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RESUMO 

A sociedade está em meio a uma era de supervalorização das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC), ou seja, a Era da Informação, onde todo mundo 

está conectado o tempo todo e em qualquer lugar. Em razão disso, as organizações 

precisam se atentar para essa nova forma de se comunicar, apoderando-se de 

ferramentas/plataformas compreendidas e usadas pela grande maioria. Para isso, 

surgiu as Redes Sociais Corporativas, plataformas similares as Redes Sociais de 

Consumo (Facebook, Instagram, Twitter), porém com foco em assuntos profissionais 

da empresa. Na busca de saber os efeitos de uma Rede Social Corporativa como 

canal de comunicação interna, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o 

impacto da implantação da Rede Social Corporativa Workplace by Facebook na 

empresa J.Macêdo, na percepção dos colaboradores. A fundamentação teórica 

discorre sobre: evolução da Comunicação Organizacional; Comunicação 

Organizacional Integrada; Comunicação Organizacional na Era Digital; Comunicação 

Interna; Redes Sociais Corporativa, além da plataforma Workplace by Facebook. 

Este estudo possui abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa do 

tipo descritiva e exploratória. Em relação ao procedimento técnico, caracteriza-se 

como estudo de caso. O universo da pesquisa é composto por 1.356 colaboradores 

ativos na plataforma Workplace J.Macêdo. A amostra foi do tipo não probabilística e 

intencional, composta por 72 respondentes. De modo geral, a partir das respostas 

dos inquiridos, constatou-se que o Workplace possui um grau de aceitação bastante 

positivo como canal de comunicação interno, porém o mesmo deve ser utilizado de 

forma integrada com os outros canais já existentes. Além disso, notou-se que o 

gestor é um pilar importante na divulgação e incentivo para o uso do Workplace, 

bem como no processo comunicacional. 

 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Colaboração. Rede Social Corporativa. 



ABSTRACT 

Society is in the middle of an era of overvaluing information and communication 

technologies (ICTs), that is, the Information Age, where everyone is connected 

everytime and everywhere. Because of that, organizations have to watch for this new 

way of communicating, seizing tools / platforms understood and used by the vast 

majority. For this, the Corporate Social Networks appeared as similar platforms to 

Social Consumer Networks (Facebook, Instagram, Twitter), but focused on 

professional matters of the company. In the search to know about the effects of a 

Corporate Social Network as an internal communication channel, this research aims 

to analyze the impact of the implantation of the Corporate Social Network Workplace 

by Facebook in the “J.Macêdo” company in the employees' perception. The 

theoretical foundation is based on: Organizational Communication evolution; 

Integrated Organizational Communication; Organizational Communication in the 

Digital Age; Internal communication; Corporate Social Networks, as well as the 

Workplace by Facebook platform. This study has a qualitative approach, 

characterizing itself as a descriptive and exploratory research. In relation to the 

technical procedure, it is characterized as a case study. The research universe is 

composed of 1,356 active collaborators in the Workplace J.Macêdo platform. The 

sample was non-probabilistic and intentional, composed of 72 respondents. In 

general, based on respondents' responses, it was found that the Workplace has a 

very positive degree of acceptance as an internal communication channel, but it 

should be used in an integrated way with the other existing channels. Besides that, it 

was noted that the manager is an important pillar in the dissemination and 

encouragement for the use of the Workplace, as well as in the communicational 

process. 

 

Keywords: Internal Communication. Collaboration. Corporate Social Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivendo em uma época onde os fluxos mercadológicos e 

contextuais mudam em ritmo exponencial e afetam diretamente a vida e a rotina das 

pessoas e das companhias, advindo da Era da Informação, ou seja, um cenário que 

há uma supervalorização das tecnologias de informação e comunicação. 

Bueno (2004) reforça dizendo que as mudanças ocorridas no mundo 

contemporâneo são, em boa parte, provenientes da criação e inserção de novas 

tecnologias, pela desmassificação do processo de produção e pela valorização da 

colaboração. 

Com esse crescente avanço tecnológico e comunicacional, as empresas 

se viram obrigadas a repensarem seus processos e estratégias para continuarem 

sustentáveis e competitivas, colocando o capital humano como um elemento-chave 

de sucesso, tendo em vista que eles são os detentores da informação e do 

conhecimento. 

Segundo Bahia (1995), a informação é um dos bens mais preciosos para 

uma organização, além de ser o fator mais importante para a formulação das 

estratégias da mesma. Assim como as informações exógenas são de suma 

importância nesse processo, as endógenas também são de grande valia para o 

entendimento da instituição e precisam ser comunicadas aos seus funcionários. 

No entanto, não adianta ter colaboradores motivados e talentosos se não 

tiver uma comunicação eficiente. Com a falta de comunicação, provavelmente, 

haverá dificuldades para que eles entendam seu papel na organização. Assim, cada 

um trabalhará para alcançar um objetivo diferente. Deste modo, a comunicação 

interna tem vindo a ganhar cada vez mais importância dentro das companhias, até 

ao ponto em que gerir internamente a organização é tão relevante como gerir a 

atuação e as relações da organização com o exterior (RUGGIERO, 2002; ALMEIDA, 

2013). 

Segundo o Relatório do estudo sobre o Retorno do Investimento (ROI) em 

Comunicação 2009/2010 publicado pela a Willis Towers Watson, empresa global 

líder em consultoria, uma comunicação eficaz pode ajudar a organização a atingir o 

próximo nível e emergir num cenário de grandes desafios econômicos frente às 

demais. O estudo revelou que num período de cinco anos, as empresas que 
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comunicam com eficácia tinham 47% a mais de retorno, comparado às empresas 

com práticas de comunicação menos eficazes. 

Nesse contexto, de acordo com a 3º edição do Caderno de Comunicação 

Organizacional, publicado pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação 

– ABRACOM, em 2008, mostrou que as organizações estão adaptando-se para 

melhor usufruir de toda a capacidade que uma comunicação eficiente agrega ao 

negócio. 

As organizações estão migrando para um sistema mais aberto, ou seja, 

elas se veem inseridas em um contexto onde sofrem influência do mundo externo 

constantemente e para reagir a isso pressupõe um processo de comunicação 

estruturado. Para enfrentar as mudanças externas o fluxo de informação deve 

ocorrer de forma sincronizada afim que as mensagens cheguem de forma clara ao 

seu destino e que todos os colaboradores trabalhem juntos para reagir a tempo hábil 

estas mudanças. 

Para isso, várias plataformas e canais de comunicação estão disponíveis 

para tornar a comunicação mais eficiente, entre elas: intranet, quadros de avisos, 

revistas, jornais, e-mails corporativos e entre tantas outras. Porém, por muitos anos, 

esses canais de comunicação, chamados de tradicionais ou de modelo top-down, 

supriram as necessidades das empresas, que possuem como principal aspecto a 

hierarquização, o que não favorecia a interação, o diálogo e o engajamento com os 

colaboradores. 

De acordo com o relatório de pesquisa, de 2015, Future of Work, da 

Deloitte, apenas 15% dos líderes estão completamente satisfeitos com a forma 

como suas organizações se comunicam, colaboram e ativamente monitoram seu 

progresso. 

Porém, hoje, temos uma geração de profissionais que fazem cada vez 

mais uso de tecnologias e ferramentas que possuem como característica a 

colaboração e a interação, proveniente boa parte das redes sociais. 

Os novos conjuntos de relatórios digitais do ano de 2018 das empresas 

We Are Social e Hootsuite mostram dados importantes, revelando que 85% dos 

internautas acessam a internet diariamente em uma média de 9 horas e que as 

maiores redes sociais do Brasil são: Youtube, Facebook e WhatsApp, isso mostra a 

que as organizações devem se apoderar de uma forma de comunicação 
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compreendida e usada pela grande maioria, fazendo com que o processo 

comunicacional seja mais fluído. 

Um outro fato a ser considerado, segundo André Goujon (2013), um dos 

motivos mais citados quanto ao uso das redes sociais, 51,4% afirmaram utilizar 

redes sociais para o trabalho, atrás apenas da comunicação com amigos e 

familiares (85,6%) e estudo (53,6%). 

Acompanhando esse crescimento frenético das redes sociais, surge uma 

nova modalidade para a Comunicação Interna: as Redes Sociais Corporativas. Para 

termos uma compreensão sobre essa tendência, as Redes Socias Corporativas – 

RSC são plataformas de colaboração, que promovem a integração das áreas, 

agilizam decisões, compartilham responsabilidades e incentivam o diálogo entre as 

equipes, e devido seus leiautes e recursos serem similares as redes sociais como o 

Facebook, faz com que aumente a sua adoção, o engajamento e a integração por 

parte dos colaboradores. 

E estas características assumem um importante papel nas empresas de 

todos segmentos, dentre as quais pode-se destacar as do setor alimentício, que boa 

parte do seu quadro de funcionários são operacionais, ou seja, colaboradores que 

por muitas vezes não possuem computador como ferramenta de trabalho e, 

consequentemente, ficam dependentes dos canais de comunicação que não há 

atualização em tempo real, como por exemplo, o quadros de avisos e os diálogos 

com seus gestores.  

Segundo o relatório “Pesquisa Tendências: Como será a comunicação 

interna nas empresas brasileiras em 2018?” realizado pela empresa Ação Integrada 

em parceria com a empresa SocialBase, em 2018, com mais de 500 organizações 

brasileiras, 41% dos respondentes de grandes empresas disseram que pretendem 

implantar uma Rede Social Corporativa, o que mostra que as organizações estão 

percebendo o impacto que o uso de uma Rede Social Corporativa. 

Com a Rede Social Corporativa, o grande benefício para o colaborador 

independente da sua área/função, é que ele poderá acessar em qualquer lugar, seja 

pelo celular ou computador de casa e a qualquer hora, além disso, é um espaço 

aberto para compartilhar opiniões, informações, fotos, iniciar debates e estimular a 

interatividade entre eles. 
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Nesse contexto, surge a seguinte pergunta norteadora desta pesquisa: 

quais os efeitos da tecnologia de comunicação interna Workplace by Facebook na 

empresa em análise, J.Macêdo Alimentos S/A? 

Para responder o questionamento supracitado, esta pesquisa tem como 

objetivo geral analisar o impacto da implantação da Rede Social Corporativa 

Workplace by Facebook na empresa J.Macêdo na percepção dos colaboradores em 

geral e dos profissionais de comunicação. 

Para alcançar o objetivo geral sobredito foi necessário subdividi-lo em 

quatros objetivos específicos, que são: 

a) identificar os canais de comunicação utilizados na empresa J.Macêdo no ano de 

2019; 

b) identificar os aspectos positivos e desafios percebidos pelos profissionais de 

comunicação; 

c) identificar os aspectos positivos e desafios percebidos pelos colaboradores das 

demais áreas em relação à comunicação da empresa J.Macêdo, por meio do uso 

da rede Workplace; 

d) comparar os aspectos positivos e desafios percebidos pelos colaboradores da 

Área de Comunicação com os colaboradores das demais áreas. 

Acredita-se que o resultado desta pesquisa poderá contribuir na criação 

de ações que visam o fortalecimento do Workplace como canal oficial de 

comunicação na empresa em análise, uma vez que disponibilizará informações 

precisas sob a repercussão interna de sua implementação, e com isso, 

proporcionará benefícios diretos aos colaboradores e à empresa. 

Este trabalho estrutura-se em cinco capítulos, apresentando-se no 

primeiro um resumo sobre o tema, a sua importância e quais são os seus objetivos 

desta pesquisa.  

