicações oficiais (relatórios e balanços); comunicação 
informal, quadros, murais; recursos gráficos (folders, banners); cartuns, 
revistas em quadrinhos e assemelhados; eventos internos (reuniões, 
comemorações) e outros, diversas gincanas e concursos.  

 

As ações de endomarketing, segundo a visão de Johann (2004, p. 77), 

“permitem a revitalização e o fortalecimento do núcleo da cultura da organização e, 

ao mesmo tempo, presta-se à contínua revaloração qualitativa dos valores 

adjacentes, por meio da adesão das pessoas às mudanças”.   
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Destaca Brum (1998) que um programa de endomarketing bem feito é capaz 

de tornar o funcionário um ser comprometido com a nova postura da empresa e com 

a modernidade, cada um em sua área de atuação e através do seu trabalho. Assim, 

existem duas estratégias básicas relacionadas com a comunicação interna: 

a) A primeira focaliza a empresa, a visão da direção, os propósitos e os 

objetivos gerais da organização. Os programas voltados para a mudança de 

uma determinada cultura, que comunicam uma nova visão da empresa, 

enquadram-se nesta categoria que visa modificar as atividades dos 

colaboradores, promovendo o compromisso e a lealdade para com a 

organização. 

b) A segunda estratégia focaliza a tarefa, pois se refere à comunicação de 

questões específicas relacionadas ao trabalho. Isso inclui não apenas a 

comunicação sobre a tarefa, como também a coleta das opiniões dos 

funcionários sobre formas de melhorar o desempenho e a adoção de novos 

métodos de trabalho. Neste caso, os objetivos da administração estão muito 

mais relacionados à melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços ou dos 

processos de produção. 

 

Verifica-se que dentro de um contexto de endomarketing, a criatividade é a 

condição necessária para se estabelecer a estratégia de aproximação da empresa 

com o funcionário. Para isso, a criatividade deve ser encarada como um processo. 

Fazer endomarketing não significa apenas criar uma frase determinando a 

missão da empresa, colocá-la num quadro e pendurar na parede para que seja 

visualizado pelos empregados. Seu objetivo principal detém-se em fortalecer as 

relações internas da empresa, fazendo com que os funcionários em geral tenham 

uma visão sincronizada sobre o negócio da empresa. 

Para uma empresa implantar um programa de marketing interno, não é 

preciso um grande investimento. É necessária apenas disposição e boa vontade, 

com a certeza de que o endomarketing é uma ferramenta essencial para qualquer 

empresa conquistar mais competitividade no mundo dos negócios. Os outros 

ingredientes necessários para o sucesso desse programa a empresa já tem: os seus 

próprios funcionários. (MARCONDES, 2007) 

Conclui-se que o endomarketing é um canal de comunicação na empresa, 

que foca além das formas de comunicação que ocorrem dentro das empresas, a 
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imagem que o colaborador interno tem da organização, que resulte em motivação, 

criatividade e seja educativo, procurando aproximar o colaborador da organização.  

Dois temas tornam-se importantes neste contexto, liderança e clima 

organizacional, que serão brevemente discutidos a seguir. 

  

 

2.4 O PAPEL DA LIDERANÇA NO PROCESSO DE ENDOMARKETING 

  

 

A liderança contribui para a eficácia organizacional, os líderes são indivíduos 

cujos atributos pessoais os ajudam alcançar bons resultados para as empresas. 

Dubrin (2003, p. 266) cita que “um líder eficaz deve ter habilidades cognitivas 

apropriadas, ou habilidade mental e conhecimento. Os líderes de organizações 

possuem uma habilidade eficaz para solucionar problemas”. 

“A liderança é uma parte importante da administração, mas não é tudo. Os 

gerentes devem planejar e organizar, mas o papel primário de um líder é influir nos 

demais para que alcancem com entusiasmo os objetivos estabelecidos” (SOTO, 

2002, p. 214). 

À medida que os gerentes são capazes de motivar, influenciar ou dirigir o 

comportamento das pessoas, estes estão exercendo a liderança, e o processo de 

liderança é bastante complexo.  

A liderança pode ser vista conforme alguns exemplos práticos, conforme o 

apresentado por Soto (2002):  

 

Alguns autores entendem que a liderança é que A provoque B a fazer o que 
A deseja. Outros entendem que a liderança genuína ocorre quando B 
convence A a fazer algo que A deseja, porque é bom para B. Outros 
insistem que liderança é A estabelecer condições tais para que B possa se 
responsabilizar em fazer algo que ele e A acreditem que tenham de 
executar. Outros, ainda, opinam que só o fato de influenciar outra pessoa é, 
por si só, uma ação de liderança, prescindindo que A consiga ou não mudar 
a conduta de B, o que seria, em todo caso, uma amostra do grau de eficácia 
de liderança exercida e não a realidade da liderança em si mesma (SOTO, 
2002, p. 211). 

 

O conceito de liderança pode ser interpretado de maneiras diferentes. 

Enquanto a liderança pode estar relacionada à persuasão que o líder possui sobre 

os demais, a liderança também pode ser definida como a atitude de fazer com que 
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os colaboradores já saibam as tarefas que devam fazer, sem a necessidade de 

serem persuadidos. 

Para Chiavenato (1999), a principal teoria que procura explicar a liderança por 

meio de estilos de comportamento, sem se preocupar com características de 

personalidade, é a que se refere a três estilos de liderança, que são: a autoritária, a 

liberal e a democrática; apresentadas no quadro 1. 

 

Autocrática Democrática Liberar (laissez-faire) 

Apenas o líder fixa as diretrizes, 

sem nenhuma participação do 

grupo. 

As diretrizes são debatidas e 

decididas pelo grupo, 

estimulando e assistido pelo 

líder. 

Há liberdade completa para as 

decisões grupais ou individuais, 

com participação mínima do 

líder. 

O líder determina as 

providências e as técnicas para 

a execução das tarefas, cada 

uma por sua vez, à medida que 

se tornam necessárias e de 

modo imprevisíveis para o 

grupo. 

O próprio grupo esboça as 

providências e as técnicas para 

atingir o alvo, solicitando 

aconselhamento técnico ao líder 

quando necessário, passando 

este a sugerir duas ou mais 

alternativas para o grupo 

escolher. As tarefas ganham 

novas perspectivas com os 

debates. 

A participação do líder no 

debate é limitada, apresentando 

apenas materiais variados ao 

grupo, esclarecendo que poderia 

fornecer informações desde que 

fossem solicitadas. 

