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RESUMO 

O estudo investiga os fluxos de comunicação nas organizações, refletindo sobre o modelo dos 
3 Puts (inputs, throughputs, outputs), que propicia uma visão sistêmica interdepartamental, 
aumentando a interação e a consciência entre os setores para a realização dos objetivos 
organizacionais. Apresenta as características e intersecções entre comunicação 
mercadológica, comunicação institucional e comunicação administrativa. Oferece um ponto 
de encontro entre esses conceitos e reflete sobre o modelo de Comunicação Integrada 
Tridimensional, quando todas as ações da comunicação organizacional convergem, baseadas 
no trinômio Missão, Visão e Valores e nos 14 passos da comunicação de Yanaze (2013). 
Outra análise é verificar os pressupostos teóricos com um estudo de caso da empresa 
Magazine Luiza, a fim de verificar de que forma o conceito de comunicação integrada está 
fundamentado no planejamento e na unicidade da mensagem desta organização. A 
metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica, estudo de caso e aplicação de entrevistas.  
Entre os resultados encontrados, demonstrou-se, tanto na pesquisa teórica quanto empírica, 
que a abordagem sistêmica e a proposta de Comunicação 3D, de fato, oferecem caminhos 
para uma eficaz gestão da comunicação integrada.  

 

Palavras-chave 
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RESUMEN 
 
El estudio investiga los flujos de comunicación en las organizaciones, reflexionando sobre 
modelo de los 3 Puts (inputs, throughputs, outputs), que facilita una visión sistemática 
interdepartamental que aumenta la interacción y la consciencia intersectorial para la 
consecución de los objetivos organizacionales. Presenta las características e intersecciones 
entre comunicación mercadológica, comunicación institucional y comunicación 
administrativa. Ofrece un punto de encuentro entre tales conceptos y reflexiona sobre el 
modelo de Comunicación Integrada Tridimensional, cuando todas las acciones de la 
comunicación organizacional convergen, fundamentadas en el trinomio Misión, Visión y 
Valores y en los 14 pasos de la comunicación de Yanaze (2013). Otro análisis consiste en 
verificar los presupuestos teóricos con un estudio de caso de la empresa Magazine Luiza, 
objetivando verificar de qué forma el concepto de comunicación integrada está fundamentado 
en la planificación y la unicidad del mensaje de dicha organización. La metodología consistió 
en investigación bibliográfica, estudio de caso y aplicación de entrevistas. Los resultados 
demostraron, tanto en la investigación teórica como en la empírica, que el abordaje sistémico 
y la propuesta de Comunicación 3D, de hecho, ofrecen vías  para una eficaz gestión de la 
comunicación integrada.  
 
Palabras Clave: Comunicación Integrada. Gestión. Sistemas. Comunicación Organizacional.  
Magazine Luiza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
This study investigates the course in the organizations, by a speculation about the "three puts 
model" (inputs, throughputs, outputs), that provides a systemic inter departmental vision that 
increases the interaction and awareness between the sections to achieve organizational 
objective goals. It represents characteristics and intersections between marketing, institutional 
and administrative communications. It also offers  incidences in common between these 
concepts and reflects on the model of Three-dimensional integrated communication, when all 
of the actions of organizational communication converge, based on "mission - vision - values" 
trinomial and on 14 steps of Yanaze's communication. Another analysis is verifying the 
theoretical assumptions from a case study in the Magazine Luiza enterprise, in order to 
explore how the concept of integrated communication has been grounded on the planning and 
the unity, based on the message of that organization. The methodology consists in 
bibliographic research, case study and an analysis about applied interviews. Along the results 
we have found, it was demonstrated that even in theoretical or empirical researches, that the 
systemic approach and the 3D Communication proposal, in fact, can offer some paths to an 
effective management of integrated communication. 
 
Key-words: Integrated communication. Management. Systems. Organizational 
communication. Magazine Luiza. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa aborda a comunicação organizacional como elemento referencial para o 

desenvolvimento de processos de comunicação integrada e sinérgica. Surgiu com a finalidade 

de responder à seguinte pergunta: como fazer efetivamente uma gestão da comunicação 

organizacional, de modo que todos os processos comunicacionais estejam integrados? 

Todos dizem fazer comunicação integrada, porque esse é um conceito que já foi 

amplamente discutido e um discurso já muito propagado. Todavia, interessou-nos investigar 

métodos adotados pelas organizações capazes de envolver e mobilizar os setores. Para isso, 

discutimos teoricamente a gestão da comunicação integrada e apresentamos um estudo de 

caso. A contribuição desse trabalho, portanto, não esteve na revisão do conceito, mas nas 

sugestões de caminhos para a efetiva aplicação da comunicação integrada nas organizações. 