No segundo capítulo aborda um relato sobre a Comunicação Interna 

quanto a sua origem e conceito, bem como mencionando a sua importância para as 

organizações. Esse capítulo também explana as Redes Sociais Corporativas e a 

plataforma Workplace by Facebook, objeto em análise desse estudo. 

O terceiro capítulo apresenta as metodologias utilizadas quanto a 

definição, tipo, universo, amostra, os instrumentos de coleta de dados e a forma de 

como pretende-se tabular e analisar os dados dos questionários. 
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O quarto capítulo caracteriza o estudo de caso, envolve um breve 

histórico e análise sobre a organização J.Macêdo, bem como da área de 

Comunicação e do Workplace J.Macêdo. Além disso, mostra à análise e 

interpretação dos resultados obtidos pela aplicação dos questionários.  

O quinto e último capítulo visa apresentar as principais conclusões a 

respeito do trabalho, como também as suas limitações e recomendações para 

estudos futuros 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A comunicação nas organizações, também como a sociedade, sofreu os 

impactos provocados pela Revolução Digital, agregando em sua rotina as 

Tecnologias de Comunicação e Informação – TICs e tomando um rumo mais 

estratégico. 

Esta seção apresenta aspectos teóricos relevantes sobre a trajetória da 

área de Comunicação Organizacional, abordando sua evolução, e ressaltando a 

Comunicação Interna.  

 

2.1 Evolução da Comunicação Organizacional 

 

A Comunicação Organizacional começou a sua trajetória em meados de 

1830, em meio a Revolução Industrial, devido ao nascimento do movimento que 

lutava pela conquista de melhores condições de trabalho e salários mais justos, 

chamado Sindicalismo. 

A conscientização gradativa do operariado, com os choques entre o 

capital e o trabalho, fez despontar a imprensa sindical, que gerou o aparecimento da 

comunicação empresarial como uma forma de reagir à nova realidade (KUNSCH, 

1997). 

Porém, foi no início do século XX nos Estados Unidos, que ocorreram as 

primeiras ações de Comunicação de forma mais organizada, até então chamada de 

Relações Públicas. Segundo Farias (2004 apud PINHO, 1990, p.58): 

 
As Relações Públicas têm como seu início histórico a administração de 
conflitos vividos por empresários norte-americanos com a opinião pública, 
que lhes era desfavorável, em função de posturas empresariais alheias aos 
interesses comuns, no início do século XX.  

 

Então, as Relações Públicas ganharam o mundo a partir da experiência 

dos Estados Unidos. No Brasil, de acordo Penteado (1993, p. 32): 

 
As Relações Públicas desenvolveram-se de forma tímida até 1954, período 
em que foram substituídas quase todas as pessoas com nome respeitável e 
com amizades influentes por profissionais competentes e técnicos em 
desenvolver atividades sociais e em buscar um bom relacionamento entre a 
organização e seus públicos. 
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Porém, segundo Amaral (1999), foi só na década de 50 que os trabalhos 

de Relações Públicas e de Comunicação Empresarial no Brasil começaram a ganhar 

força motivada pela instalação de indústrias e das agências de publicidade vindas 

dos Estados Unidos, devido a política industrial desenvolvimentista, incentivada 

pelos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. 

O surto industrial e o crescente ingresso das multinacionais no país 

contribuíram para sofisticar e ampliar os modelos de expressão e suas estratégias 

persuasivas, provocando o fortalecimento conceitual e o adensamento e divisão de 

verbas para os programas de comunicação dentro das empresas. Esse impulso 

inicial auxiliou no aperfeiçoamento dos sistemas de Comunicação Organizacional no 

Brasil (TORQUATO, 2002). 

A pesquisadora Margarida Kunsch (2006, p. 23-24), Professora Titular da 

USP, em entrevista concedida sobre o tema Comunicação Organizacional: 

complexidade e atualidade, em 2006, ao Grupo de Estudos sobre Práticas de 

Recepção a Produtos Mediáticos – ECA/USP, complementa: 

 

Em 1950, grandes empresas multinacionais passaram a se instalar no país. 
Elas criaram os seus departamentos de relações públicas, trazendo as 
experiências de suas matrizes. No âmbito interno das empresas, o 
jornalismo empresarial ganhou força com a produção dos boletins 
informativos. As agências de propaganda procuraram se estruturar para 
atender bem a seus clientes, que faziam altos investimentos em 
comunicação massiva [...] Mas, na época, ainda não se falava em 
comunicação empresarial ou comunicação organizacional. O que ocorria 
era uma atuação bastante estanque de jornalismo empresarial e de 
relações públicas. De qualquer forma, foi com essas duas áreas que teve 
início a comunicação organizacional. Esta se expandiu a partir do final da 
década de 1960, principalmente a partir dos anos 1980, tanto no mercado 
profissional quanto no campo acadêmico.  

 

Gasparetto (2008), em entrevista para a revista Comunicação Empresarial 

na matéria “Ao lado CEO”, classifica a Comunicação Organizacional brasileira como 

estando em sua terceira fase. Para ele, a primeira teve início nos anos 60 e foi 

caracterizada pelo pioneirismo de alguns profissionais e organizações. A segunda, 

nos anos 80, foi marcada pela abertura política e pela crise econômica brasileira. A 

terceira, por sua vez, iniciou-se na década de 90 e consolidou a atividade como 

parte da estratégia organizacional. 

Para melhor entendimento, Bianca Marder Dreyer, Doutora em Ciências 

da Comunicação da ECA-USP, elaborou uma retrospectiva dos principais 
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acontecimentos da área de Comunicação Organizacional desde 1940 até os anos 

2000, resultante de sua dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação, em 

2014, retratada na Figura 1. 

 
Figura 1 - A Evolução da Comunicação Organizacional 

 
Fonte: Dreyer (2014). 
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Com base na análise histórica apresentada na Figura 1, segundo Kunsch 

(2006; 2017) de 1940 até os anos 1980 os estudos se caracterizavam pela 

predominância do funcionalismo, de uma visão linear e mecanicista da 

comunicação.  

Do ano de 1980 até o século XXI, é marcada por uma comunicação 

inserida na era de uma nova revolução, a digital, e com uma integração cada vez 

mais efetiva das diferentes áreas.  

A autora complementa dizendo que a internet foi a grande propulsora de 

um novo paradigma, mudando o comportamento das organizações e, 

consequentemente, o processo comunicativo. 

 

2.1.1 Comunicação Organizacional Integrada 

 

Quando se fala em Comunicação Organizacional, temos que 

primeiramente pensar na comunicação humana (KUNSCH, 2006). 

Comunicar, é uma ação inerente ao ser humano imprescindível na 

sociedade, através da qual conseguimos transmitir informações, mensagens, trocar 

ideias, sentimentos, partilhar crenças, emoções e conhecimentos (RUÃO, 1999; 

ALMEIDA, 2003). 

Assim, como a comunicação é da natureza humana e insubstituível, ela 

também deve ser considerada parte da natureza das organizações como uma 

atividade vital e que sua falta pode trazer prejuízos imensuráveis. 

Segundo Gary Kreps (1995, apud KUNSH, 2006, p.03), especialista em 

Comunicação, ressalta a relevância da comunicação humana e organizacional 

fazendo uma analogia entre ambas:  

 

A comunicação é um processo dinâmico e contínuo. É o processo que 
permite aos membros da organização trabalhar juntos, cooperar e 
interpretar as necessidades e as atividades sempre mutantes da 
organização. A comunicação humana não começa e nem termina. As 
pessoas estão envolvidas constantemente com a comunicação consigo 
mesmas e com outras, especialmente na vida da organização. A vida da 
organização proporciona um sistema de mensagens especialmente rico e 
variado. Os membros da organização devem ser capazes de reconhecer e 
interpretar a grande variedade de mensagens disponíveis, para que lhes 
permitam responder de maneira apropriada a distintas pessoas e situações. 
Não pode existir sem comunicar-se. A comunicação é uma realidade 
inevitável de pertinência a uma organização e da vida da em geral. 
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Contudo, a comunicação pode existir de forma organizada, quando a 

empresa valoriza a sua importância como um todo e faz isso de modo planejado, ou 

desorganizada, quando a comunicação acontece sem planejamento, baseado no 

“achismo” (TAVARES, 2010). 

Para tornar a comunicação nas empresas organizada devemos abdicar 

do conceito clássico de Comunicação Empresarial, que durante muitos anos foi 

dividida em Comunicação de Marketing, Institucional e Interna.  

Neves (2000, p.30) afirma que essa abordagem implica que cada público 

(colaborador, consumidor e parceiros de negócios) deve possuir uma mensagem 

específica e, além disso, na maioria das vezes esse modelo era controlado por 

“departamentos estanques, isolados uns dos outros, com estratégias, pessoal e 

gerência independentes”. Ou seja, “a segmentação do esforço de comunicação na 

empresa significa perda de energia, má utilização de recursos, distração gerencial, 

quase sempre trabalho perdido, quando não resulta em danos para a própria 

imagem”. 

A autora Kunsch (2008, p.7) comenta que essa mudança de conceito se 

deve aos fenômenos da globalização e da revolução informacional e comunicacional 

que obrigaram as organizações a se adaptarem a um novo cenário, agora marcado 

por uma competição inédita em nível mundial, consequentemente, afetando de 

forma direta a área de Comunicação. “Daí a necessidade de se ter uma visão 

abrangente e integrada da comunicação, unindo o trabalho de relações públicas 

frente à comunicação institucional e o de marketing frente à comunicação 

mercadológica”. 

Com isso, passa a ser exigido da área de Comunicação uma nova 

atuação, desenvolver ações integradas para atender a diferentes públicos, unindo as 

comunicações Institucional, Mercadológica e Interna, que juntas formam um tripé da 

Comunicação Organizacional, chamada de “Comunicação Organizacional 

Integrada”.  

 

A comunicação integrada surgiu nas organizações como forma de 
aproximar os conteúdos dos diversos setores dentro de uma empresa. Ela 
apresenta-se como o conjunto das várias áreas de Comunicação da 
organização – externa, interna, institucional – que, agindo em conformidade, 
segundo um plano e estratégia globais, se complementam nas suas 
diversidades e especificidades, obtendo-se um efeito sinérgico, que se 
revela no todo da Comunicação Organizacional (Mateus, A., 2013, p.17). 
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Kunsch (2003, p.149) conceitua a “Comunicação Organizacional 

Integrada” da seguinte forma: 

 

Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a disciplina que 
estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 
organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 
funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 
diversos públicos. “Comunicação organizacional’, “comunicação 
empresarial” e “comunicação corporativa” são terminologias usadas 
indistintamente no Brasil para designar todo o trabalho de comunicação 
levado a efeito pelas organizações em geral. Fenômeno inerente aos 
agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, 
a comunicação organizacional configura as diferentes modalidades 
comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreende, dessa forma, a 
comunicação institucional, a comunicação mercadológica e a comunicação 
interna. 

 

O conceito de Comunicação Organizacional Integrada de Kunsch pode 

ser resumido na Figura 2, que ilustra as grandes áreas da comunicação que são a 

Comunicação Institucional, Mercadológica e Interna. É o trabalho sinérgico dessas 

três que permite que as organizações crie uma identidade corporativa única, perante 

o seu público/sociedade, para que eles a vejam da maneira que a organização 

deseja. 

 
Figura 2 - Diagrama de Comunicação Organizacional Integrada 

 
Fonte: Kunsch (2008). 
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Para Kunsch (2003), a Comunicação Institucional, ao contrário da 

mercadológica, não está orientada para a divulgação dos produtos e serviços da 

organização, mas sim para a consolidação e preservação da sua imagem perante os 

seus públicos-alvo, quer interno, quer externo. 