O líder determina qual tarefa 

cada um deve executar e qual o 

seu companheiro de trabalho. 

A divisão das tarefas fica a 

critério do próprio grupo e cada 

membro tem liberdade de 

escolher os seus companheiros 

de trabalho. 

Tanto a divisão das tarefas 

como a escolha dos 

companheiros fica totalmente a 

cargo do grupo. Absoluta falta 

de participação do líder. 

O líder é dominador e pessoal 

nos elogios e nas críticas ao 

trabalho de cada membro. 

O líder procura ser um membro 

normal do grupo, em espírito, 

sem encarregar-se muito de 

tarefas. O líder é objetivo e 

limita-se aos fatos em suas 

críticas e elogios. 

O líder não faz nenhuma 

tentativa de avaliar ou de regular 

o curso dos acontecimentos. O 

líder somente faz comentários 

irregulares sobre as atividades 

dos membros quando 

perguntado. 

Quadro 1 - Os três estilos de Liderança. 
Fonte: Adaptado de Ralph White e Ronald Lippitt (apud CHIAVENATO, 1999, p. 101). 
 

Em uma pesquisa feita com grupos de trabalho pelos pesquisadores Ralph 

White e Ronald Lippitt (apud CHIAVENATO, 1999), os grupos submetidos à 
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liderança autocrática apresentam a maior quantidade e trabalho produzido. Sob a 

liderança liberal, não se saíram bem quanto à quantidade e quanto à qualidade. 

Com a liderança democrática, os grupos não apresentaram um nível 

quantitativo de produção, tão elevado quando submetidos à liderança autocrática, 

porém a qualidade do seu trabalho foi surpreendentemente superior. Já uma 

liderança bem-sucedida depende de comportamentos, habilidades e ações 

apropriadas e não de características pessoais. Os três tipos de habilidades que os 

líderes utilizam são: as técnicas, as humanas e as conceituais, conforme Soto 

(2002).  

A habilidade técnica se refere ao conhecimento e capacidade de uma pessoa 

em qualquer tipo de processo ou técnica. Essa habilidade é a característica que 

distingue o desempenho no trabalho operacional, mas à medida que os empregados 

são promovidos a cargos de liderança, as habilidades técnicas tornam-se 

proporcionalmente menos importantes. A habilidade humana é a capacidade para 

trabalhar eficazmente com as pessoas para obter resultados no trabalho em equipe. 

E a habilidade conceitual é a capacidade para pensar em termos de modelos, 

marcos diferenciadores e relações amplas, que tem a ver com idéias, enquanto a 

habilidade humana concentra-se nas pessoas e a habilidade técnica refere-se a 

coisas (CHIAVENATO, 1999). 

A liderança possui destaque na comunicação organizacional, pois será 

através dessa que o funcionário terá conhecimento da visão da empresa, seus 

objetivos, metas, visão, missão, aprendizado quanto ao seu trabalho, feedback em 

relação ao seu desempenho, bem como, a liderança possui uma forte influência na 

comunicação entre a equipe, podendo estimular ou desestimular para que ela ocorra 

de maneira eficiente e eficaz (CHIAVENATO, 1999).  

A seguir, são apresentados os conceitos referentes ao clima organizacional e 

quais os fatores que são analisados em sua avaliação interna nas organizações. 
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2.5 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Os trabalhos envolvendo o clima organizacional destinam-se a identificar 

quais são os fatores que afetam negativa ou positivamente a motivação das pessoas 

que integram a empresa. 

 

O conceito de clima organizacional envolve fatores estruturais, como o tipo 
de organização, tecnologia utilizada, políticas da companhia, metas 
operacionais, regulamentos internos, além de atitudes e comportamento 
social que são encorajados ou sancionados através dos fatores sociais. Ele 
resulta de um complexo envolvimento de componentes relacionados com 
aspectos formais e informais da estrutura organizacional, dos sistemas de 
controle, das regras e regulamentos internos e das relações interpessoais 
existentes na organização (CHIAVENATO, 1999, p. 242). 

 

Luz (2005) define clima organizacional como sendo as impressões gerais ou 

percepções dos colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho; embora 

nem todos os indivíduos tenham a mesma opinião, pois não têm a mesma 

percepção. O clima organizacional reflete o comportamento organizacional, isto é, 

atributos específicos de uma organização, seus valores ou atitudes que afetam a 

maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho.  

Para Bowditch e Buono (1997), são vários os indicadores do clima: o 

envolvimento das pessoas com os seus trabalhos; o seu tempo médio de 

permanência nas organizações; o absenteísmo; a qualidade e a eficiência dos 

trabalhos realizados; os rumores; a participação nos eventos promovidos pela 

empresa; as greves; a apatia; a integração; o turn-over; os conflitos; o entusiasmo; a 

cooperação entre indivíduos ou grupos, entre outros. 

O diagnóstico permanente do cenário interno é função de natureza complexa, 

uma vez que o líder é também sujeito neste processo e sua avaliação é afetada 

pelas próprias percepções, interesses pessoais, capacidade de escuta e de isenção. 

Destaca Luz (2005) que a pesquisa de clima deve anteceder qualquer ação 

de comunicação interna, pelo simples fato de que consegue prever, identificar e 

minimizar manifestações de crises. 

Fundamentam Bergamini e Coda (1997), que a pesquisa de clima 

organizacional é um levantamento de opiniões que caracteriza uma representação 
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da realidade organizacional consciente, uma vez que retrata o que as pessoas 

acreditam estar acontecendo em determinado momento na organização enfocada.  

Os resultados deverão ser analisados por profissionais da área de ciências 

humanas, que apontarão os pontos fortes e fracos do clima organizacional e 

apresentarão soluções para cada problema identificado. 

A seguir é apresentada a metodologia utilizada neste trabalho, identificando o 

tipo de pesquisa que foi utilizada, bem como a população e amostra e a maneira 

pela qual os dados foram coletados. 
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3 MÉTODO  

 

 

Neste capítulo definem-se o tipo de pesquisa, método de abordagem e os 

instrumentos que foram utilizados para a coleta dos dados, bem como, sua 

apresentação e análise. 

 

 

3.1 MÉTODO 

 

 

O método utilizado foi um estudo de caso descritivo de abordagem 

quantitativa.  

Para Roesch (1999) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, buscando 

analisar uma situação específica. Tem como objetivo a compreensão; 

proporcionando vivência da realidade por meio da análise e tentativa de solução de 

um problema, procurando estabelecer relação entre a teoria e a prática. Ele é útil 

quando o fenômeno em estudo não pode ser estudado fora do contexto no qual ele 

naturalmente ocorre.  