Assim, esse trabalho partiu de uma proposta central, que foi apresentar a gestão da 

comunicação integrada sob uma perspectiva tridimensional (MARKUS, 2012), levando em 

consideração a comunicação mercadológica, a comunicação institucional e a comunicação 

administrativa, mediante a aplicação do modelo dos 3 Puts e os 14 objetivos de comunicação 

(YANAZE, 2013), nos ambientes interno e externo. Outro objetivo foi discutir as 

contribuições das ações de comunicação para o cumprimento das metas gerais e verificar de 

que maneira os profissionais de comunicação trabalham alinhados com missão, visão e 

valores. Primeiro na teoria, depois no estudo de caso em questão.  

Entre os objetivos específicos desta pesquisa, estão: apresentar, por meio da bibliografia 

levantada, as atividades que são atribuídas a profissionais de comunicação organizacional e as 

estratégias utilizadas para atingir os diferentes públicos; mostrar, por meio de um estudo de 

caso,  se esse trabalho ocorre de maneira integrada e se está alinhado aos objetivos e 

necessidades da organização; verificar se os profissionais de comunicação das diferentes 

especialidades buscam atender aos objetivos macros da organização de forma sinérgica e 

estratégica; e demonstrar de que maneira avaliam e mensuram resultados.    

Dessa maneira, esse estudo apresenta modelos sistêmicos que podem ser aplicados para 

se verificar a integração da comunicação, a maneira como ocorrem os fluxos e os 

procedimentos interdepartamentais. Discute planejamento estratégico, apresenta alternativas 

de como estabelecer objetivos específicos de trabalho de acordo com os objetivos gerais da 

organização, e também o oposto: mostra qual é o ponto de encontro entre os objetivos de 

todos os setores para a realização de uma meta comum.  
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A escolha pela empresa Magazine Luiza como estudo de caso dessa dissertação de 

mestrado recaiu, primeiramente, pela sua relevância no cenário organizacional, por exemplo: 

Em entrevista concedida à revista Exame, em 2005, o pesquisador Ricardo Raisen de Pinho, 

da Universidade de Harvard, diz que o Magazine Luiza chamou atenção da universidade 

“graças a seu crescimento incomum" (EXAME, 2005, online)1. Para o autor do estudo, no 

mundo dos negócios a rede varejista se destaca por:  

 

1) Mudar rotas para aproveitar as oportunidades (referência às incorporações de 

novas lojas pela rede). 

2) Liderança forte (capacidade de gestão da presidente, considerada profissional, 

carismática e inspiradora). 

3) Funcionários fiéis (devido a características que vão desde remuneração e 

benefícios oferecidos até o próprio clima de trabalho na empresa. Com isso, 

melhora-se o relacionamento com os clientes, pois os funcionários passam a ser 

mais comprometidos com os resultados da empresa). 

4) Perseverança da cultura (a manutenção dos valores, mesmo com as expansões da 

rede). Em entrevista à revista, diz o pesquisador Pinho: "No Magazine Luiza, todo 

mundo fala uma mesma língua, da alta diretoria ao office-boy". 

5) Ousadia e pioneirismo (a empresa se arrisca em diferentes práticas de vendas, 

antecipando tendências). 

 

Por essa administração diferenciada, também o autor Yanaze (2011) realizou um breve 

estudo sobre a empresa no livro “Gestão de Marketing e Comunicação”, com destaque ao 

setor de gestão de pessoas e sua contribuição para o crescimento dessa empresa no mercado. 

Também com interesse em entender como funciona a televisão corporativa da 

empresa, apresentamos no congresso Intercom Regional, em 2012, um estudo que expunha a 

TV Luiza como exemplo. O paper “TV Corporativa a serviço da comunicação 

organizacional”, de Saveri (2012)2, objetivava compreender como funciona esse canal e de 

que maneira é usado para integrar a comunicação entre os 23 mil funcionários. A partir desse 

trabalho, houve interesse em compreender ainda mais profundamente a comunicação 

integrada da rede varejista em todos os processos comunicacionais.  

                                                           
1 Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0857/noticias/5-licoes-do-magazine-luiza-
segundo-harvard-m0078722 
2 Disponível em: http://www.portcom.intercom.org.br/navegacaoDetalhe.php?option=trabalho&id=49988  

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0857/noticias/5-licoes-do-magazine-luiza-segundo-harvard-m0078722
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0857/noticias/5-licoes-do-magazine-luiza-segundo-harvard-m0078722
http://www.portcom.intercom.org.br/navegacaoDetalhe.php?option=trabalho&id=49988
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Metodologia 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram adotadas duas etapas metodológicas. A 

primeira, de caráter teórico, objetivou aprofundar conhecimentos, apresentando os conceitos 

relacionados à comunicação organizacional. Essa fase foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, que é a base deste estudo.  Procuramos conhecer a literatura existente sobre 

gestão da comunicação, em uma atividade contínua que acompanha todo o processo de 

investigação, iniciada na escolha do tema e que chega até a análise dos resultados.  