Segundo Pasquale et. al. (2012), a Comunicação Mercadológica é uma 

comunicação comercial que tem como principal objetivo colocar os produtos e 

serviços da organização no mercado, fazendo com que estes cheguem ao 

consumidor. 

A Comunicação Interna é, segundo Clemen (2015), a base de 

sustentação de qualquer composto da comunicação integrada. Esta comunicação é 

a que permite transmitir aos colaboradores os objetivos, a missão e os valores da 

organização, tornando-os aliados do negócio e corresponsáveis pelo sucesso da 

organização. 

Para garantir a unificação dessas três grandes áreas a fim de assegurar 

uma identidade corporativa, as empresas começam fazer uso da tecnologia da 

informação e comunicação. Com a sua alta conectividade é possível interligar todos 

os sistemas, pessoas e processos de uma empresa, padronizando e unificando os 

conteúdos comunicacionais fazendo com que todos trabalhem de forma coesa em 

direção ao objetivo proposto pela organização. 

 

2.1.2 Comunicação Organizacional na Era Digital 

 

Diante deste cenário de aproximação tanto da sociedade quanto das 

empresas com as tecnologias de informação e comunicação é inevitável não 

comentar sobre as mudanças ocasionadas por elas. 

 

Falar em avanços tecnológicos pode parecer clichê, mas se pararmos para 
pensar – embora estejamos tão profundamente confortáveis e mergulhados 
na tecnologia -, há 10 anos não tínhamos metade dos canais de 
comunicação que temos hoje: smartphones, tablets e outros gadgets, que 
são extensões de nossos corpos e nem eram imaginados por cidadãos 
comuns como nós (Ferreira, 2018). 

 

Para Castells (2003, p.287), estamos vivendo numa sociedade em rede e 

dominada pelo poder da internet. 
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Esta sociedade em rede é a sociedade que eu analiso como uma sociedade 
cuja estrutura social foi construída em torno de redes de informação 
microeletrônica estruturada na internet. Nesse sentido, a internet não é 
simplesmente uma tecnologia; é um meio de comunicação que constitui a 
forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a 
fábrica ou a grande corporação na era industrial. A internet é o coração de 
um novo paradigma socio técnico, que constitui na realidade a base material 
de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de 
comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e transformá-la 
em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade 
em que vivemos. 

 

Gioia (2006, p. 67) enfatiza a influência da internet nas relações: 

 

Amediação eletrônica, particularmente a Internet, constituiu um novo espaço 
de contato e interação que, independentemente de sua natureza ou 
tipificação, influenciou e continua a influenciar transformações nas relações 
estabelecidas, abrindo um novo meio de intermediação entre as pessoas, 
entre as organizações e entre as pessoas e as organizações [...] o 
ciberespaço, como domínio virtual de interação e integração, baseado em 
tecnologia eletrônico-digital, evoluiu da condição de um ambiente de troca e 
compartilhamento de dados e informações para a plataforma conjugada, 
que suporta e dispõe as funções de comunicação pessoal, comunicação 
organizacional, mídia e mercado.  

 

Terra (2011) comenta que o processo de comunicação tradicional mudou, 

antes as pessoas eram meramente receptoras de informação, porém, hoje, como a 

comunicação digital trabalha de forma dialética, há interação e troca de papéis entre 

emissores e receptores. 

 

Diferentemente das mídias tradicionais, que privilegiam uma visão 
monopolista, quase sempre associada a grupos hegemônicos com 
interesses econômicos e/ou políticos, elas cumprem uma função 
democrática, possibilitando a consolidação do pluralismo de ideias e 
posições. Sobretudo, favorecem a participação dos cidadãos, que se 
sentem estimulados à participação e que, em determinadas situações, se 
mobilizam para reivindicar novas posturas ou atitudes por parte de governos 
e organizações (BUENO, 2010, p.7). 

 

Como visto, a internet tem dominado todos os âmbitos da sociedade e as 

mudanças ocasionadas por ela impacta diretamente nas organizações. Pois, como a 

rede é formada por pessoas que se comunicam seja pelas mídias tradicionais ou 

pelas digitais, as organizações acabam que estando sujeitas a estas mudanças e 

suas novas incorporações. 

Atento a isso, os profissionais de comunicação precisam de novos 

posicionamentos e conhecimentos, além de muita flexibilidade e criatividade no 

planejamento e na gestão dos processos comunicacionais.  
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Hoje a relação organização/tecnologias digitais/comunicação tem como um 
dos pontos mais sensíveis a adequação de ritmos: a rapidez da inovação 
digital e as diferenças em sua absorção e implementação por parte da 
organização (delimitada pela estrutura) e dos públicos (motivados pelo 
protagonismo adquirido) (CORRÊA, 2009, p.163). 

 

Esta forma de comunicação é chamada Comunicação Digital. Corrêa 

(2005, p.102) define comunicação digital como “como o uso das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TIC’s), e de todas as ferramentas delas decorrentes, 

para facilitar e dinamizar a construção de qualquer processo de Comunicação 

Integrada nas organizações”. 

Porém, a tecnologia usada na comunicação de forma isolada não é fonte 

de vantagem competitiva, ela deve ser parte integrante do composto de 

comunicação, pois irá auxiliar na construção de uma identidade corporativa única, e 

o poder que a tecnologia e a comunicação exercem juntas potencializa a eficácia e 

eficiência nas organizações. 

 

A utilização das novas tecnologias, a presença na Web, as formas múltiplas 
de relacionamento com os públicos (SAC, Marketing de Relacionamento, 
CRM, Webmarketing etc) devem integrar este composto maior de 
Comunicação, porque a experiência revela que, quando todos gritam juntos, 
o som fica mais forte e, sobretudo, que, quando todos combinam e ensaiam 
o grito, ninguém desafina (BUENO, 2006, apud MICHEL; MICHEL, 2006, p. 
04). 

 

Devido essa grande influência que as tecnologias estão ocasionando 

tanto nas empresas quanto na sociedade, a Comunicação Interna assume um papel 

fundamental nas organizações para enfrentar esses novos desafios, conectando as 

práticas do dia a dia das pessoas no ambiente do trabalho, assim aproximando cada 

vez mais o colaborador da empresa. 

 
2.2 Comunicação Interna 

 
Como mencionado na sessão “2.1.1 - Comunicação Organizacional 

Integrada”, a Comunicação Interna faz parte de um composto denominado 

Comunicação Integrada, que segundo Margarida Kunsch é formado pela 

Comunicação Interna, Institucional e a Mercadológica, que, quando convergentes, 

permitem uma atuação conjunta e sinérgica dentro das companhias. 
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Nesta perspectiva, segundo Marques (2007 apud ANGELONI, 2010, p. 

77): 

 

A Comunicação Interna deve ser considerada um esporte coletivo, ou seja, 
não pode ser função deste ou daquele departamento. É função de todos, da 
diretoria ao chão da fábrica; a Comunicação Interna deve ser considerada 
questão de “segurança nacional” e deve ser praticada diariamente. 

 

Comunicação deixa, assim, de ser um departamento gerido por apenas 

uma equipe e passa a ser uma prioridade de todos, não se concentrando apenas em 

transmitir informações, mas, também, em mudar o comportamento dos 

colaboradores e engajá-los, para que deem o seu melhor. 

 

A comunicação interna, durante muitos anos, foi definida como aquela 
voltada para o público interno das organizações (diretoria, gerências e 
funcionários), buscando informar e integrar os diversos segmentos desse 
público aos objetivos e interesses organizacionais. Hoje, podemos definir a 
comunicação interna como o conjunto de ações que a organização 
coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e manter 
coesão interna em torno de valores que precisam ser reconhecidos e 
compartilhados por todos e que podem contribuir para a construção de uma 
boa imagem pública (CURVELLO, 2012, p.22) 

 

A ideia que a Comunicação Interna é muito mais do que transmitir 

informações é reforçada por Tomasi e Medeiros (2007) afirmando que ela não pode 

ser considerada apenas uma definição de dicionário, um conjunto de métodos e 

técnicas de comunicação dentre da empresa dirigida ao público interno e ao público 

externo. Ela é o somatório de todas as atividades de comunicação da empresa e 

deve ser elaborada de forma multidisciplinar. 

Na visão Rhodia (1985 apud KUNSCH, 2003, p. 154), podemos entender 

a Comunicação Interna como: 

 

uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses dos 
colaboradores e da empresa, através do estímulo do diálogo, à troca de 
informações e de experiências e à participação de todos os níveis”. E trata-
se de “(...) um setor planejado com objetivos definidos para viabilizar toda a 
interação possível entre a organização e seus colaboradores, usando 
ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação 
mercadológica. 

 

A Abracom (2008) em seu Caderno “Como Entender A Comunicação 

Interna”, 3º edição, complementa: 
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Uma Comunicação Interna eficiente gera percepções positivas para a marca 
corporativa, para a empresa, seus produtos e serviços. Essas percepções 
não se restringem aos funcionários, mas se estendem a toda sua rede de 
relações internas e externas, contribuindo para a formação da reputação 
empresarial e o reconhecimento público. Afinal, ela potencializa o fluxo de 
informações, integra públicos, contribui na formação de equipes de alta 
performance e reforça a imagem corporativa da empresa. 

 

Nessa perspectiva, a Comunicação Interna assume quatro finalidades 

permeando os desejos dos colaboradores e as necessidades da organização. Pode-

se encarar a comunicação como i) pedagógica, devido à sua função de dar a 

conhecer a organização, ii) mobilizadora, por ter a missão de envolver e motivar os 

indivíduos, iii) catalisadora, por ter como objetivo dinamizar os valores da 

organização, e iv) representativa, por transmitir uma imagem para o exterior. 

Para isso, é importante estabelecer o canal pelo qual a empresa e seu 

público interno irão se comunicar. A escolha do meio adequado é tão estratégica 

quanto a própria estratégia. Seja com a utilização da internet, de reuniões ou de 

ações diretas no exercício da liderança demonstrou-se que muito mais que saber 

comunicar, é preciso saber por qual canal comunicar, pois quando as empresas não 

formalizam esse processo de comunicação interna, ficam reféns dos impactos 

negativos que uma rede de comunicação informal pode provocar na cultura 

organizacional, fruto do próprio relacionamento entre as pessoas, desagregando 

equipes e até mesmo comprometendo a obtenção dos resultados esperados 

(ABRACOM, 2008; MOURA e COSTA, 2012). 

 

Viabilizar canais de comunicação dentro da empresa que favoreçam o 
relacionamento humano faz com que as pessoas se sintam reconhecidas e 
valorizadas. E, ao sentirem-se valorizadas, as pessoas reforçam sua 
autoestima e melhora sua qualidade de vida. Esse quadro contribui para o 
desenvolvimento profissional e o interesse do empregado com relação às 
atividades da empresa e a seus negócios (TOMASI; MEDEIROS, 2010, p. 
93). 

 

Porém, boa parte dos canais tradicionais de comunicação, tais como 

murais, panfletos, cartazes, jornais estão sendo a ser substituídos por canais de 

comunicação mais tecnológicos, tais como: e-mail, jornal digital, chats, Redes 

Sociais Corporativas, website da empresa, entre tantos outros (PIMPÃO, 2013). 