O tipo de estudo predominante foi o descritivo, que tem como objetivo 

descrever de modo sistemático o fenômeno estudado na organização, valendo-se de 

múltiplas fontes de dados e de diferentes métodos de coleta. 

Para Mattar (2001), a pesquisa descritiva agrupa uma série de pesquisas 

cujos processos apresentam importantes características em comum. Diferentemente 

do que ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração das questões de pesquisa 

pressupõe profundo conhecimento do problema a ser estudado. O pesquisador 

precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem ou o que 

deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo.  

Na visão de Roesch (1996), se o propósito do projeto implica medir relações 

entre variáveis (associação ou causa-efeito), em avaliar o resultado de algum 

sistema ou projeto, recomenda-se utilizar preferentemente o enfoque da pesquisa 

quantitativa e utilizar o melhor meio possível de controlar o delineamento da 

pesquisa para garantir uma boa interpretação dos resultados.  
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3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada através de fontes primárias e secundárias. Os 

dados primários foram coletados através da aplicação de questionários aos 

funcionários da agência Felipe Schmidt do Banco do Brasil, localizada na cidade de 

Florianópolis, Santa Catarina, bem como, de observação. Já os dados secundários 

foram coletados através de bibliografia e documentos da organização.  

De acordo com Roesch (1996), utiliza-se o questionário como um instrumento 

para coleta de dados onde se busca mensurar alguma coisa. 

Segundo Barros e Lehfeld (1990, p.50), “o questionário é um instrumento 

usado para o levantamento de informações, constituído por uma série de perguntas, 

que deve ser preenchido por escrito pelo próprio entrevistado”. 

O questionário não é apenas um formulário, ou um conjunto de questões 

listadas sem muita reflexão. O questionário é um instrumento de coleta de dados 

que busca mensurar alguma coisa. Para tanto, requer esforço intelectual anterior de 

planejamento, com base na conceituação do problema de pesquisa e do plano da 

pesquisa, e algumas entrevistas exploratórias preliminares.  

Tendo em vista o objetivo do presente estudo, desenvolveu-se um 

questionário com questões, incluindo 22 questões entre dados pessoais, 

ferramentas de endomarketing e satisfação pessoal em relação ao ambiente de 

trabalho.   

Conforme Mattar (2001), observar é aplicar atentamente os sentidos a um 

objeto, para dele adquirir conhecimento claro e preciso. A acadêmica utilizou a 

técnica de observação participante. Todos os questionários entregues foram 

respondido, sendo que os funcionários não precisaram se identificar, a fim de que os 

resultados não fossem comprometidos pela identificação do pesquisado.  

 

 

3.3 AMOSTRA DOS RESPONDENTES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

A população da pesquisa é definida como sendo a totalidade dos indivíduos 

que se esteja analisando. Como destaca Roesch (1996, p.61), a “população é um 
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grupo de pessoas ou empresas que se interessa entrevistar ou questionar para o 

propósito específico de um estudo”.  

Neste presente caso, foram entrevistados todos os 15 funcionários da 

agência Felipe Schmidt do Banco do Brasil, que constitui-se na população 

pesquisada.  

 

 

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

O questionário foi aplicado pela acadêmica no próprio ambiente de trabalho. 

Os questionários foram aplicados no período de 15 de agosto a 28 de agosto de 

2007, sendo entregue pessoalmente pela acadêmica. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados foi feita de forma comparativa tendo como base o 

referencial teórico construído. Os dados foram trabalhados e partir do programa 

Excel, e os resultados apresentados por meio de gráficos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Este capítulo apresenta a organização Banco do Brasil, empresa onde a 

pesquisa foi realizada, bem como os resultados obtidos através da aplicação dos 

questionários e a observação da acadêmica. 

 

 

4.1 O BANCO DO BRASIL 

 

 

O Banco do Brasil S.A. foi fundado em 12 de outubro de 1808, na cidade do 

Rio de Janeiro por Dom João VI; foi criado com o objetivo de dinamizar o capital e 

promover a indústria nacional. Em coerência com seu nome, o Banco do Brasil 

trabalha para interiorizar o crédito, revelar novas oportunidades e descobrir novos 

nichos de mercado para gerar riquezas e responder às expectativas e necessidades 

de cada cliente, de cada comunidade. 

Os clientes do Banco do Brasil, além de usufruírem da ampliação da rede de 

comunicação e das aplicações on-line, gerando a otimização do tempo, contam com 

uma variada cesta de produtos, elaborados de acordo com a conveniência e 

característica de cada segmento atendido. Por estes fatores, o BB alcança liderança 

em diversos nichos de mercado – no varejo bancário, no mercado de capitais, na 

área da seguridade, na agricultura e no comércio exterior.  

O diferencial do BB é ser a um só tempo estratégico e competitivo, público e 

comercial. As ações voltadas para o desenvolvimento econômico sustentado estão 

em linha direta com a sua produtividade como banco de varejo. 

O Banco do Brasil tem definida a seguinte missão: “Ser a solução em 

serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, 

fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa, e ser útil à sociedade”. 

O Banco do Brasil resgata o funcionário na missão e fortalece o 

compromisso entre funcionário e empresa, essencial em qualquer organização 

empenhada em assegurar o sucesso empresarial. “Ser útil à sociedade” traduz 

melhor a disposição empresarial em beneficio da sociedade brasileira. 
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4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa que foi realizada 

na agência 3616-1 do Banco do Brasil em Florianópolis/SC, buscando analisar a 

comunicação interna entre os colaboradores dessa agência.  

Em pesquisa realizada no Banco do Brasil, identificaram-se as ferramentas 

de comunicação utilizadas, que são: 

• Programa de Iniciação. 

• Manual de integração, rotina e procedimentos.  

• Cartazes motivacionais/Mural interno.  

• Palestras internas.  

• Canais diretos entre direção e funcionários.  

• Reuniões. 

• Treinamentos. 

• Confraternizações.  

• Jornal interno. 

• Correio interno/Intranet/BB Responde. 

 

Foi realizada uma pesquisa que compreendeu a aplicação de um 

questionário aos clientes internos, conforme modelo no Apêndice, objetivando 

identificar os fatores de motivação, pontos fortes e fracos que interferem no 

comprometimento, percepção geral da organização, comunicação, assim como a 

avaliação quanto aos instrumentos e ações relacionados à comunicação interna na 

agência 3616-1 do Banco do Brasil.  