A segunda é a pesquisa aplicada, com um estudo de caso, que, segundo Robert Yin 

(2010), propõe uma abordagem qualitativa, abrangendo uma realidade social. E, como 

buscamos testar as teorias apresentadas, relacioná-las ao ambiente empresarial e compreender 

fenômenos, acreditamos que um estudo de caso é capaz de nos ajudar a responder ao nosso 

problema de pesquisa, sobre “como fazer” comunicação integrada. Vale lembrar que YIN 

(2010, p. 22) afirma ser o estudo de caso o método preferido quando: 

 

a) as questões “como” ou “por que” são propostas; 

b) o investigador tem pouco controle sobre os eventos; 

c) o enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. 

 

 Assim, tendo em vista que nosso problema de pesquisa é explicar “como” ocorre a 

gestão da comunicação integrada, o método de estudo de caso seria o mais apropriado a essa 

investigação. Com isso, podemos interpretar uma situação social, observar comportamentos, 

fatos, situações, com dados coletados com as fontes, aproximando e conflitando pontos de 

vistas sobre um mesmo objeto. Tal método permite-nos compreender os motivos que levam 

os gestores a determinada decisão e a checar de que maneira compreendem a comunicação 

integrada, de que modo realizam planejamento, definição de objetivos, avaliação e 

mensuração de resultados nessa área e como interpretam e apresentam resultados.  “O método 

também é relevante quando suas questões exigirem uma descrição ampla e “profunda” de 

algum fenômeno social” (YIN, 2010, p.24). 

 A principal técnica adotada foi a realização de entrevista em profundidade, do tipo 

semiaberta. Com finalidade exploratória, introduzimos o tema, apontando alguns tópicos do 

roteiro e deixando o entrevistado com liberdade para responder sobre o que foi colocado. Com 

isso, tivemos flexibilidade na gestão do tempo e na elaboração de perguntas, pois, como não 
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se buscou quantificação, o entrevistador pode ajustar as perguntas de acordo com o contexto e 

aprofundá-las (DUARTE, 2011, p.62-67).  

Essa técnica é menos rígida, apresentando apenas um roteiro norteador formado por 

assuntos a serem abordados, e não perguntas, possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o 

tema da maneira como o entende. Segundo Duarte, entre as vantagens está a “flexibilidade de 

permitir ao informante definir os termos da resposta e ao entrevistador ajustar livremente as 

perguntas” (DUARTE, 2011, p.62). E, além de flexível, trata-se, também, de uma técnica útil 

quando se busca conhecer a realidade e a descrição de processos complexos no qual o 

entrevistado está envolvido.  

Dessa maneira, colocamo-nos como ouvintes e buscamos interferir o mínimo possível, 

fazendo comentários apenas para clarificar dúvidas. O intuito foi explorar situações 

organizacionais a fim de esclarecer um conjunto de decisões tomadas pelos nove profissionais 

da área de comunicação no que diz respeito à gestão da comunicação integrada, passando em 

seguida por temas como planejamento estratégico, objetivos de comunicação, maneiras de 

avaliar e mensurar resultados.  

 

A lista de questão desse modelo tem origem no problema de pesquisa e 
busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma 
mais aberta possível. Ela conjuga flexibilidade da questão não estruturada 
com um roteiro de controle. As questões, sua ordem, profundidade e 
disposição do entrevistado, dependem do entrevistador [...] (DUARTE, 
2011, p.66).  

 

Utilizamos a técnica de amostragem não-probabilística do tipo intencional. O critério de 

seleção das fontes recaiu principalmente sobre atores que desempenham funções de gerência. 

“A seleção é intencional quando o pesquisador faz a seleção por juízo particular, como 

conhecimento do tema ou representatividade subjetiva” (DUARTE, 2011, p.69).  Além de 

gestores, entrevistamos também funcionários ligados a esses gerentes, como forma de ampliar 

o conhecimento e associar ou contrapor informações, elucidando diferentes pontos de vista 

em relação às atividades desenvolvidas e buscando compreender como lidam com as 

situações. Dessa forma, fechamos nosso quadro com a seguinte amostragem: nove 

profissionais de comunicação organizacional, que participam das comunicações 

mercadológica, institucional e administrativa.  

Para a realização do trabalho empírico, tivemos a aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Metodista de São Paulo e também uma declaração da instituição coparticipante 

(ver Anexo A). Com o objetivo de evitar extrema exposição das fontes, e assim evitar 
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qualquer possível constrangimento, citaremos os cargos e não os nomes dos entrevistados. 