 

Essa necessidade de atualização constante e de domínio das novas 
tecnologias pelos profissionais de comunicação torna-se crucial porque a 
evolução digital está fazendo com que, em muitas empresas, trabalhem e 
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convivam quatro gerações, numa diversidade de atuação, adaptação, 
resistência e aspirações jamais vista em outra época [...] As empresas que 
tratarem desta questão terão um ganho exponencial em relação à 
concorrência e estarão aptas a vislumbrar como será a sociedade no futuro 
e, portanto, mais preparadas para desenvolver a criatividade de sua equipe 
e inovar não só no lançamento de novos produtos e serviços, mas também 
na forma de se relacionar com os seus clientes (ABRACOM, 2008, p 40.). 

 

BAHIA (1995, p. 05) afirma que: 

 

A comunicação Interna não pode ficar indiferente às mudanças tecnológicas 
e sim aderir a toda tecnologia que estiver ao seu alcance no intuito de 
facilitar o cumprimento das metas da empresa. 

 

Para entender melhor essa jornada de transformação comunicacional 

ocorrida aos longos dos anos pode-se dividi-la em quatro grandes ondas, conforme 

mostra o Quadro 1 em artigo publicado por Adevani Rotter (2018) no site da Aberje - 

Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. 

 

Quadro 1 - Ondas da Comunicação Interna 

 
Fonte: Adevani Rotter (2018) adaptado pelo autor. 
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De acordo com o Quadro 1, percebe-se que a comunicação vertical 

clássica vem perdendo força, a tradicional comunicação linear, top down e unilateral 

caminha-se para um modelo circular e mais receptivo, chamado Comunicação 

Interna 4.0 ou Era da Colaboração.  

Essa Era tem como objetivo fazer com que o colaborador aumente seu 

senso de pertencimento na organização e mostre seu verdadeiro propósito, dando 

voz e permitindo que suas ideias sejam colocadas em prática. Pimentel (2017, p. 06) 

afirma que: 

 

Colaboradores sem informação começam a se sentir pouco engajados e 
desestimulados, especialmente por considerarem que a atividade que 
desempenham não vem recebendo o devido destaque nos veículos, ao 
lerem somente matérias oficiais, positivas e do universo corporativo “cor de 
rosa”. [...] Por isso, é preciso ouvir os funcionários, conhecer seus hábitos, o 
que preferem ler, ouvir, a forma como desejam receber determinada 
mensagem e realizar periodicamente pesquisas sobre as práticas de 
comunicação interna. 

 

Em outras palavras, a Comunicação Interna está assumindo um processo 

colaborativo. Ela é responsável por circular informação e conhecimento, 

plurilateralmente, isto é, de forma vertical quando circula da liderança para os níveis 

subordinados e de forma horizontal, entre os empregados do mesmo nível 

hierárquico, com a finalidade de interação entre várias áreas das organizações 

(JACOMINI, 2011). 

Nesse contexto, surgem as Redes Socias Corporativas como aliada da 

Comunicação Interna, tendo como objetivo principal integrar colaboradores de 

diferentes áreas e níveis de forma igual, a qualquer momento, independente se ele 

possui como ferramenta de trabalho o computador ou encontra-se em uma área 

geográfica distante. 

 

Foi-se o tempo em que circulares e memorandos eram suficientes para 
comunicar tudo que acontecia no universo da empresa. Os mercados cada 
vez mais competitivos, a fusão e aquisição de novos negócios e a 
velocidade na transmissão da informação transformaram o antigo cenário 
das organizações. [...] Agora, é preciso não apenas comunicar no sentido 
restrito de emitir mensagens, mas estar disposto a ouvir o colaborador e 
estabelecer com ele um relacionamento duradouro, baseado na troca, 
respeito e compreensão (PIMENTEL, 2017, p. 05). 

 

Nela, os colaboradores devem ser transformados em Agentes de 

Comunicação, dando a eles a chance de se envolverem na produção de 
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comunicados, fazendo com que a Área de Comunicação consiga focar em assuntos 

estratégicos. 

 

2.2.1 Redes Sociais Corporativas 

 

Na Era Digital, as novas tecnologias passaram a ser uma extensão do 

homem, as pessoas regularmente estão conectadas seja no trabalho ou em casa, no 

computador ou no celular. Se utilizadas como ferramentas na Comunicação 

Organizacional pode-se aumentar o engajamento do time, a colaboração, aproximar 

a liderança dos outros colaboradores, compartilhar boas práticas e entre outros. 

   

“Até algum tempo atrás, levar uma estratégia de mídias sociais para 
apresentar ao presidente de uma empresa requeria um bom grau de 
coragem. [...] Atualmente, praticamente todas as empresas descobriram que 
precisam levar a sério as redes de relacionamento [...]” (GUIMARÃES, 
2012). 

 

Redes Sociais Corporativas são plataformas utilizadas especificamente 

para as organizações como espaço de colaboração, repositório ou plataforma de 

relacionamentos, se tornando uma das principais formas de promover maior 

proximidade entre equipes fisicamente distantes ou que atuam em unidades de 

negócios diferentes (PIMENTEL, 2015). 

Mas, antes de darmos continuidade a esta seção, é importante diferenciar 

as Redes Socais de Consumo (Facebook, Twitter, Instagram) das Redes Sociais 

Corporativas. O Quadro 2 mostra essas principais diferenças. 

 

Quadro 2 - Diferenças entre as Redes Sociais de Consumo e Corporativas 

 Consumo Corporativas 

Usuário 
Qualquer indivíduo que cria uma 
conta e concorda com os termos 
de serviço e políticas. 

Funcionários de uma organização. 
Uso pode ser opcional, obrigatório ou 
encorajado. 

Comportamento 
do usuário 

Influenciado por normas, que 
podem ser entendidas de formas 
diferentes. 

Influenciado por um conjunto de 
orientações e/ou por times informais 
ou normas. 

Design 
Geralmente controlado por uma 
empresa, visando a interação 
entre os indivíduos. 

Geralmente controlado por 
stakeholders, visando à interação 
entre indivíduos, equipes e unidades. 

Audiência 
Pode ser global, limitado a toda 
rede de amigos. 

Configurado pelo usuário ou pela 
estrutura organizacional – times, 
unidades, áreas, entre outros. 

Continua 
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Continuação 
 

Objetivo de Uso 

Principalmente para fins sociais, 
e objetivos interpessoais, 
construção do capital social, 
mantendo relacionamentos e 
entretenimento. 

Principalmente utilizado para 
objetivos do trabalho, como 
compartilhamento, formação do 
conhecimento e manter relações 
profissionais. 

Fonte: Adaptado pela autora Quinaud (2018 apud ELLISON, GIBBS e WEBER, 2015). 
 

Como pode-se observar, a principal diferença entre as Redes Socais de 

Consumo das Redes Sociais Corporativas é o objetivo de uso. Além disso, as Redes 

Socais de Consumo focam no relacionamento interpessoal e as Redes Sociais 

Corporativas são limitadas ao colaborador daquela companhia. 

Há diversos softwares sociais utilizados como ferramentas de trabalho 

dentre eles, destacam-se: Workplace by Facebook (do Facebook), rede que será 

analisada neste estudo, a Slack, a Yammer (da Microsoft), a Chatter (da Salesforce), 

a Hipchat (da Atlassian) e o LinkedIn, o qual também anunciou o desenvolvimento 

de uma solução interna de redes sociais. 

A grande diferença entre a utilização desses softwares como canal de 

comunicação oficial da empresa dos canais tradicionais de comunicação, é que 

permitem uma comunicação horizontalizada, onde todos os colaboradores são 

comunicadores. 

 

A perspectiva de hierarquia acaba por mudar porque o colaborador que está 
na base da hierarquia organizacional passa a ter o mesmo alcance e 
potencial para a troca de ideias que o presidente da empresa. Além disso, o 
acesso aos altos executivos da companhia torna-se possível para todos os 
colaboradores apenas com alguns cliques. O relacionamento torna-se linear 
podendo ser utilizado para efetivar um verdadeiro engajamento dos 
colaboradores na estratégia, propósitos e valores da empresa (MERCIO, 
2013). 

 

Segundo Daniéli Closs (2017), em uma matéria sobre os canais internos 

de comunicação, comenta as vantagens e as desvantagens das Redes Sociais 

Corporativas. 

As vantagens são: 

 Promove a interatividade entre colaboradores e departamentos;  

 É atrativa, permite diversos formatos dos conteúdos; 

 É possível acessar de qualquer lugar que tenha acesso à internet;  

 Também pode ser utilizada para gerenciar arquivos; 
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 Alguns fornecedores oferecem recursos que facilitam a obtenção de métricas da 

utilização da ferramenta; 

 Possibilidade de segmentar os públicos e gerenciar a distribuição dos conteúdos; 

 Semelhança com as redes sociais tradicionais pode facilitar a adoção e a 

utilização. 

As desvantagens são: 

 Custo muito alto de implementação e manutenção; 

 Necessita de esforço inicial para garantir a adoção da ferramenta por parte dos 

colaboradores; 

 Precisa da proatividade dos colaboradores para acessar o canal; 

 Necessidade de criação de código de conduta e controle contínuo por parte da 

equipe de comunicação, pois é um canal livre para todos publicarem conteúdos e 

fica no limiar entre formal e informal; 

 O login e a senha se tornam uma barreira de acesso às informações; 

 Não alcança os colaboradores sem acesso à internet. 

Conforme vimos, as Redes Sociais Corporativas podem ser um 

importante canal para envolver e integrar todos os colaboradores por um bem 

comum. Isso faz com que eles se sintam parte importante da empresa, já que, 

poderão demonstrar suas opiniões e o seu trabalho para toda organização.  

Segundo o relatório feito pela consultoria o McKinsey Global (2012) 

mostrou que o uso de tecnologias sociais pode elevar os níveis de produtividade de 

20 a 25 por cento. 

Porém, sem o esforço inicial das áreas que estão implementando tal 

ferramenta e sem o apoio da liderança a implementação da ferramenta pode vir a 

fracassar. 

Além disso, se os colaboradores não forem orientados/preparados de 

como utilizar a Rede Social Corporativa, bem como se não tiver uma norma ou 

política que rege a sua utilização pode acarretar desvantagens. 

 

Por seu caráter social, a rede interna possibilita troca de mensagens e 
conhecimentos, postagens de fotos e muito mais. Mas, para que ela 
funcione bem, o funcionário deve conhecer a estrutura de governança e os 
níveis de moderação. Ele é responsável pelo seu perfil dentro da rede, que 
não é uma rede pessoal, é algo profissional. Assim, o manual deve orientar 
que tipo de foto usar no perfil pessoa dentro da rede profissional, o que é 
legal compartilhar, e etc (PIMENTEL, 2017, p.15). 
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Segundo o site Ação Integrada (2017), na matéria “Um novo olhar sobre a 

jornada digital”, o Workplace e o Yammer despontam no mercado como as principais 

ferramentas para prover as redes sociais internas. E empresas fortes já utilizam 

esses meios de comunicação em suas estratégias para garantir o engajamento dos 

colaboradores, mostrando que a Era da Comunicação Interna 4.0 já começou. 

 
2.2.1.1 Workplace by Facebook 

 

Lançada em 2016, por Mark Zuckerberg, o Workplace by Facebook é uma 

Rede Social Corporativa criada exclusivamente para as empresas. 

A plataforma tem como objetivo ajudar as organizações a encontrar 

melhores formas de colaborar e otimizar processos, facilitar a troca de informação, 

criando eficiência pela redução de e-mails, reuniões e por conectar colegas de 

trabalho para ampliar a colaboração. 