 

 

4.3 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

O processo de comunicação interno na agência 3616-1 ocorre de diversas 

maneiras. A agência, conforme padrão do Banco do Brasil, recebe informativos 
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escritos e jornais internos, que são distribuídos entre todos os colaboradores, a fim 

de serem divulgadas as principais notícias internas da organização.  

O banco disponibiliza para todos os funcionários efetivados o canal de 

comunicação BB Responde, que oferece ao colaborador um meio de o manter 

atualizado e tirar suas dúvidas a respeito das rotinas, procedimentos, gestão de 

recursos humanos e as informações a respeito de novos produtos e serviços que o 

banco ofereça. 

A comunicação entre agências é feita através de e-mails e correios 

eletrônicos. Semanalmente são realizadas reuniões internas na agência, a fim de se 

estabelecerem metas e procedimentos internos, além de conversas formais e 

informais entre gerência e funcionário. 

O correio eletrônico de notícias é um canal de comunicação interno do 

banco que apresenta as notícias em relação aos produtos e serviços do banco, o 

desempenho da organização no mercado, além de uma infinidade de informações 

que visam manter o funcionário atualizado.  

O LIC (Livro de Instruções Codificadas) do Banco do Brasil traz as 

instruções a respeito de todos os serviços e produtos do banco através das 

informações e procedimentos a serem seguidos pelos funcionários.  

 

 

4.4 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

 

 

A gráfico 1 apresenta o sexo dos funcionários da agência. 

38%

62%

Feminino

Masculino

 
Gráfico 1: Sexo dos funcionários. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
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Conforme o gráfico 1, 62% dos colaboradores da agência são do sexo 

masculino, enquanto que 38% são do sexo feminino. 

O gráfico 2 mostra o estado civil dos colaboradores pesquisados. 
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Gráfico 2: Estado civil dos funcionários. 
Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 

 

De acordo com o gráfico 2, 69% dos funcionários são casados ou mantêm 

união estável, e 31% são solteiros. Não há funcionários na agência que sejam 

divorciados, separados ou viúvos. 

O gráfico 3 destaca o grau de instrução dos funcionários da agência 3616-1. 
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Gráfico 3: Grau de instrução dos funcionários. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Verifica-se através do gráfico 3 que 46% dos funcionários possuem o ensino 

superior completo; 31% têm o ensino superior incompleto, sendo que todos estão 

cursando; 15% são pós-graduados e 8% possuem o 2º grau completo. Destaca-se 
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que o Banco do Brasil está investindo na formação dos funcionários, principalmente 

em cursos de pós-graduação e especialização, pois a graduação do funcionário 

interfere em seu plano de carreira. 

O gráfico 4 mostra a faixa etária dos colaboradores. 
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Gráfico 4: Faixa etária dos funcionários. 
Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 

 

Verifica-se através do gráfico 4 que a faixa etária dos funcionários é bastante 

variada, 31% dos funcionários possuem entre 26 e 30 anos; 23% possuem entre 41 

e 45 anos; 15% têm entre 36 e 40 anos; 15% possuem de 46 a 50 anos; 8% têm 

entre 31 e 35 anos e outros 8% possuem mais de 51 anos. 

O gráfico 5 destaca o setor de trabalho do pesquisado. 
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Gráfico 5: Setor de trabalho. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
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Por se tratar de uma agência de pequeno porte, 46% estão lotados no 

Atendimento de Pessoa Física; 31% são Caixas; 15% estão no Atendimento Pessoa 

Física e 8% estão na Gerência da agência. 

O grafico 6 mostra o tempo de serviço do funcionário no Banco do Brasil.  
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Gráfico 6: Tempo de serviço no BB. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Verifica-se através do gráfico 6 que a maioria dos funcionários, ou seja, 77% 

ingressaram no Banco do Brasil há mais de 6 anos, o que comprova que já iniciaram 

o plano de desenvolvimento de carreira. 

 

 

4.5 IMAGEM DO AMBIENTE INTERNO SEGUNDO A PERCEPÇÃO DOS 

ENTREVISTADOS 

 

 

O gráfico 7 destaca a satisfação dos funcionários em trabalhar no Banco do 

Brasil em relação às condições do ambiente físico. 
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Gráfico 7: Ambiente físico. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 7, a maioria dos funcionários, 62%, destacam que as 

condições do ambiente físico do seu local de trabalho em relação à higiene, 

ventilação, ruído e temperatura estão mais ou menos satisfeitos. 

Rodrigues (1994) afirma que a melhora no ambiente de trabalho envolve 

mudanças físicas nas condições de trabalho como a modificação do local dos 

equipamentos, o remanejamento de pessoal para outros locais da estrutura física, 

entre outros; resultando assim na melhoria das condições de trabalho dos 

funcionários, e trazendo mais satisfação na realização de seus serviços. 

Quanto às condições de trabalho referente à limpeza, ventilação, ruído, 

temperatura, iluminação, espaço físico, cabe ressaltar que a agência passa 

constantemente por reformas em sua estrutura física, devido às determinações de 

layout estipuladas para que as agências do Banco do Brasil possuam um 

determinado padrão físico. Isto acarreta vários transtornos para os funcionários e 

para os clientes. Em dias rotineiros, estes quesitos são atendidos pelos funcionários 

terceirizados que têm a função de manutenção. Muitas vezes, as reclamações que 

surgem não podem ser atendidas prontamente, devido aos funcionários terceirizados 

estarem trocando de turno ou não estarem na agência. 

O gráfico 8 mostra o grau de satisfação do funcionário em trabalhar no BB. 
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Gráfico 8: Grau de satisfação em trabalhar no BB. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

De acordo com o gráfico 8, 62% dos colaboradores pesquisados estão 

satisfeitos em trabalhar no Banco do Brasil. 

O gráfico 9 mostra que o Banco do Brasil desfruta de boa imagem entre os 

funcionários. 
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Gráfico 9: Boa imagem do BB entre os funcionários. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

A imagem da organização, na percepção dos entrevistados, significa a 

percepção que possuem do BB no sentido geral. Assim, verifica-se através do 

gráfico 9 que 69% dos colaboradores apontam que o Banco do Brasil quase sempre 

desfruta de boa imagem entre os funcionários, enquanto que 23% apontam que o 

Banco raramente desfruta de boa imagem. Este fato pode ser devido à insatisfação 

de fatores que estejam gerando descontentamento e baixa satisfação, o que foi 

verificado em outras questões da pesquisa.  
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O gráfico 10 ilustra a percepção dos colaboradores quanto ao Banco do 

Brasil ter seus objetivos definidos. 
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Gráfico 10: Objetivos definidos do BB. 
Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 

 

A maioria dos funcionários, 69% destacam que o Banco do Brasil possui 

seus objetivos bem definidos; 23% destacam que o BB possui seus objetivos mais 

ou menos definidos e 8% afirmam que o BB possui seus objetivos otimamente 

definidos. 