Todas as entrevistas encontram-se ao final desse trabalho (ver Anexo B).  

Como técnicas complementares, utilizamos a observação direta e a análise documental.  

Estivemos no escritório do Magazine Luiza, em São Paulo, durante dois dias de trabalho, em 

um total de 16 horas, acompanhando a rotina dos profissionais e realizando as entrevistas. 

Com rigor científico, acreditamos ser possível compartilhar a experiência no local, relatando 

impressões que contribuem para a pesquisa, agregando novos conhecimentos para que a 

realidade, tão complexa, possa ser mais bem interpretada. Nessa metodologia de investigação, 

registram-se informações sobre o ambiente, para o que se vê e o que se ouve, seja em uma 

reunião, seja no cafezinho. O pesquisador torna-se testemunha das situações, sem precisar do 

relato de terceiros, investigando características que sejam importantes para responder às 

questões centrais do estudo, registrando comportamentos e a dinâmica de trabalho no local 

(MARCONI; LUKATOS, 2006).  

Como a organização possui 733 lojas, evidentemente, as observações relatadas referem-

se somente ao escritório central, mas, como estamos preocupados em descrever a rotina dos 

gestores de comunicação, e não de vendedores, acreditamos que não houve nenhum prejuízo 

pela adoção dessa técnica em apenas um local, porque estivemos onde as decisões são 

tomadas.  

Depois de visitado o espaço e apuradas todas as informações, a pesquisa partiu para 

uma revisão de documentos, como o conteúdo disponível no site da empresa e nos clippings 

de notícias publicadas, que foram utilizados como documentos para análise, a fim de  

contextualizar os fatos e as situações, apresentar novas perspectivas, semelhanças e diferenças 

com o que foi dito pelos entrevistados (MOREIRA, 2011).  

Para interpretar os resultados, as teorias foram testadas e as entrevistas aproximadas de 

acordo com cada tópico discutido. Não acreditamos que o estudo de caso possa ser 

generalizado e aplicado a diferentes situações, porque cada empresa possui suas 

idiossincrasias próprias. Todavia, conhecer procedimentos na prática pode contribuir para um 

melhor entendimento da realidade do setor de comunicação em uma organização de grande 

porte.  

 

Estrutura dos capítulos 

 

Esse estudo está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, expomos um 

embasamento teórico, a fim de entender os fenômenos intrínsecos que compõem a 
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organização social, como o agrupamento de pessoas que trabalham coletivamente para atingir 

as metas organizacionais. São apresentadas tanto teorias da comunicação como teorias das 

organizações, focando naquelas que, em nosso entendimento, aplicam-se ao estudo. É neste 

momento que apresentamos o pensamento sistêmico e o modelo dos 3 Puts, que sustentam 

toda a dissertação. 

O capítulo dois é composto pelas competências da comunicação organizacional, 

apresentando o conjunto de atividades que fazem parte da comunicação mercadológica, 

comunicação institucional e comunicação administrativa: o que são, para que servem e como 

funcionam. 

A maneira como todos esses processos se integram está detalhada no capítulo três, no 

qual são realizadas considerações sobre a interdependência entre as áreas, apresentada a 

proposta de Comunicação Tridimensional e expostos os 14 objetivos de comunicação. 

No capítulo quatro, para concluir os estudos teóricos, apresentamos o assunto 

“avaliação e mensuração de resultados”. Não objetivamos abordar essa questão em 

profundidade e com toda a sua complexidade, porque não era o foco definido no projeto de 

pesquisa, mesmo assim, julgamos importante trazer reflexões e exemplos que nos ajudam a 

compreender de maneira mais completa o trabalho de gestão da comunicação.  

No capítulo cinco, apresentamos o estudo de caso do Magazine Luiza, com a finalidade 

de melhor entender essa realidade dentro de uma organização de grande porte, verificar como 

funciona o setor de comunicação, de que maneira trabalham os profissionais e se estão 

alinhados aos objetivos macros. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, momento em que tecemos a pesquisa 

teórica com a empírica, relacionando os dados encontrados. No estudo de caso, identificamos 

algumas falhas na comunicação administrativa interna, como conhecimento não disseminado, 

isto é, quando informações ficam restritas a um único departamento e não são compartilhadas 

com os demais. Existem, pois, algumas brechas nos fluxos comunicacionais que impedem a 

realização da comunicação integrada na organização. Essa constatação, essa identificação de 

quais são os problemas comunicacionais existentes atualmente, levou-nos a apontar, ao final, 