 

Figura 3 - Imagem da plataforma Workplace para Computador e para Celular 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Conforme visto na Figura 3, a plataforma possui uma interface parecida 

com a rede social Facebook, além disso, se assemelham também em suas 

funcionalidades oferecendo: feed de notícias, eventos, enquetes, arquivos, 
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notificações, bate-papo, buscador, criação de grupos, transmissão ao vivo, ligações 

de voz e vídeo (desktop e dispositivos móveis), aplicativos Workplace e Work Chat 

(iOS/Android) e entre outras. Apesar das semelhanças, o Workplace é uma rede 

social própria e não permite a conexão de perfis de outras redes como o Facebook, 

Linkedin, Twitter e Instagram. 

Diferentemente do Facebook, no qual as postagens, geralmente, ocorrem 

no próprio perfil do usuário, no Workplace os grupos multiempresariais é o coração 

da plataforma, é onde as equipes se interagem, trocam ideias e compartilham 

experiências afim de segmentar o repasse das mensagens, tornando a comunicação 

muito mais efetiva e abrangente. 

Segundo Bruno Capelas e Giovanna Wolf Tadini (2018), na matéria 

“Conheça o Workplace, a rede social para empresas do Facebook”, o Workplace by 

Facebook atende mais de 30 mil empresas ao redor do mundo, incluindo grandes 

organizações internacionais como Walmart, Virgin Atlantic e Nestlé, bem como 

nacionais como Pernambucanas, Mercado Livre ou Movile – a dona do iFood, sendo 

o Brasil a quarta maior base de usuários – ficando atrás apenas para EUA, Reino 

Unido e Índia. 

A plataforma conta com dois planos o “Workplace Standard” que é 

gratuito e o “Workplace Premium”, onde as companhias pagam por colaborador que 

está utilizando ativamente a plataforma. Os preços são US$ 1 para um pacote de até 

mil usuários ativos; US$ 2 para 1.001 a 10 mil usuários ativos, e US$ 1 para mais de 

10 mil usuários ativos. As diferenças entre os dois planos são:  

As versões Standard e Premium possuem todos os recursos esperados 

do Facebook Workplace. Mas, além disso, o “Workplace Premium” possui recursos 

administrativos, como análises, um Painel da Empresa e integração com provedores 

de identidade, possibilitando que o conteúdo seja analisado pelos administradores e 

entre outros. 
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3 METODOLOGIA 

 

Todo o projeto de pesquisa tem como essência descobrir as respostas 

propostas sobre um determinado problema mediante a aplicação de um conjunto de 

métodos científicos. “O método é conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 

válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista.” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p.83).  

Para a realização de uma pesquisa científica, segundo Goldemberg 

(1999, p.106), é imprescindível “a existência de uma pergunta que se deseja 

responder; a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta 

e a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida”. 

Nesta seção, define-se onde e como será realizada a pesquisa, bem 

como determinar seu tipo, universo, amostra, os instrumentos de coleta de dados e 

a forma de tabulação e análise dos dados. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Este estudo é caracterizado como abordagem qualitativa, pois tem o 

objetivo de estudar um fenômeno, a implementação do Workplace na empresa 

J.Macêdo através da vivência/percepção de seus colaboradores.  

Segundo Minayo (2003), a pesquisa qualitativa visa à construção da 

realidade, em um nível que não pode ser quantificado. Oliveira (2007) ressalta que a 

pesquisa qualitativa é como um processo de reflexão e análise da realidade através 

da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de 

estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. 

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa é do tipo descritiva e 

exploratória. Segundo Vergara (1998, p. 45) “A pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno.” Já para Gil 

(2002, p. 42) “As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre varáveis.” Considera-se exploratória, uma vez 

que foi necessário expandir o conhecimento através de um levantamento 
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bibliográfico sobre Comunicação Interna e Redes Sociais Corporativas. De acordo 

Gil (2002, p. 41) “as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses, inclui levantamento bibliográfico e entrevistas”.  

 

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, 
tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que 
vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, 
facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos 
e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o 
assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos 
de caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-52). 

 

Com relação ao procedimento técnico, caracteriza-se como estudo de 

caso, uma vez que a pesquisa tem como objeto uma empresa do setor alimentício 

no estado do Ceará, a J.Macêdo.   

Magalhães e Orquiza (2002, p. 5) conceituam estudo de caso como 

sendo  

 
[..] uma descrição detalhada de um grupo de pessoas, uma instituição 
social, uma empresa ou uma comunidade específica. No estudo de caso, 
muitas vezes o interesse está voltado para a história e desenvolvimento do 
caso. Há a necessidade de diagnosticar o problema e indicar as medidas de 
reabilitação. 

 

Esse tipo de procedimento vem sendo utilizado com frequência cada vez 

maior pelos pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com diferentes 

propósitos (GIL, 2008), tais como: explorar situações da vida real cujos limites não 

estão claramente definidos; descrever a situação do contexto em que está sendo 

feita determinada investigação; e explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos. 

 

3.2 Universo e Amostra 

 

O universo da pesquisa é composto por 1.356 colaboradores (Figura 4) 

da empresa J.Macêdo que estão ativos na plataforma Workplace by Facebook. 
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Figura 4 - Quantidade de Colaboradores Ativos no Workplace da J.Macêdo 

 
Fonte: Workplace J.Macêdo (2019). 

 

 A amostra é do tipo não probabilística, por conveniência e intencional, 

constituída por 72 colaboradores, que possuem como ferramenta de trabalho 

computador e internet. 

Gil (2008, p.94) afirmar que:  

 

De modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos 
tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por 
essa razão, nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com uma 
amostra, ou seja, com uma pequena parte dos elementos que compõem o 
universo. É o que ocorre, sobretudo, nas pesquisas designadas como 
levantamento ou experimentos. [...] A amostragem por acessibilidade ou por 
conveniência constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. 
Por isso mesmo é destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador 
seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de 
alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de amostragem 
em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado 
nível de precisão. 

 

Costa Neto (1977) corrobora com a ideia de Gil afirmando que nem 

sempre é possível se ter acesso a toda a população objeto de estudo, sendo assim 

é preciso dar segmento a pesquisa utilizando-se a parte da população que é 

acessível na ocasião da pesquisa. 

 

3.3 Instrumento e Técnica de Coleta de Dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, via online, 

da plataforma Google Docs. 
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Marconi & Lakatos (1996, p. 88) definem o questionário estruturado como 

uma “série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a presença do 

pesquisador”. Dentre as vantagens do questionário, destacam-se as seguintes: ele 

permite alcançar um maior número de pessoas; é mais econômico; a padronização 

das questões possibilita uma interpretação mais uniforme dos respondentes, o que 

facilita a compilação e comparação das respostas escolhidas, além de assegurar o 

anonimato ao interrogado.  

Para responder aos objetivos propostos por esta pesquisa foi aplicado 

dois questionários no 1º semestre de 2019. O primeiro questionário foi enviado aos 

colaboradores de diversas áreas com questões fechadas, composto por duas 

seções. Na primeira seção o colaborador respondeu perguntas sobre os canais de 

comunicação da empresa e na segunda seção perguntas especificas sobre o 

Workplace (Apêndice A). O segundo questionário foi exclusivo para os 

colaboradores de comunicação com questões abertas (Apêndice B); 

Para elaboração dos questionários foi seguido uma sequência de etapas 

baseada em Aaker (2001), conforme mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Passo a Passo para Elaboração de um Questionário 

Etapa Passos 

Planejar o que vai 
ser Mensurado 

Evidenciar os objetivos da pesquisa 

Definir o assunto da pesquisa em seu questionário 
Obter informações adicionais sobre o assunto da pesquisa a partir de 
fontes de dados secundários e pesquisa exploratória 
Determinar o que vai ser perguntado sobre o assunto da pesquisa 

Dar Forma ao 
Questionário 

Para cada assunto, determinar o conteúdo de cada pergunta 

Decidir sobre o formato de cada pergunta 

Determinar como as questões serão redigidas 

Texto das 
Perguntas 

Avaliar cada uma das questões em termos de sua facilidade de 
compreensão, 
conhecimentos e habilidades exigidos, e disposição dos respondentes. 

Decisões sobre 
Seqüenciamento e 
Aparência 

Dispor as questões em uma ordem adequada 

Agrupar todas as questões de cada sub-tópico para obter um único 
questionário 
Ler o questionário inteiro para verificar se faz sentido, e se consegue 

Pré-teste e 
Correção de 
Problemas 

mensurar, o que está previsto para ser mensurado 

Verificar possíveis erros no questionário 

Fazer o pré-teste no questionário 

Corrigir o problema 
Fonte: Aaker (2001). 
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Os resultados obtidos pela aplicação dos dois questionários foram 

apresentados e analisados, caracterizando a amostra e analisando a percepção dos 

colaboradores da comunicação e dos colaboradores das demais áreas. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta o resultado da análise sobre a percepção dos 

colaboradores na empresa J.Macêdo, da Área de Comunicação e dos Agentes de 

Comunicação sobre a implementação da Rede Social Corporativa Workplace. 

 
4.1 Conhecendo a J.Macêdo: 80 anos de História (www.jmacedo.com.br) 

 

Celebrando em 2019, oito décadas de história, a J.Macêdo, empresa 

brasileira de alimentos localizada no estado do Ceará, é líder de segmento nas 

categorias de farinhas de trigo domésticas e de misturas para bolos, a segunda 

maior empresa nacional no segmento de massas alimentícias e a fabricante líder em 

vendas na cidade de São Paulo. 

Produz, distribui e comercializa produtos fabricados sob os mais rigorosos 

e reconhecidos padrões de qualidade presentes em milhares de lares brasileiros e 

atendendo a diversas ocasiões de consumo, como: Farinhas de Trigo (Dona Benta, 

Sol, Brandini, Lili e Boa Sorte); Massas (Dona Benta, Petybon, Brandini, 

Madremassas, Favorita, Familiar, Paraíba, Águia e Boa Sorte); Misturas para Bolos 

(Dona Benta, Sol, Brandini e Boa Sorte); Sobremesas (Sol), Fermentos (Dona 

Benta), Biscoitos (Sol e Águia), Cookies (Dona Benta) e Refrescos em Pó (Sol). 

Também possui uma Linha Profissional dedicada ao segmento B2B com produtos 

como: Farinhas de Panificação (Dona Benta Profissional, Brandini e Branca de 

Neve), Farinhas de Transformação, Farinhas Industriais, misturas para pães, 

Misturas para Bolos, reforçador de farinha e fermento, todas com a marca Dona 

Benta Profissional. 

Tendo conquistado a certificação internacional FSSC 22.000 (Food Safety 

System Certification – Certificação do Sistema de Segurança de Alimentos 22.000) 

para o seu Moinho de Londrina (PR), Complexo Fabril de São José dos Campos 

(SP) e Moinho de Fortaleza (CE), a J.Macêdo planeja ampliar em breve esse 

diferencial para suas demais unidades produtivas de Salvador (BA), Simões Filho 

(BA), Maceió (AL) e Campo Mourão (PR), que já adotam rígidos controles de 

qualidade e segurança de alimentos. 

A J.Macêdo tem trilhado a sua trajetória através de 3 sólidos caminhos, 

que constroem uma só estrada: as alianças estratégicas, o compromisso 
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socioambiental e o empreendedorismo pioneiro, sendo a credibilidade um dos seus 

maiores ativos. Isso porque manteve viva a crença do seu fundador José Dias de 

Macêdo: “Em uma empresa todos são vendedores. E nada é mais importante para 

um vendedor do que honrar o que prometeu ao cliente”.    