Na observação da acadêmica, conforme sua convivência na organização, as 

políticas do banco estão intrínsecas aos objetivos almejados diariamente com foco 

em organização financeira. Os objetivos do banco, as metas e os planos de trabalho 

são traçados e repassados aos funcionários através de reuniões internas que 

ocorrem semanalmente, além de reuniões realizadas somente com os funcionários 

dos setores, conforme definido pelos gerentes ou responsáveis do setor.  

Na convocação dos funcionários para ingressarem no Banco do Brasil, após 

sua aprovação realizada através de concurso público, há um treinamento realizado 

pelo período de duas semanas, com programas de treinamento impresso em 

manuais de rotinas e procedimentos, intitulado de Programa de Iniciação, bem como 

através de sistema interno do banco. Todas as informações a respeito do Banco 

estão disponibilizadas através desses veículos de comunicação, sendo que as 

metas são traçadas por setor e individuais. Também os jornais internos e os correios 

destacam os objetivos do banco.  

Para Chiavenato (2002), as políticas são regras estabelecidas para governar 

funções e assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os objetivos 
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desejados, constituindo-se de uma orientação administrativa para impedir que 

empregados desempenhem funções indesejáveis ou ponham em risco o sucesso de 

funções específicas. 

O gráfico 11 verifica se o funcionário pesquisado sente-se incentivado no 

envolvimento com planejamento e implantação de melhorias no seu local de 

trabalho. 
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Gráfico 11: Envolvimento no planejamento e implantação de melhorias. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 11, 77% dos colaboradores quase sempre sentem-se 

incentivados no envolvimento com planejamento e implantação de melhorias no seu 

local de trabalho, enquanto que 23% sempre sentem-se incentivados. Deste modo, 

observa-se que embora boa parte do grupo perceba a existência de objetivos bem 

definidos, ainda há espaço para melhorias neste sentido. 

Percebe-se que o envolvimento no planejamento e implantação de melhorias 

será alcançado à medida que o funcionário adquirir experiência e vivência com as 

rotinas administrativas e bancárias praticadas pelo Banco do Brasil. No decorrer do 

plano de carreira e do acúmulo de experiência, os funcionários adquirem maior 

liberdade para desenvolver suas tarefas e passam a ter uma maior participação na 

tomada de decisões, sendo coerente com o cargo que ocupa na estrutura 

organizacional da agência. 

O gráfico 12 destaca a percepção do funcionário em relação às 

responsabilidades a ele confiadas se são claras e coerentes com o trabalho que 

executa. 
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Gráfico 12: Responsabilidades coerentes com o trabalho. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 12, 69% dos funcionários acreditam que as 

responsabilidades a eles confiadas quase sempre são claras e coerentes com o 

trabalho que executa, enquanto que 31% acreditam que estas responsabilidades 

sempre são coerentes. Novamente, percebe-se espaço para um trabalho voltado a 

atingir objetivos, para tanto, é necessário que a responsabilidade seja coerente. 

Com esta questão foi possível verificar que o colaborador possui a sua 

inteira disposição as informações, meios ou ferramentas necessárias para avaliar se 

as responsabilidades que possui são coerentes com o trabalho que executa. 

O gráfico 13 mostra a percepção do colaborador em relação ao 

relacionamento entre o superior imediato e os subordinados dentro da sua equipe. 
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Gráfico 13: Relacionamento entre subordinados e superior imediato. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
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De acordo com o gráfico 13, 54% destacam que é muito bom o 

relacionamento entre o superior e os subordinados dentro da sua equipe; 31% o 

destacam como ótimo e 15% classificam como bom este relacionamento. Embora os 

índices positivos para o fator relacionamento entre superior e subordinado, sempre é 

possível e necessário melhorar tal relação, principalmente nas ações dos gestores. 

Os gestores da agência em estudo procuram estreitar o relacionamento com seus 

colaboradores através de reuniões informais, avaliações de desempenho com a 

ciência do colaborador, a fim de criar transparência neste relacionamento. 

Conforme Chiavenato (2002), a liderança é entendida como um fenômeno 

social que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Pode ser definida como uma 

influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo 

de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. A 

liderança é necessária em todas as atividades e em todos os tipos de organização 

humana. 

O gráfico 14 mostra a percepção do pesquisado em poder contar com o 

apoio do seu superior imediato quando está em dificuldades. 
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Gráfico 14: Apoio do superior imediato. 
Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 

 

Através do gráfico 14 observa-se que 54% dos funcionários responderam 

que quase sempre podem contar com o apoio do superior quando estão em 

dificuldades, enquanto que 46% sempre podem contar com esse apoio. Essa 

questão mostra que existe uma boa comunicação entre subordinados e superiores, 

pois ambos se ajudam e resolvem os problemas do dia-a-dia do trabalho através da 

comunicação. 
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Em relação à ajuda dos chefes ou superiores quando o funcionário necessita 

de ajuda, deve-se levar em consideração que o ritmo de atendimento e a ampla 

gama de serviços do banco não proporcionam a nenhum funcionário tempo ocioso. 

Muitas vezes, a ajuda não se efetiva pelo chefe estar executando outra atividade, 

visto que os serviços oferecidos pelo banco possuem horário de fechamento no 

sistema.  

A liderança possui destaque na comunicação organizacional, pois será 

através desta que o funcionário terá conhecimento da visão da empresa, seus 

objetivos, metas, visão, missão, aprendizado quanto ao seu trabalho, feedback em 

relação ao seu desempenho, bem como, a liderança possui uma forte influência na 

comunicação entre a equipe, podendo estimular ou desestimular para que ela ocorra 

de maneira eficiente e eficaz (CHIAVENATO, 1999). 

O gráfico 15 verifica a percepção do colaborador em relação ao 

relacionamento entre as pessoas da sua equipe. 
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Gráfico 15: Relacionamento entre os colegas. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Percebe-se através do gráfico 15 que 46% dos colaboradores afirmam ser 

muito bom o relacionamento entre as pessoas da sua equipe; 31% destacam como 

bom e 23% afirmam ser ótimo este relacionamento. 