algumas recomendações para o setor de comunicação da empresa.  
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CAPÍTULO I - A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 
Neste primeiro capítulo sustentamos que as teorias devem ter intersecções com a 

realidade e assim buscamos explicar, por meio de algumas das teorias da comunicação e da 

administração, mudanças pelas quais vêm passando a comunicação organizacional. Não 

adotamos nenhuma verdade definitiva, não sugerimos um rompimento, contrastando teorias, 

mas, pelo contrário, uma aproximação em torno de propostas teóricas.  Nossa sugestão, pois, 

não é abordar todas as teorias da comunicação e da administração, mas aquelas que, em nosso 

entendimento, poderiam explicar o saber comunicacional nas organizações. É explorando 

diferentes maneiras de pensar que buscamos apresentar distintas perspectivas, mas que, 

logicamente, não esgotam todas as possibilidades. Até porque estamos falando de 

comunicação e administração, dois campos complexos, cujas análises devem permanecer 

sempre abertas para novos olhares e discussões.   

 

1.1 Concepções teóricas 

  
A comunicação organizacional desenvolve-se concomitante às transformações da 

sociedade. É preciso compreender profundamente as mudanças contemporâneas e como as 

novas opções tecnológicas possibilitam a comunicação com os diferentes públicos, mesmo 

que os objetivos da organização sejam diferentes para cada situação: atrair e fidelizar clientes, 

estreitar o relacionamento com fornecedores, ser valorizada e admirada pelos funcionários.  

 Assim, com a rápida disseminação de informações, tantas tarefas a cumprir e metas a 

superar, a reflexão sobre os processos comunicacionais pode ficar em segundo plano em uma 

organização, de tal modo que as atividades dos profissionais de comunicação passam a ser 

entendidas como instrumentais, ou seja, focadas em ações: como a de escrever textos para o 

jornal da empresa, desenvolver uma nova campanha promocional, atualizar o site e o 

conteúdo das redes sociais. Logo, pode não haver espaço político para uma abordagem 

sistêmica das ações de comunicação.  

Este capítulo apresenta, portanto, reflexões teóricas sobre a comunicação nas 

organizações. O texto se desenvolve a partir da percepção de que em muitas organizações a 

comunicação ainda apresenta caráter instrumental, com um papel a desempenhar: atingir 

determinado público-alvo. Mais adiante, procuramos mostrar como as relações 

comunicação/organização não são apenas funcionais, mas também mediadas, afinal, os 

públicos com os quais as organizações se relacionam possuem uma vida fora do ambiente 
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profissional: uma vida familiar, cultural, social. Apresentamos, em seguida, o pensamento 

sistêmico na administração, a Teoria dos 3 Puts, que começa a nos introduzir para o 

entendimento de interdependência e inter-relação entre setores. Esse capítulo, portanto, 

insere-se no campo das reflexões epistemológicas, apresentando um espaço de diálogo entre 

teorias a fim de melhor compreender a comunicação nas organizações. 

 

1.2 Pensando a comunicação 
 

Partilhar, tornar comum. É bom iniciarmos essa discussão deixando claro que até 

mesmo a definição da palavra comunicação traz ambiguidades. O próprio termo carrega 

plurissignificações. O substantivo latino communicatione, conforme nos lembra o pesquisador 

Venício de Lima (2001, p.24), significa “a ação de tornar comum”, cuja raiz vem do adjetivo 

communis, que quer dizer pertencente a muitos, e é o verbo communicare que traz o sentido 

de tornar comum, fazer saber. Por tal motivo, a palavra pode significar duas ações distintas: 

transmitir, cujo processo é unidirecional; ou compartilhar, que é um processo participativo. 

Nas palavras do autor: 
 
A ação de tornar comum a muitos pode ser resultado tanto de uma 
transmissão como de um compartilhamento, que são pólos opostos de uma 
ação de comunicar. Para que se transmita algo, é preciso que se admita que 
esse algo possa ser apropriado e em seguida “transmitido” a outro. Quando 
se compartilha, ao contrário, o que ocorre é uma co-participação, uma 
comunhão, um encontro (LIMA, 2001, p.25). 
 

 Seria possível, pois, entender a comunicação como sendo manipuladora ou 

participativa, o que é totalmente antagônico. A comunicação também não pode ser entendida 

separada da vida social ou resumida aos meios de comunicação de massa, de acordo com 

Bordenave (1991), uma vez que ela se confunde com a própria vida humana e, seria, ainda, a 

responsável pela assimilação de culturas. “A comunicação foi o canal pelo qual os padrões de 

vida de sua cultura foram-lhe transmitidos, pelo qual aprendeu a ser ‘membro’ de sua 

sociedade” (BORDENAVE, 1991, p.17). 