Possui um time de 2.700 colaboradores diretos distribuídos em suas 

fábricas, moinhos, centros de distribuição, escritório administrativos e de vendas, em 

todo o Brasil, de acordo com a Figura 5. 

 

Figura 5 - Mapa de localização de Atuação da J.Macêdo 

 
Fonte: Site da J.Macêdo adaptado pelo autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 5, a J.Macêdo possui uma estrutura bastante 

capilarizada e por ser uma indústria no setor alimentício faz com que boa parte do 

seu público atuem nas fábricas, moinhos e pontos de vendas (Gráfico 1), lugares 

estes que o computador não é a principal ferramenta de trabalho, fazendo com que 

as informações institucionais dependa dos gestores ou dos quadros de 

comunicação.  

 
Gráfico 1 - Nível dos Cargos da J.Macêdo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, resultados obtidos pelo sistema de RH. 
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A implementação do Workplace by Facebook como canal de 

comunicação na empresa foi o jeito de suprir essas lacunas, uma vez que ele pode 

ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora, além disso consegue integrar 

todos os colaboradores em uma única plataforma e fazê-los interagir uns com os 

outros.  

 

4.1.1 Área de Comunicação J.Macêdo 

 

A área de Comunicação da J.Macêdo reporta-se a área de Engajamento 

e Desenvolvimento que responde diretamente à Diretoria de Recursos Humanos, 

denominada como Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional 

(FIGURA 6).  

 

Figura 6 - Organograma da área de Engajamento e Desenvolvimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A empresa utiliza a comunicação interna para levar transparência, 

resultados, tomadas de decisões, apresentar novos programas, ações de 

endomarketing, bem como defender e divulgar a marca institucional. 

 Para transmitir toda esta comunicação de forma efetiva, a área é 

composta por: uma Gerente de Engajamento e Desenvolvimento Humano, graduada 

em jornalismo, uma Coordenadora de Comunicação, uma Analista de Comunicação 

e um Assistente de Comunicação Interna. 
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Além disso, o time de Comunicação conta com Agentes de Comunicação 

que ficam lotados em cada Unidade. Eles desenvolvem atividades voltadas para 

agilizar e melhorar o fluxo de comunicação, tendo como atribuições: assessorar no 

planejamento e na implementação de ações de endomarketing; levantar assuntos 

corporativos relevantes e/ou de interesse dos colaboradores; sugerir pautas para os 

veículos de comunicação interna e enviar feedback à área. 

A empresa busca, através da área, a motivação do time e 

consequentemente, maior rentabilidade no negócio, onde através de um 

relacionamento aberto é possível tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso o 

que contribui para a produtividade dos colaboradores, assim a organização obterá 

uma redução de custos que permitirá novos investimentos em outras áreas, ou 

melhoria de qualidade de vida dentro da empresa. 

Por ser tratar de âmbito nacional se faz necessário o uso de ferramentas 

que veiculem as informações de forma rápida e que alcance todos os colaboradores 

da forma desejada. A J.Macêdo lança mão de diferentes ferramentas de 

comunicação para promover o engajamento do cliente interno e para informá-lo dos 

acontecimentos da organização, ferramentas como: Workplace, revista, e-mail 

marketing, mural, redes sociais, além de diálogos periódicos entre dirigentes e 

colaboradores chamados de Diálogo com a Gestão, que visa estimular o 

relacionamento, a troca de informações e de ideias. 

 

4.1.2 Workplace J.Macêdo 

 
O Workplace J.Macêdo foi lançado em 2019, em duas etapas: a primeira 

no dia 25 de fevereiro para o público que possui computador como ferramenta de 

trabalho e e-mail corporativo, ou seja, colaboradores técnico-administrativos e em 

cargos de gestão. 

A segunda etapa ocorreu no dia 18 de março para o time que não possuía 

e-mail corporativo e computador como ferramenta de trabalho, ou seja, promotores, 

vendedores e colaboradores que trabalham nas indústrias e moinhos. Para isso, 

foram gerados códigos para que eles pudessem acessar a plataforma. 

O Workplace é atualizado diariamente pela área de Comunicação e de 

acordo com o painel administrativo do Workplace da J.Macêdo acessada por 1.356 
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colaboradores (FIGURA 4), possui 86 grupos de trabalho criados e em média possui 

577 publicações e 466 comentários semanais.  

Para aproveitar todo o potencial do Workplace, a fim de e intensificar o 

senso de pertencimento, a colaboração e o engajamento na plataforma, optou-se 

pela descontinuação dos canais de comunicação Intranet e o aplicativo JM.Conecta. 

Em relação a estratégica de implantação para seu público interno foi 

dividida em quatro etapas, conforme a Figura 7. 

 
Figura 7 - Etapas de Implantação do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

1 ª Passo - Preparação: teve como objetivo estudar as técnicas de 

implementação e como seriam executadas. Além disso, teve a definição dos 

influenciadores, ou seja, seleção de profissionais de diferentes áreas e unidades, 

engajados com o negócio e perfil social. Foi necessário pessoas que tivessem 

familiaridade com o ambiente digital e definição de um membro da alta liderança 

para dar suporte e incentivar as atividades. 

2ª Passo - Sensibilização: responsável pelo alinhamento prévio com áreas 

parceiras da comunicação, áreas estratégicas e líderes para informá-los da 

necessidade da plataforma e seus benefícios ao negócio. 
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3ª Passo - Capacitação: responsável pelos Workshops de capacitação 

para líderes e influenciadores entenderem as funcionalidades da ferramenta e sua 

participação no processo de engajamento dos colaboradores com o Workplace. 

4º Passo - Lançamento: responsável pela apresentação da plataforma 

para todos os colaboradores, seguido de campanha de comunicação para 

sustentação do lançamento e incentivo ao uso do Workplace. 

 

4.2 Análise e interpretação dos dados da pesquisa 

 

A análise da pesquisa encontra-se dividida em três partes. As duas 

primeiras seções irão tratar os dados do questionário Apêndice A: a primeira é sobre 

a percepção dos colaboradores referente aos canais de comunicação da empresa, e 

a segunda relacionada exclusivamente ao Workplace. Ao todo, foram obtidas 62 

respostas de colaboradores que não são ligados à área de Comunicação.  

A terceira seção faz referência ao questionário Apêndice B exclusivo para 

os colaboradores de comunicação, alcançando ao todo 11 respostas, e teve como 

objetivo mostrar o impacto do Workplace para a organização, bem como em suas 

rotinas de trabalho, tendo vista que são eles os pontos focais de comunicação em 

cada Unidade.  

 
 

4.2.1 Percepção dos colaboradores não ligados à área de Comunicação sobre 

os canais de comunicação da J.Macêdo 

 

O Gráfico 2 mostra qual a principal fonte de informações dos 

colaboradores na empresa. Da amostra, 47 colaboradores, que equivale a uma 

porcentagem de 75,8%, responderam que a principal fonte de informação vem dos 

canais de comunicação oficiais, 13 colaboradores responderam que a principal fonte 

de informação é oriunda do gestor, representando uma porcentagem de 21%; 1 (um) 

colaborador afirmou que sua principal fonte de informação é através da Rádio Peão 

e 1 (um) colaborador declara que sua principalmente fonte de informação é 

proveniente dos companheiros de equipe, ambos formando um percentual de 1,6% 

respectivamente. 

 



46 

 

 

Gráfico 2 - Principal Fonte de Informação no Ambiente de Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

De acordo com o Gráfico 2, percebe-se que a área de Comunicação 

possui um papel importante de manter seus canais internos sempre atualizados, por 

serem os principais meios de informações referentes a empresa para os 

colaboradores. Pois, através dessas informações dispostas nos canais é possível 

fortalecer a cultura e boas práticas, gerando maior sinergia para alcançar os 

resultados almejados pela empresa, e evitando-se os erros, bem como os mal-

entendidos entre as diferentes áreas e colaboradores, conhecido como ruídos 

organizacionais.  

Através do Gráfico 3, consegue-se avaliar qual a preferência dos 

colaboradores em relação aos canais que os mesmos tiveram contato na J.Macêdo. 

O resultado revelou que 34 respondentes, marcaram o Workplace como o canal de 

preferência, consistindo um percentual de 54,8%; já 7 colaboradores preferem a 

intranet, que foi descontinuada em março de 2019, equivale a 11,3% do total 

respondido; empatados encontram-se o Whatsapp, e-mail marketing e intranet 

correspondendo um percentual de 11,3%, com 7 respostas cada um; 4 dos 

inquiridos preferem o Diálogo com a Gestão, ou seja, uma porcentagem de 6,5%; e 

os quadros de comunicação corresponde a um percentual de 4,8%, representado 

por 3 colaboradores respectivamente. 
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Gráfico 3 - Preferência dos Canais de Comunicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Gráfico 4 expõe a eficácia dos Canais de Comunicação Workplace, 

intranet, e-mail marketing, Diálogos com a Gestão e Whatsapp. De acordo com as 

respostas, 42 respondentes afirmaram que o Workplace é o canal mais eficaz para 

transmissão de informações relacionado ao negócio e muito eficaz para 13 

colaboradores. Em segundo lugar ficou o Diálogo com a Gestão sendo eficaz para 

37 respondentes e muito eficaz para 10. O Whatsapp e a intranet não obtiveram um 

bom desempenho comparado aos outros. 

 
Gráfico 4 - Eficácia dos Canais de Comunicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A partir da análise dos Gráficos 3 e 4, observa-se que o Workplace está é 

o canal de preferência pelo público interno com 54,8% e o mais eficaz com 88,70%. 

Com isso, a empresa deve investir na ferramenta e continuar levando conteúdos 
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relevantes à equipe a fim de estabelecer uma interação cada vez maior entre 

organização e colaborador para mantê-lo sempre motivado a acessar a ferramenta. 

Também, com base nos Gráficos 2, 3, e 4 percebe-se a importância da 

comunicação feita pela liderança pelas respostas dos colaboradores, como no caso 

o Diálogo com a Gestão.  

Esse tipo de comunicação deve ser incentivada e deve estar em sinergia 

com os outros canais internos garantindo que as informações cheguem ao time de 

forma clara e coesa. Portanto, colocar em prática medidas que apoiem esse tipo de 

comunicação pode gerar entusiasmo e promover a motivação dos colaboradores. 

O Gráfico 5 e último da primeira parte do questionário sobre os canais de 

comunicação da empresa, mostra se os colaboradores concordaram com a 

descontinuação da intranet como o principal canal para o Workplace. De acordo com 

as respostas, 28 inquiridos concordaram com esta ação, 21 concordaram 

plenamente, 6 acham indiferente e 7 não concordaram. 

 

Gráfico 5 - Descontinuação da Intranet como Canal Principal de Comunicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Conforme o Gráfico 5, observa-se que 79% dos entrevistados 

concordaram com a descontinuação da intranet. A sua rejeição com a chegada do 

Workplace evidencia que os colaboradores evoluíram junto com a tecnologia, as 

pessoas querem mais interatividade, dinamismo e agilidade advindo das redes 

sociais. Segundo a Revista Digital Cultura Colaborativa (2017, p. 14): 

 

É importante que hoje uma ferramenta de comunicação não apenas 
armazene informações, mas contenha recursos para o compartilhamento de 
conhecimento, organização dos conteúdos publicados, layout atrativo para 
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os usuários, deve ser segura para empresas e, principalmente, oferecer 
opções de mensuração dos resultados, já que, mais do que nunca, a 
comunicação interna precisa de métricas e indicadores para mostrar o seu 
valor estratégico e o seu retorno sob investimento.  
 