O gráfico 16 destaca a percepção do pesquisado em sentir-se reconhecido 

pelo trabalho que executa. 
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Gráfico 16: Reconhecimento pelo trabalho. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

De acordo com o gráfico 16, 54% dos funcionários da agência 3616-1 

sentem-se reconhecidos pelo trabalho que executam; 38% sentem-se mais ou 

menos reconhecidos e 8% afirmam sentirem-se muito reconhecido. Vale dizer que 

os funcionários possuem uma carga de trabalho elevada, trabalhando diariamente 

com uma ampla diversidade de produtos e serviços. Mas o BB não possui uma 

cultura de reconhecimento as seus funcionários, sendo que esses obtêm um 

feedback em relação aos seus desempenhos através das avaliações de 

desempenho, que muitas vezes não corresponde ao esperado, sendo avaliados 

abaixo do que o empenho que tiveram no desenvolvimento de suas atividades. 

O gráfico 17 apresenta a percepção do funcionário em sentir-se conhecedor 

das ações e estratégias executadas pelo Banco do Brasil. 
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Gráfico 17: Conhecimento das ações e estratégias. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
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O gráfico 17 mostra que a maioria dos funcionários, 77% quase sempre 

sentem-se conhecedores das ações e estratégias executadas pelo BB; 15% sempre 

sentem-se conhecedores e 8% raramente sentem-se conhecedores das ações e 

estratégias executadas pelo Banco do Brasil. Pelo fato de boa parte dos 

investigados terem respondido que quase sempre têm conhecimento acerca das 

ações e estratégias, há espaço para melhorias em relação a este aspecto. Estas 

melhorias poderão ser realizadas através de um plano de comunicação mais focado. 

O gráfico 18 apresenta a percepção do funcionário pesquisado em relação 

aos instrumentos e ações de comunicação interna praticados pela empresa. 
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Gráfico 18: Instrumentos e ações de comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 18, 77% dos colaboradores apontam que quase sempre 

consideram que os instrumentos e ações de comunicação interna praticados pelo 

Banco do Brasil atendem às necessidades do público interno; 15% destacam que 

raramente atendem a essas necessidades e para 8% esses instrumentos e ações 

nunca atendem às necessidades do público interno. 

Fica evidenciado que a maioria considera que quase sempre os 

instrumentos de comunicação atendem às suas necessidades, mas esta possui 

lacunas, pois nenhum respondente assinalou a opção ‘sempre’, apresentando 

também um percentual de 8% de funcionários que apontam que ‘nunca’ os 

instrumentos e ações de comunicação interna atendem às necessidades do público 

interno, ou seja, o nível de insatisfação atinge um ponto crítico. Conclui-se que há 

muitas melhorias para serem feitas a nível de comunicação, afinal esta deve atingir a 
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todos e em todas as circunstâncias, para haver total integração entre os objetivos 

pessoais e empresariais. 

Apesar de um significativo número de respondentes tenham apontado que 

quase sempre os mecanismos e ações de comunicação interna atendam às suas 

necessidades, há um percentual considerável de pessoas que não possuem esta 

percepção. Conforme estas respostas negativas para esta variável, há necessidade 

de um trabalho mais eficaz no que diz respeito ao planejamento e realização de 

atividades e ferramentas de endomarketing, uma vez que estas devem atender às 

necessidades dos funcionários, permitindo assim, uma maior eficácia no processo 

de comunicação da empresa. 

O gráfico 19 mostra as ferramentas ou meios que o Banco utiliza para 

desenvolver a comunicação com seus colaboradores.  
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Gráfico 19: Instrumentos de comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 19, percebe-se que, entre as ferramentas que o Banco 

do Brasil mais utiliza, foram mencionadas pelos funcionários pesquisados são os 

informativos escritos, as reuniões, e a Intranet.  

Percebe-se que há investimento em programas de comunicação interna pelo 

Banco do Brasil, com o intuito de entender às necessidades dos funcionários e, 

conseqüentemente, atendê-las. Além disso, estes por sua vez, relacionam-se com o 

que propõe a literatura sobre o tema. 
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Johann (2004, p. 77) cita, simplificadamente, os seguintes instrumentos de 

endomarketing:  

 

(...) mídia eletrônica (Intranet, vídeos); publicações internas (jornais, boletins 
e revistas); publicações oficiais (relatórios e balanços); comunicação 
informal, quadros, murais; recursos gráficos (folders, banners); cartuns, 
revistas em quadrinhos e assemelhados; eventos internos (reuniões, 
comemorações) e outros, diversas gincanas e concursos.  

 

As ações de endomarketing, segundo a visão de Johann (2004, p. 77), 

“permitem a revitalização e o fortalecimento do núcleo da cultura da organização e, 

ao mesmo tempo, presta-se à contínua revaloração qualitativa dos valores 

adjacentes, por meio da adesão das pessoas às mudanças”.   

O gráfico 20 mostra a avaliação do funcionário em relação à clareza na 

comunicação interna na agência 3616-1. 
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Gráfico 20: Clareza na comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

De acordo com o gráfico 20, 77% dos funcionários destacam que a clareza 

está quase sempre presente na comunicação interna na agência em estudo; 

enquanto que 23% apontam que às vezes a clareza está presente na comunicação 

interna. 

O gráfico 21 mostra a avaliação do funcionário em relação à objetividade na 

comunicação interna na agência 3616-1. 
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Gráfico 21: Objetividade na comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Conforme o gráfico 21, 62% dos pesquisados afirmam que a objetividade 

está quase sempre presente na comunicação interna; enquanto que 38% destacam 

que a objetividade às vezes está presente. Muitas vezes a comunicação é feita com 

um número alto de informações, deixando a critério da interpretação do funcionário a 

interpretação. Assim, se houve maior objetividade, todos entenderiam uma 

informação da mesma maneira. 

O gráfico 22 mostra a avaliação do funcionário em relação à acessibilidade 

na comunicação interna na agência 3616-1. 
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Gráfico 22: Acessibilidade na comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

O gráfico 22 destaca que 54% dos funcionários afirmam que a acessibilidade 

está quase sempre presente na comunicação interna da agência; para 23% a 

acessibilidade às vezes está presente; 15% destacam que a acessibilidade na 
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comunicação interna está sempre presente; e para 8% a acessibilidade raramente 

está presente na comunicação interna. 

Destaca-se que o Banco possui muitas ferramentas de comunicação, e 

todos os funcionários possuem acesso a essas.  