Assim, todas as teorias da comunicação contêm alguma teoria social, pois todas as 

transformações sociais carregam consequências inevitáveis para a comunicação. Isso nos leva 

às seguintes reflexões: Seria a comunicação uma subdisciplina da sociologia? Qual 

exatamente o lugar da comunicação enquanto ciência? Se a palavra comunicação quer dizer 

ação, seria essa apenas uma área empírica? Trata-se de uma ciência que engloba tudo ou 

nada?  



24 
 

Sobre as indagações acima, arriscamo-nos em algumas explanações. Primeiramente, a 

respeito da dificuldade de se delimitar o campo de estudo da comunicação. Sabemos que é 

possível se comunicar de diferentes maneiras, todavia, ao discutirmos teorias da comunicação, 

percebemos que os pesquisadores não estão preocupados com a comunicação como 

simbolização, pois não discutem o significado de gestos corporais ou posturas. 

Comunicólogos também não discutem comportamentos, tal como uma relação entre chefe e 

funcionário, porque isso é campo da psicologia ou de gestão de pessoas. Comunicólogos não 

pesquisam as leis que regulam a distribuição e consumo de bens, porque isso é para 

economistas. Não debatem o homem na sociedade, campo da sociologia, nem no espaço, 

porque é geografia, nem como ser animal, social e moral, pois isso é antropologia. Então qual 

o lugar da comunicação? Esse é o epicentro da discussão.  

Entende-se que um mesmo objeto pode ser visto por diferentes disciplinas, 

dependendo de suas particularidades. Conforme Moragas Spá (1990), a comunicação, seria, 

portanto, uma ciência pluridisciplinar.  

 
Se entendemos pluridisciplinaridade como uma soma, ou a justaposição de 
conhecimento de cada prática científica, então, parece justo chamar assim 
uma pesquisa moderna sobre comunicação de massa. Um passo à frente na 
integração do trabalho científico das ciências sociais, constituiria-se na 
interdisciplinariedade, que implica confrontação, troca de métodos e de 
pontos de vista (MORAGAS SPÁ, 1990, p.16-17 – tradução nossa). 

 

Moragas Spá (1990) e Martino (2003) concordam que ainda não alcançamos a 

proposta da transdisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade dá seus passos. É o caso, por 

exemplo, da Educomunicação e de outras disciplinas que têm colocado o espaço da 

comunicação como um recorte transversal entre diferentes campos. E talvez seja esse o 

seu lugar. 

 

Figura 1: o lugar da comunicação 
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Fonte: proposta pela autora. 

 

 Para Martino (2003), o objeto de estudo da comunicação é o objeto midiático. No 

entanto, o que dizer sobre as mídias digitais, cada vez mais segmentadas? Um dos maiores 

problemas parece estar ancorado exatamente nessa questão. A mídia massiva unia grupos, por 

exemplo, quando a família toda se agrupava para assistir a um programa de televisão, ou, 

ainda antes, ouvir a uma radionovela. Já no contexto contemporâneo, os públicos estão 

fragmentados e selecionam o que querem consumir em termos de informação e 

entretenimento. As recentes tecnologias digitais trazem diferentes possibilidades; são amplas 

as alternativas para compartilhar informações, o que nos leva a uma reorientação teórica.  

Trazendo esses questionamentos para dentro deste estudo, observamos que na 

comunicação organizacional a preocupação não está somente nos veículos de comunicação 

utilizados nas empresas. Comunicação organizacional é um termo abrangente, que envolve as 

relações entre organização e seus públicos de interesse, estando diretamente ligada ao 

processo de gestão e à cultura organizacional.  Conforme Bueno (2009, p.3-4), comunicação 

organizacional é o “conjunto integrado de ações estratégicas, planos, políticas e produtos 

planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e 

sistemática com todos os seus públicos de interesse”. Dessa forma, como seria possível, pois, 

ficarmos limitados apenas aos suportes midiáticos que fazem parte da organização? 

Para Kunsch (2003), a comunicação é imprescindível à sobrevivência da organização, 

porque interliga todos os elementos e viabiliza as funções administrativas internas e externas. 

A autora classifica a comunicação organizacional em quatro grandes áreas – mercadológica, 
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interna, institucional e administrativa. Já o pesquisador Yanaze (2011, p.419) extrai dessa 

classificação a comunicação interna, uma vez que para esse autor “os públicos internos 

podem, em diferentes circunstâncias, ser destinatários e receptores de mensagens, tanto de 

comunicação administrativa como mercadológica e até institucional”. Diante disso, Yanaze 

classifica a comunicação organizacional em três áreas: comunicação administrativa, 

comunicação mercadológica e comunicação institucional – interna e externa.  É essa a 

abordagem que utilizaremos ao longo desse trabalho. Porém, ressaltamos que na comunicação 

organizacional diferentes enfoques podem ser encontrados para determinadas situações, pois 

não existem propostas conclusivas capazes de responder a problemas universais.  