 

A intranet estava indo contra essas mudanças, ela tinha como principal 

objetivo armazenagem e repasse de comunicados institucionais em uma estrutura 

estática e com uma comunicação hierarquizada. Além disso, só podia acessar o 

portal no ambiente de trabalho e quem tinha como ferramenta o computador.  

 

4.2.2 Percepção dos colaboradores não ligados à área de Comunicação sobre 

o Workplace como canal principal de Comunicação Interna 

 

A percepção dos colaboradores que não estão ligados à área de 

Comunicação da J. Macêdo sobre o Workplace como canal principal de 

comunicação interna foi identificada mediante 9 perguntas da segunda parte do 

questionário (Apêndice A) com o intuito de analisar os pontos positivos, bem como 

os desafios percebidos através dos retornos dos respondentes. 

 No que diz respeito ao grau de facilidade quanto ao uso do Workplace 

(Gráfico 6), 91,9% dos inquiridos marcaram que a plataforma é fácil de aprender. 

Essa resposta corrobora com a afirmação que devido possuir uma interface parecida 

com as redes sociais que a grande maioria das pessoas utilizam, faz com que sua 

adoção e utilização seja um dos grandes pontos positivos para o seu sucesso. 

Apenas 5 (cinco) colaboradores revelaram que sentem dificuldades para utilizá-la. 

 

Gráfico 6 - Grau de facilidade quanto ao uso do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Em observação sobre a frequência que os colaboradores da J.Macêdo 

acessam o Workplace, obtido pelo Gráfico 7, pode-se dizer que os respondentes se 

sentem interessados em acessar a ferramenta, mais de 80% afirmaram que se 

conectam pelo menos uma vez por dia, isso mostra que o Workplace está se 

firmando como principal de canal de Comunicação na Empresa. E apenas 16,1% 

indicaram que acessam uma vez por semana e 2,3% assinalaram que somente 

entram no Workplace quando solicitado por outros colegas de trabalho. 

 

Gráfico 7 - Frequência de acesso do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 8 revelam uma mistura 

inconclusiva dos colaboradores que acreditam que Workplace aumenta a 

produtividade no ambiente de trabalho (50%) daqueles que acreditam que não 

aumenta a produtividade no ambiente do trabalho.  

 
Gráfico 8 - Aumento da produtividade no local de trabalho através do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Além disso, pode-se afirmar que há pessoas que não sabem ou não 

entendem de que modo podem utilizar o Workplace como ferramenta de trabalho. 

Isto exige por parte da empresa ações que mostrem e fortaleça os benefícios que a 

ferramenta pode gerar tanto para a empresa quanto para o próprio colaborador. 

O Gráfico 9 mostrou que mais de 90% dos colaboradores afirmaram que 

o gestor é um pilar importante na divulgação e incentivo para o uso do Workplace. 

Com isso, a empresa deve criar iniciativas junto ao líder para que compre a ideia, 

veja a importância da ferramenta para todo o time, pois é ele que irá fazer a 

diferença entre o sucesso e o fracasso desse canal.  

 

Gráfico 9 - Importância do Gestor Incentivar o Uso do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Através do Gráfico 10, foi possível identificar se o Workplace ajuda ou não 

a realizar o trabalho dos funcionários no dia a dia. Os dados apontam que 50% dos 

respondentes disseram que o Workplace ajudou a realizar os seus trabalhos 

algumas vezes; 40,3% afirmaram que o Workplace nunca ajudou a realizar o 

trabalho e 9,7% responderam que a plataforma ajuda a realizar o trabalho 

frequentemente. 

 

Gráfico 10 - Frequência que o Workplace Ajudou nas Demandas do Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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A frequência de vezes que os respondentes interagiram com algum outro 

colaborador que não conhecia (por mensagem, comentário, vídeo ao vivo, bate 

papo) pelo Workplace é demonstrado pelo Gráfico 11. Os dados apontam que 26 

funcionários nunca interagiram com colaboradores que não conheciam, expressando 

um percentual de 41,9%; e 36 funcionários indicaram que já interagiram pelo menos 

uma vez com algum outro colega de trabalho que não conhecia, simbolizando um 

percentual de 59,6%. 

 

Gráfico 11 - Quantidade de Interações Ocorridas no Workplace entre Colaboradores que 

Não se Conheciam 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Nos três próximos gráficos os colaboradores tiveram a oportunidade de 

marcar múltiplas opções referentes às suas razões de estar no Wokrplace, 

interações e benefícios da plataforma, além disso, caso alguma das escolhas 

citadas não se aplicasse, as questões permitiam que o respondente escrevesse sua 

opinião, assim não induzindo suas respostas com as opções pré-estabelecidas. 

O Gráfico 12 apresenta as três principais razões que fazem com que os 

72 colaboradores utilizem o Workplace. Os dados revelam que 43 funcionários 

utilizam a ferramenta para dar visibilidade ao seu trabalho; 29 deles apontaram que 

é bom para a carreira; 21 afirmaram que é bom para reputação na empresa; 19 

afirmaram que usam a ferramenta porque outros colegas de trabalham a utilizam e 

apenas 9 marcaram que estão na plataforma por conta do gestor. 
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Gráfico 12 - Principais razões para estar participando do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Os participantes também citaram algumas razões adicionais do motivo de 

utilizarem a Rede Social Corporativa: 7(sete) funcionários disseram que estão no 

Workplace para se manterem informados; 3(três) comentaram que a ferramenta 

facilita a comunicação e a troca de informações e apenas 1 colaborador disse que 

está no canal pois a sua adesão ao Workplace foi compulsória. 

Observa-se através do Gráfico 12 que a maioria dos colaboradores estão 

na ferramenta por ter a possibilidade de divulgar os seus trabalhos, 

consequentemente, através desse compartilhamento de experiência abre espaço 

para a troca de boas práticas e para o crescimento, tanto pessoal quanto 

profissional, pois outras pessoas poderão dar a sua opinião sobre aquele assunto. 

Além disso, uma vez que as pessoas se sintam motivadas a esta prática, 

os colaboradores compartilharão mais vezes aquilo que aprenderam/fizeram 

possibilitando uma maior interação e fazendo com que os processos fiquem sempre 

atualizados. 

Outro ponto a ser destacado é que apenas 9(nove) colaboradores 

afirmaram que estão utilizando o Workplace por causa do gestor, mostrando que os 

líderes ainda não estão divulgando e incentivando o uso da ferramenta como deveria 

ocorrer, isso vai em contrapartida com o Gráfico 9 que revela que o gestor é um pilar 

essencial para o sucesso desse canal. 

O Gráfico 13 revela quais os principais motivos que fazem com o que o 

colaborador não participe de forma mais ativa com postagens no Workplace.  
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Gráfico 13 - Principais Razões para Não Criar Postagens no Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Essa pergunta se fez importante, pois a plataforma foi criada para ajudar 

os colaboradores a compartilharem informações com outros membros da empresa, 

ou seja, integrar equipes através de um ambiente colaborativo. 

Quanto às respostas, 32 inquiridos afirmaram que não possuem nada que 

valha a pena compartilhar; o segundo motivo mais marcado foi que os funcionários 

possuem receio que a informação seja mal utilizada com 23 respondentes; e o 

motivo que leva muito tempo para criação de postagens, bem como o motivo da falta 

de interesse encontram-se empatados com 12 cada uma das opções. 

Além disso, 5 colaboradores afirmaram que fazem postagens na 

plataforma regularmente. 

O Gráfico 14 apresenta os três principais benefícios que a plataforma 

Workplace oferece para os 72 funcionários respondentes da pesquisa. 

 

Gráfico 14 - Principais Benefícios do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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De acordo com o Gráfico 14, 49 colaboradores assinalaram que o 

principal benefício da plataforma é a interação com outros membros da empresa; em 

segundo ficou o acesso remoto (pelo celular) e em tempo real com 40 votos; e em 

terceiro ficou a possibilidade de publicação de fotos e criação de postagens com 29. 

Pode-se observar que os três principais benefícios escolhidos pelos 

colaboradores dizem respeito as funcionalidades que antes os canais de 

comunicação da empresa não comportavam. Além disso, valida que a principal 

característica e benefício de uma Rede Social Corporativa é a colaboração. 

  

4.2.3 Aspectos positivos e desafios percebidos pelos Colaboradores de 

Comunicação da J.Macêdo sobre o Workplace  

 

Esta seção faz referência as respostas obtidas através do Apêndice B 

aplicado aos profissionais de comunicação da empresa em estudo. Na análise foi 

utilizada a ferramenta WordCounter360°, acessado pelo site wordcounter360.com. 

A plataforma possibilita calcular o número de letras, sinais e palavras de 

um determinado texto, compreendendo quais expressões foram mais utilizadas 

pelos respondentes. Para melhor interpretação foi dado prioridade aos 

adjetivos/substantivos e foram excluídos preposições, artigos, advérbios e 

pronomes.  O Quadro 4 revela na opinião do colaborador de comunicação quais os 

pontos fortes do Workplace como canal oficial de comunicação na empresa. 

 

Quadro 4 - Pontos Fortes do Workplace como Canal Comunicação 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Na análise feita com auxílio da ferramenta WordCounter360° foi possível 

verificar quais os principais pontos fortes que melhor descreve o Workplace na visão 

dos colaboradores de comunicação conforme o Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Palavras-Chave dos Pontos Fortes do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A palavra “interação” vem em primeiro lugar aparecendo em 6 respostas, 

essa expressão comprova que o Workplace está trazendo a interação das Redes 

Sociais para a empresa, aprimorando a comunicação entre os colegas de trabalho. 

Além disso, essa afirmação está alinhada com a percepção dos colaboradores das 

demais áreas (Gráfico 14), que 49 funcionários afirmaram que o principal benefício 

da plataforma é a interação com outros membros da empresa 

Em segundo lugar, como palavra mais citada vem a “rapidez” 

apresentada em 3(três) respostas. Observa-se que os colaboradores de 

comunicação notaram que as informações estão sendo geradas com mais agilidade 

e fluidez. Parte disso deve-se a descentralização de comunicados, através da 

autonomia que foi dada aos colaboradores de poder informar na plataforma, 

protagonismo este que é uma vantagem percebida pelos funcionários (Gráfico 14). 

E em terceiro lugar fica com a palavra “integração”. Isso reforça que o 

Workplace faz mais do que apenas simplificar a comunicação. Ele motiva todos os 

níveis a integrar em um ambiente digital e móvel. 

A plataforma quebra fronteiras possibilitando atingir um número cada vez 

maior de pessoas, criando lugares plenamente conectados e fortalecendo laços. 

Com isso, os colaboradores começam atuar de forma coesa em cima dos objetivos 

de suas áreas e da empresa.  

 

Este tipo de plataforma atua no sentido de tornar o ambiente de trabalho 
mais integrador e cooperativo e desenvolver um sentimento de pertença 
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que, consequentemente, se traduz numa redução da taxa de turnover, 
essencial à sobrevivência das organizações (CALLAGHAN, 2001, p.79). 

 

O Quadro 6 demonstra os pontos fracos do Workplace na percepção dos 

colaboradores de comunicação. 

 

Quadro 6 - Pontos Fracos do Workplace como Canal Oficial de Comunicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Constatou-se três palavras-chaves importantes, são elas: eventos (2 

vezes); internet (2 vezes) e exagero (1 vez) (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Palavras-Chave dos Pontos Fracos do Workplace 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
A palavra “evento” faz referência por ainda ter colaboradores que utilizam 

o e-mail como principal canal de comunicação interna para marcar eventos e 

reuniões, funcionalidades estas que se encontram no Workplace. 
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A expressão “internet” faz menção aos colaboradores operacionais que 

não possuem a rede como uma ferramenta de trabalho, sendo um desafio para 

empresa aumentar a taxa de adoção desse público no Workplace. 