O gráfico 23 apresenta a percepção do funcionário em relação à 

preocupação do Banco do Brasil no sentido de manter o funcionário informado para 

o bom acompanhamento da dinâmica organizacional. 
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Gráfico 23: Preocupação do BB na comunicação interna. 

Fonte: Dados coletados pela acadêmica. 
 

Destaca-se através do gráfico 23 que 85% dos funcionários acreditam que 

quase sempre sentem a preocupação do BB no sentido de manter o funcionário 

informado para o bom acompanhamento da dinâmica organizacional; enquanto que 

15% raramente percebem a preocupação do BB. 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Após a apresentação dos dados coletados durante a pesquisa, percebeu-se 

os seguintes pontos fracos, determinados a partir de um percentual superior a 50%: 

• condições do ambiente físico do trabalho em relação à higiene, 

ventilação, ruído e temperatura considerados como ‘mais ou menos’. 
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• em relação aos instrumentos e ações de comunicação interna praticados 

pelo BB, os funcionários consideram que ‘quase sempre’, ‘raramente’ e 

‘nunca’ atendem às necessidades do público interno. 

 

Outros fatores podem ser apontados como fracos, apesar de atingirem um 

percentual menor, ou seja, existe um pequeno número de funcionários que estão 

insatisfeitos em relação a: ‘raramente’ o BB desfruta de boa imagem entre os 

funcionários; o BB tem seus objetivos ‘mais ou menos definidos’; funcionários 

sentem-se ‘mais ou menos’ reconhecidos pelo trabalho que executam; ‘raramente’ o 

funcionário se sente conhecedor das ações e estratégias executadas pelo BB; ‘às 

vezes’ a clareza está presente na comunicação interna na agência do BB; ‘às vezes’ 

a objetividade está presente na comunicação interna na agência 3616-1 do BB; ‘às 

vezes’ e ‘nunca’ existe acessibilidade na comunicação interna na agência em estudo 

do BB; e ‘quase sempre’ e ‘raramente’ os funcionários percebem a preocupação do 

BB no sentido de manter o funcionário informado para o bom acompanhamento da 

dinâmica organizacional. 

Percebeu-se que um ponto forte evidente é o nível de relacionamento 

interpessoal dos colaboradores e destes com seus superiores, destacados através 

das questões que buscavam analisar a percepção dos colaboradores em relação ao 

relacionamento entre o superior imediato e os subordinados dentro da equipe, o 

funcionário poder contar com o apoio do seu superior quando se encontra com 

dificuldades e o relacionamento entre as pessoas da sua equipe; o que caracteriza 

conseqüentemente a idéia de liberdade de expressão, aceitação de sugestões, 

favorecendo que uma organização tenha um bom clima interno, e este 

relacionamento sempre refletirá de forma positiva e atuante na aplicação do 

endomarketing. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Para auxiliar no alcance do objetivo geral traçado nesse trabalho foi 

fundamental a exploração da base teórica a respeito do endomarketing e temas 

interligados; como a liderança, comunicação, público interno e até a própria história 

e conceitos de Recursos Humanos. A metodologia empregada também contribuiu 

para atingir o objetivo, afinal, com o auxílio de questionários foi possível avaliar a 

percepção dos colaboradores sobre a comunicação interna no Banco do Brasil, 

buscando propor melhorias e alcançando, conseqüentemente, os objetivos 

específicos. 

Com base nos dados levantados através do questionário, a última questão 

foi do tipo aberta, e os funcionários puderam apresentar suas sugestões visando 

melhorar a comunicação interna do Banco do Brasil e da agência 3616-1. O primeiro 

ponto destacado é o excesso de informações e de canais de comunicação. 

Pelo Banco do Brasil utilizar um número amplo de canais de informações 

que têm como objetivo manter os funcionários atualizados, os colaboradores não 

conseguem ler tudo o que é lançado, até mesmo pela sobrecarga de atividades que 

desempenham em seu dia-a-dia na agência e o reduzido número de funcionários, 

não restando tempo para que possam estar lendo as notícias e correios que lhes 

são enviados. 

Assim, a primeira sugestão é manter uma maior objetividade nas 

informações repassadas pela Agência de Notícias, filtrando o que é realmente 

necessário e enviando para os funcionários, pois muitos reclamam quanto ao 

excesso de e-mails que recebem, e acabam tendo que escolher quais serão lidos e 

quais serão apagados, devido ao elevado número de mensagens que possuem em 

suas caixas de mensagem. 

Outro ponto destacado pelos pesquisados é que, na percepção deles, existe 

uma grande falha de comunicação interna no BB devido a um grande número de 

níveis hierárquicos existentes na organização. Desde o início da hierarquia até o 

final dessa, a mensagem passa por diversos filtros, o que acaba gerando distorções. 

O papel dos gestores no processo de comunicação é fundamental, por ser um 

agente promovedor do endomarketing nas agências. Por fim, as informações 

acabam muitas vezes perdendo seu sentido e dependendo de interpretação. Outro 
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ponto é a divulgação de novos produtos, onde muitas vezes os funcionários tomam 

conhecimento de produtos e serviços através da mídia ou dos clientes. 

A segunda sugestão é propor reuniões em todas as agências a fim de 

apresentar o novo produto ou serviço e seus trâmites, independente do setor que o 

funcionário esteja alocado. É importante que os funcionários do Banco tenham 

conhecimento dos produtos e serviços que a instituição possui.  

O terceiro ponto destacado pelos colaboradores pesquisados é a 

apresentação de relatórios mensais a todos com a mensuração dos resultados da 

agência, a fim de que possam acompanhar, pois as metas e seu atingimento 

interferem nas premiações de todos os funcionários. A sugestão é que a gerência 

apresente estes dados nas reuniões semanais, buscando motivar a equipe a 

alcançar os resultados desejados e não apresentando dados falsos ou fictícios que 

acabam desmotivando a equipe. 

Verifica-se assim que existe um número elevado de canais de comunicação, 

gerando um excesso de informações e de mensagens no correio interno, em nota 

técnica pessoal, nota pessoal, e-mail da agência, e-mail dos funcionários, ouvidoria, 

BB Responde, BB Resolve, informativos escritos, jornal interno, palestras, 

treinamentos, cartazes informativos, mural interno, que acaba tirando o foco do 

funcionário quanto ao que realmente é importante para o desempenho de suas 

funções. Isso demonstra que os canais são considerados eficientes, mas não 

eficazes, devido ao exagero de canais de comunicação e de informações. Assim, o 

Banco deveria priorizar um canal de comunicação, que também deveria priorizar 

informações conforme o cargo e a função que o colaborador ocupa nas agências. 