   

1.3 Teorias funcionalistas  

 

Da mesma forma como a comunicação sempre existiu na experiência humana, as 

organizações sempre se fizeram presentes para atender a demandas sociais, políticas, 

religiosas, econômicas. Segundo Morgan (1996), etimologicamente a palavra organização 

vem do grego organon, com significado de ferramenta ou instrumento, e talvez por isso 

conceitos como metas, tarefas e objetivos estão sempre imbricados ao de organização. Kunsch 

(2003, p.21) traz que “as origens e a evolução das organizações se fundamentam na natureza 

humana”, lembrando que o homem depende da vida em sociedade para alcançar resultados. 

Em grupo, as pessoas conseguem satisfazer necessidades da vida social e é assim também nas 

organizações.  

Podemos notar que a vida organizacional obedece a uma rotina: os funcionários 

chegam ao trabalho em determinado horário e cumprem funções pré-estabelecidas. 

Compreendemos tal realidade ao observarmos a maneira como as empresas são compostas 

por departamentos funcionais: produção, marketing, finanças, pessoal, pesquisa e 

desenvolvimento, entre outros. Segundo Maximiano (2005), a departamentalização é um 

exemplo de modelo funcional, em que cada setor responde a uma função, com “tarefas 

interdependentes, orientadas por um objetivo singular. Cada uma das funções contribui para a 

realização da missão, propósito ou tarefa total de uma organização” (MAXIMIANO, 2005, p. 

87-88). 

Muitas vezes, até um sorriso ao cliente foi preliminarmente planejado e treinado pelo 

funcionário, pois essa atitude pode ajudá-lo a alcançar melhor desempenho, como destaca 

Morgan (1996, p.22), para quem algumas organizações “são planejadas à imagem das 

máquinas, sendo esperado que seus empregados se comportem essencialmente como se 
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fossem parte de máquinas”.  No chamado modelo mecanicista é assim, as partes, os setores, 

interligam-se e formam o todo que é a organização, por meio de comandos, de chefias, com a 

presença das autoridades no ambiente organizacional, sem preocupação com o aspecto 

humano, motivo pelo qual existem muitas críticas a esse modelo, que teve influência de Max 

Weber, que fez paralelos com as chamadas burocracias e “concluiu que as formas 

burocráticas rotinizam os processos de administração exatamente como a máquina rotiniza a 

produção” (MORGAN, 1996, p. 26).  

Ao revisar algumas teorias das organizações, Kunsch (2003) relata que o modelo 

mecanicista é predominante na comunicação organizacional, sobretudo das décadas de 1960 a 

1980, com foco nos resultados, em detrimento dos contextos sociais. “Este paradigma 

considera e avalia a comunicação sob o prisma funcionalista e da eficácia organizacional” 

(KUNSCH, 2003, p.72).  

Paralelamente ao mecanicismo e contrastando com Weber, a teoria clássica da 

administração, também chamada escola do processo administrativo ou enfoque funcional da 

administração, teve como principal representante o engenheiro francês Henry Fayol, que 

define cada componente da administração: planejamento, organização, comando, coordenação 

e controle. Ele “considerava a empresa como sistema racional de regras e de autoridade, que 

justifica sua existência na medida em que atende ao objetivo primário de fornecer valor, na 

forma de bens e serviços, a seus consumidores” (MAXIMIANO, 2005, p.77).  Há uma grande 

preocupação com o comando, ou seja, as gerências dos setores, bem como a defesa da 

especialização do trabalho, centralizado na autoridade. 

Nessa teoria clássica da administração, destaca-se a comunicação vertical descendente, 

isto é, como as funções obedecem a uma hierarquia, a alta direção e as chefias é que 

determinam ordens e desenvolvem uma comunicação predominantemente escrita e direcional, 

focada em regulamentos que visam à obediência e ao cumprimento das tarefas.  

Assim, acreditamos que, se para esses estudos as organizações são entendidas a partir 

de suas funções, podemos fazer essa corrente dialogar com a teoria funcionalista da 

comunicação, que analisa o processo comunicativo a partir das funções que desempenha na 

sociedade, na qual cada setor exerce uma função, possui um papel a desempenhar. A 

comunicação é formal, objetiva o atendimento das metas.  