Em terceiro, vem a expressão “exagero” que faz alusão ao uso excessivo 

da plataforma no dia a dia por parte de alguns colaboradores, diminuindo o 

rendimento no trabalho. 

Outro ponto que merece ser notado são as postagens que os 

colaboradores fazem e que não há vínculo com os assuntos do negócio, mostrando 

que o Workplace ainda não é visto para algumas pessoas como ferramenta de 

trabalho e sim como uma Rede Social de Consumo. Isso mostra o porquê ainda há 

um percentual elevado de colaboradores que afirmaram que o Workplace nunca 

ajudou a realizar seus respectivos trabalhos (Gráfico 10). 

Analisando as respostas dos 11 colaboradores de comunicação sobre o 

potencial do Workplace ser o único canal de comunicação, observamos que 72% 

dos inquiridos responderam que não, ele deve agir de forma integrada aos outros 

canais.  

 
Quadro 8 - Potencial do Workplace como Único Canal de Comunicação 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Assim, o Quadro 8 fomenta o que foi visto na seção 4.2.1, mostrando 

mesmo que o Workplace possua um grau de aceitação bastante positivo, os outros 
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canais de comunicação são importantes para os demais colaboradores das outras 

áreas, principalmente a comunicação face a face.  

 

Clareza, relevância, significado, atratividade, agilidade; a transmissão da 
mensagem só cumprirá seu papel se o destinatário acreditar nela. E, 
nenhum meio, por melhor que seja, cumpre esse papel sozinho. Não basta 
às pessoas terem ferramentas tecnologicamente avançadas se não forem 
primeiramente bem conhecidas e utilizadas de forma adequada à realidade 
e à cultura da instituição. É da soma das características de cada um deles, 
a agilidade da intranet, a força documental dos veículos impressos, a 
empatia da comunicação oral, que se obtém um mix capaz de atingir o 
público-alvo na hora e da maneira certas (FARIA, 2016, p.12). 

 

Ou seja, a análise da percepção dos colaboradores de comunicação 

sobre o potencial do Workplace como único canal da empresa, mostrou que a 

plataforma deve ser utilizada de forma integrada com os canais tradicionais, 

oferecendo aos colaboradores mais de um tipo de experiência comunicacional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto da 

implantação da Rede Social Corporativa Workplace by Facebook na empresa 

J.Macêdo na percepção dos profissionais de comunicação e dos colaboradores das 

demais áreas. 

Conclui-se que pelas 72 respostas obtidas, foi possível perceber que 

apesar da plataforma Workplace ser o canal de comunicação mais recente da 

J.Macêdo, é considerada o principal meio de informação do funcionário, bem como o 

canal com a melhor eficácia.  

Isso se deve as suas funcionalidades que os canais de comunicação 

interno já existentes não possuem, como a interação com outros membros da 

empresa, acesso remoto (pelo celular) e em tempo real, possibilidade de publicação 

de fotos/postagens e autonomia para cada colaborador poder informar na plataforma 

tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho para toda companhia, 

consequentemente, as informações são geradas com mais agilidade e fluidez, 

devido ao processo de descentralização de comunicados, fazendo com que a Área 

de Comunicação consiga focar em assuntos estratégicos. 

Em relação aos outros canais, foi constatado que a comunicação face a 

face feita pela liderança ainda possui um importante papel na empresa. 

Além disso, o gerente também possui um papel essencial para o sucesso 

do Workplace como principal canal de comunicação, através de incentivo e 

divulgação da ferramenta para o seu time, apresentando e fortalecendo o porquê da 

importância de eles estarem e participarem da plataforma. Porém, notou-se o baixo 

índice de envolvimento dos líderes nesses quesitos, apenas 9 (nove) de 62 

colaboradores afirmaram que estão utilizando o Workplace por causa do gestor. Por 

outro lado, mostra que os funcionários se sentiram interessados a acessar o 

Workplace, sem que o gestor pedisse. 

Quanto aos desafios, sobre o Workplace como ferramenta de trabalho, 

notou-se que 50% dos colaboradores que não estão ligados à área de Comunicação 

afirmaram que o Workplace não aumenta a produtividade no ambiente do trabalho, 

em complemento a esta afirmação, 40,3% dos inquiridos informaram que a 

plataforma nunca ajudou na realização de seus trabalhos.  
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Ainda sobre o Workplace como ferramenta de trabalho, dessa vez pelos 

profissionais de comunicação. Devido a sua semelhança com as Redes Socias de 

Consumo acaba que ocorrendo postagens, por parte de alguns colaboradores, de 

assuntos que não possuem vínculo com a empresa. Isso corrobora o porquê de 

alguns colaboradores das demais áreas atestarem que a ferramenta não os ajuda no 

trabalho e não aumenta a sua produtividade.  

Porém, como a sua implementação é ainda uma novidade na J.Macêdo, 

tendo apenas quatro meses de uso desde o seu lançamento, é normal que leve 

algum tempo para gerar resultados, bem como que os colaboradores enxerguem 

todo o potencial da plataforma. Com isso, cabe aos profissionais de comunicação e 

aos gestores realizarem eventos, ações, workshops, tira-dúvidas para poderem 

mostrar todas as possibilidades que a ferramenta pode trazer tanto para J.Macêdo 

quanto para o próprio colaborador, bem como reforçar o principal objetivo do 

Workplace, que é a troca e compartilhamento de experiências, ou seja, a 

colaboração. 

Outro desafio a ser destacado é a participação dentro da plataforma por 

meio de postagens, ou seja, engajamento. Para isso, efetuar ações de 

endomarketing que integrem com o Workplace, utilizar a funcionalidade de 

transmissão de vídeo ao vivo para reuniões ou palavra do presidente e mostrar 

como o colaborador pode contribuir para a empresa, faz com que ele se sinta 

incentivado a usar a ferramenta e a participe, consequentemente, aumenta o seu 

senso de pertencimento, pois ele irá se sentir parte da equipe e irá passar a vestir a 

camisa da empresa. Esse sentimento é de extrema relevância para qualquer 

organização, pois aumenta a produtividade e melhora do clima organizacional. 

Quanto ao desafio referente ao aumento da taxa de adesão por parte do 

público operacional, percebido pelos profissionais de comunicação, se faz 

necessário investir junto com a área de Tecnologia da Informação em pontos de 

internet para que essas pessoas possam acessar em seus celulares nos intervalos 

e/ou instalar totens interativos que permitam que o usuário possa acessar a sua 

conta do Workplace. 

O objetivo proposto com base nas 72 respostas dos colaboradores da 

J.Macêdo foi alcançado, mostrando o impacto da plataforma na empresa, além de 

fornecer subsídios qualitativos para que a instituição possa avaliar e traçar iniciativas 

que potencializem a utilização do Workplace e mitigar eventuais desafios. 
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No decorrer do desenvolvimento da pesquisa foram encontradas algumas 

limitações, dentre as quais podemos destacar: por ser uma empresa com uma 

estrutura bastante capilarizada dificultou o envio dos questionários; a quantidade de 

respostas obtidas pelo questionário, tendo em vista que na plataforma há 1.356 

usuários com contas ativas; a aplicação dos questionários foi restrita apenas a 

colaboradores que possuem como ferramenta de trabalho o computador e a internet.  

Além disso, sugere-se que as aplicações desses questionários devem ser 

uma prática sistemática com o propósito de buscar uma constante melhoria em 

relação a utilização da ferramenta englobando todos os níveis de cargos da 

empresa. Recomenda-se também a ampliação desta pesquisa em outras instituições 

que utilizam o Workplace como canal de comunicação interno. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado aos Colaboradores que não Estão 

Ligados à Área de Comunicação da Empresa J.Macêdo 

 

Primeira parte do quaternário - Sobre os Canais de Comunicação da Empresa 

 

1. Qual sua principal fonte de informação no ambiente de trabalho?  

o Gestor  

o Rádio Peão 

o Canais de Comunicação oficiais  

o Companheiros de Equipe 

 

2. Dos Canais de Comunicação abaixo quais deles você prefere?  

o Workplace  

o Intranet 

o E-mail Marketing 

o Quadros de Comunicação  

o Diálogos com a Gestão  

o Whatsapp 

 

3. Na sua avaliação, qual a eficácia dos Canais abaixo no compartilhamento de 

informações relacionado ao negócio da empresa? 

 

         Ineficaz    Pouco eficaz     Eficaz Muito Eficaz 

Workplace 

Intranet 

E-mail Marketing 

Diálogo com a Gestão 

Whatsapp 

 

4. Como você avalia a substituição da Intranet pelo Workplace?  

o Concordo plenamente  

o Concordo 

o Indiferente  

o Não concordo 
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Segunda parte do questionário - Sobre o Workplace  

 

5. Sobre utilizar o Workplace no trabalho, você avalia que ele é?  

o Difícil de aprender  

o Pouco difícil de aprender 

o Um pouco fácil de aprender Fácil de aprender 

 

6. Com que frequência você acessa o Workplace?  

o Algumas vezes por dia  

o Uma vez por dia 

o Uma vez por semana 

o Somente quando solicitado por outros colegas 

 

7. Você acha que o Workplace aumenta ou diminui a sua produtividade?  

o Sim, aumenta  

o Não, não aumenta 

  

8. Para você, qual a importância do seu gestor incentivar o uso do Workplace na 

sua rotina de trabalho?  

o Não muito importante  

o Importante, porém dispensável  

o Muito importante 

o Só usaria se o gestor incentivasse 

 

9. O Workplace alguma vez ajudou você a realizar seu trabalho? * 

o Nunca  

o Algumas vezes 

o Frequentemente 

 

10. Você já interagiu com algum outro colaborador que você não conhecia (por 

mensagem, comentário, live, chat) pelo Workplace?  

o Nunca 

o De uma a cinco vezes  

o Mais de cinco vezes 
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11. Marque as três principais razões para você estar participando do Workplace:  

o É bom para minha reputação na empresa  

o Meu gestor quer que eu faça isso 

o É bom para minha carreira 

o Quero dar visibilidade ao meu trabalho  

o Outros que conheço usam 

Outro: 

 

12. Quais dos motivos abaixo faz com que você não crie postagens no 

Workplace?  

o Leva muito tempo 

o Receio que a informação seja mal utilizada  

o Eu sinto que é difícil usar o Workplace 

o Eu não tenho nada que valha a pena compartilhar  

o Não tenho interesse 

o Não me sinto motivado a utilizar a plataforma  

Outro: 

  

13. Na sua opinião, escolha os três principais benefícios que a plataforma 

Workplace oferece: 

o Acesso remoto (pelo celular) e em tempo real  

o Formação de Grupos 

o Vídeo ao Vivo 

o Interação com outros membros da empresa  

o Redução do fluxo de e-mails 

o Mensagens e ligações de voz e vídeo  

o Publicação de fotos e criação de postagens  

o Aproximação com a liderança 

Outro: 
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APÊNDICE B – Questionário Aplicado aos Colaboradores de Comunicação da 

Empresa J.Macêdo 

 

1. Na sua opinião, quais os pontos fortes do Workplace como canal oficial de 

comunicação na empresa? 

 
2. Na sua opinião, quais os pontos fracos do Workplace como canal oficial de 

comunicação na empresa? 

 
3. Na sua opinião, o Workplace tem potencial para poder ser o único canal de 

comunicação da empresa? Por quê? 