Vale ressaltar que há sempre a necessidade de rever atitudes, valores, de 

envolver e comprometer funcionários, de integrar setores, de incorporar os objetivos 

da organização ao cotidiano de cada um. A realização de pesquisas internas tem 

este objetivo, que é analisar a percepção dos colaboradores a respeito de diversos 

itens, que para o Banco poderiam ser considerados eficazes, mas que em excesso, 

torna-se inviável, como o caso dos canais de comunicação. 

O que não se mede não se gerencia, e portanto, é necessário trabalhar com 

fatos e dados. Avaliar as percepções dos funcionários sobre diferentes aspectos que 

influenciam o seu bem-estar no trabalho, permite que as organizações possam 

aprimorar continuamente a qualidade do ambiente de trabalho e, 

conseqüentemente, a qualidade de vida no trabalho.  
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QUESTIONÁRIO 

 

PERFIL DO FUNCIONÁRIO 

1. Sexo - [   ]  Feminino   [   ]  Masculino 

 
2. Estado Civil – [   ] Solteiro       [   ] Casado/união estável     [   ] Divorciado 
 
3. Escolaridade:   [   ] Primeiro grau  

[   ] Segundo grau completo 
[   ] Segundo grau incompleto 
[   ] Terceiro grau completo 
[   ] Terceiro grau incompleto 
[   ] Pós graduação 
[   ] Mestrado  

 
4. Faixa Etária:  [   ] de 18 a 25 anos 

[   ] de 26 a 30 anos  
[   ] de 31 a 35 anos   
[   ] de 36 a 40 anos  

      [   ] de 41 a 45 anos  
[   ] de 46 a 50 anos 
[   ] Mais de 51 anos 

 
5. Setor de trabalho:  ___________________  

 
6. Tempo de Serviço no BB: [   ] Menos de 2 anos  

   [   ] de 2 a 4 anos  
[   ] de 4 a 6 anos  
[   ] de 6 a 8 anos  
[   ] Mais de 8 anos  

   
7. As condições do ambiente físico do seu local de trabalho em relação à higiene, 

ventilação, ruído temperatura são:  

[   ] Excelente  
[   ] Bom  
[   ] Mais ou menos  
[   ] Ruim  
[   ] Muito Ruim  
 
8. Como avalia ser o grau de satisfação em trabalhar no BB:  
[   ]  Muito Satisfeito  
[   ]  Satisfeito  
[   ]  Mais ou menos Satisfeito  
[   ]  Pouco Satisfeito  
[   ]  Nada Satisfeito  
9. O BB desfruta de boa imagem entre os funcionários? 
[   ] Sempre  
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[   ] Quase sempre  
[   ] Raramente  
[   ] Nunca 
[   ] Não tenho opinião 

 
10. O BB tem seus objetivos definidos?  
[   ]  Otimamente definidos  
[   ]  Bem definidos  
[   ]  Mais ou menos definidos  
[   ]  Pouco definidos  
[   ]  Nada definidos  
 
 
11. Sente-se incentivado no envolvimento com planejamento e implantação de 
melhorias no seu local de trabalho:  
[   ] Sempre  
[   ] Quase sempre  
[   ] Raramente  
[   ] Nunca 
[   ] Não tenho opinião 

 
12. As responsabilidades a você confiadas são claras e coerentes com o trabalho 
que executa:  
[   ]  Sempre  
[   ]  Quase sempre  
[   ]  Raramente  
[   ]  Nunca 
[   ] Não tenho opinião 

 
13. O relacionamento entre o superior imediato e os subordinados dentro da sua 
equipe é: 
[   ] Ótimo   
[   ] Muito Bom       
[   ] Bom  
[   ] Regular 
[   ] Ruim 
 
 
14. Posso contar com o apoio de meu superior quando estou em dificuldades: 
[   ] Sempre 
[   ] Quase sempre      
[   ] Raramente  
[   ] Nunca     
[   ] Não tenho opinião 
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15. O relacionamento entre as pessoas da sua equipe é: 
[   ] Ótimo   
[   ] Muito Bom       
[   ] Bom  
[   ] Regular 
[   ] Ruim 
 

16. Sente-se reconhecido pelo trabalho que executa? 
[   ] Muito reconhecido 
[   ] Reconhecido  
[   ] Mais ou menos reconhecido  
[   ] Pouco reconhecido  
[   ] Nada reconhecido 
 
 
17. Sente-se conhecedor das ações e estratégias executadas pelo BB? 
[   ] Sempre 
[   ] Quase sempre      
[   ] Raramente  
[   ] Nunca     
[   ] Não tenho opinião 
 

18. Em relação aos instrumentos e ações de comunicação interna praticados pela 
empresa, pode-se considerar que atendem as necessidades do público interno?  
[   ] Sempre 
[   ] Quase sempre      
[   ] Raramente  
[   ] Nunca     
[   ] Não tenho opinião 
 
 
19. Quais as ferramentas ou meios que a empresa utiliza para desenvolver a 
comunicação em geral com sua equipe?  
[   ] Informativos escritos 
[   ] Jornal interno 
[   ] E-mails 
[   ] Reuniões 
[   ] Conversas informais 
[   ] Palestras 
[   ] Cartazes informativos 
[   ] Mural interno 
[   ] Intranet  
[   ] Outras:________ 
 
 
20. Como você avalia cada um dos seguintes atributos com relação à Comunicação 
Interna em sua agência do BB: 
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CLAREZA    (    ) sempre presente  
                     (    ) quase sempre presente  
                     (    ) às vezes presente  
                     (    ) raramente presente  
                     (    ) nunca presente 
 
OBJETIVIDADE   (    ) sempre presente  
                               (    ) quase sempre presente  
                               (    ) às vezes presente  
                               (    ) raramente presente  
                               (    ) nunca presente 
 
ACESSIBILIDADE     (    ) sempre presente  
                                  (    ) quase sempre presente  
                                  (    ) às vezes presente  
                                  (    ) raramente presente  
                                  (    ) nunca presente 
 
21. Você sente a preocupação do BB no sentido de manter o funcionário informado 
para o bom acompanhamento da dinâmica organizacional? 
[   ] Sempre 
[   ] Quase sempre      
[   ] Raramente  
[   ] Nunca     
[   ] Não tenho opinião 
 
 
22. Quais sugestões você daria para melhorar a comunicação interna do BB e de 
sua agência? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