Ao olharmos para a comunicação nas organizações percebemos que ela também 

cumpre funções. Na análise da comunicação administrativa, por exemplo, temos que ela 

objetiva permitir uma melhor divisão de tarefas, informar as normas e as novidades, gerar 

motivação e até sentimento de orgulho (YANAZE, 2011, p.452), conforme veremos mais 
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detalhadamente no capítulo dois. Para isso, essa comunicação conta com uma gama de 

veículos, tais quais documentos institucionais, instruções, normas, diretrizes, e demais 

veículos de comunicação produzidos na empresa para que os procedimentos realizados sejam 

de conhecimento de todos e para facilitar operações que possam garantir o perfeito 

funcionamento da organização. 

Lasswell (1971), um dos principais pensadores da corrente funcionalista da 

comunicação, assinala três papéis da comunicação: o de exercer a vigilância sobre o meio 

ambiente, a correlação das partes da sociedade em resposta ao meio; a transmissão da herança 

social de uma geração para outra. Até então, as pesquisas falavam em manipulação, persuasão 

ou influência dos meios de comunicação de massa. Com a corrente funcionalista, chega-se a 

uma alteração conceitual. Neste sentido, não se fala mais em efeitos da mídia, mas em uma 

análise das suas funções. Tal corrente foi influenciada pelo positivismo, a primeira escola de 

pensamento que sistematizou o conhecimento sociológico, partindo da crença do poder da 

razão humana para conhecer a realidade. A proposta era aplicar à vida social os mesmos 

princípios que cientistas usavam nas ciências naturais. A partir disso, o paradigma de 

Lasswell (1971) tem a preocupação de descrever o ato comunicativo por meio das perguntas: 

quem? (análise de controle), diz o que? (análise de conteúdo), em que canal? (análise de 

meios), para quem? (análise de audiência), com que efeito? (impacto).  

Ao abordar sobre o controle dos canais de comunicação, o pesquisador apresenta 

algumas concepções que também podem ser adaptadas à realidade da comunicação nas 

organizações.  Os dirigentes da sociedade não compartilham a visão de realidade com a massa 

e tal pensamento pode nos levar a uma reflexão cuidadosa sobre os house-organs, os jornais 

de empresa distribuídos aos funcionários. Como destaca Bueno (2009), os jornais internos 

muitas vezes se esforçam em impor uma mentalidade nas organizações com ideias que 

estimulem determinados comportamentos esperados, não abrindo espaço para diálogo. E, 

segundo Lasswell (1971, p.116): “Daí o controle dos canais de comunicação, na esperança de 

organizar-se a atenção do conjunto da comunidade, de tal forma a limitarem-se as respostas 

àquelas considerações favoráveis à posição de poder das classes dominantes”.  

Outros teóricos funcionalistas, Merton e Lazarsfeld (2000, p.105), lembram que 

enquanto muitos sustentam que os meios de comunicação de massa possuem poder de 

controle, que podem ser usados para o bem ou para o mal, o verdadeiro controle social está 

nas mãos de poderosos grupos de interesses presentes na sociedade, sendo esse um controle 

organizado. Eles recordam que as pessoas que não aderem a certas crenças e atitudes não são 
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mais colocadas em campos de concentração, mas é possível haver uma exploração 

psicológica: 

Aqueles que pretendem controlar as opiniões e crenças de nossa sociedade 
utilizam-se cada vez menos da força física, e cada vez mais da persuasão em 
massa. Os programas de rádio e o anúncio institucionalizado substituem a 
violência e a coerção. A preocupação manifesta quanto às funções dos mass 
media deveria-se, em parte, à observação válida de que estes meios tomaram 
para si a tarefa de conformar o público de massa ao status social e 
econômico (MERTON; LAZARSFELD, 2000, p.106). 
 

Vale ressaltar que essas questões suscitadas pela corrente funcionalista estavam muito 

ligadas ao período entre as duas grandes guerras mundiais, momento em que pesquisadores 

estavam bastante interessados em analisar as influências da propaganda. Contudo, também é 

possível trazer tais concepções para o contexto das organizações. Torquato (1986) salienta 

que o objetivo da comunicação com os funcionários é manter o equilíbrio do sistema, ou seja, 

ela cumpre uma função que é reforçar crenças e valores. A função da comunicação interna, 

seria, pois, a de “modificar e adaptar o comportamento das pessoas às normas traçadas, 

influenciar atitudes e preferências, carrear todos os atos com vistas à execução das metas 

programadas” (TORQUATO, 1986, p.60). 

Quando observamos também a comunicação de mercado, identificamos que no 

planejamento de marketing é comum encontrarmos expressões como “captar mais clientes”, 

“atingir o público-alvo”, “impactar as audiências”. Ora, tais diretores de marketing estão 

simplesmente discorrendo sobre a teoria funcionalista. Eles têm uma função a cumprir, que é 

planejar uma comunicação coerente com os objetivos da empresa, que, por sua vez, é 

realmente atingir seus públicos.  

Com tais pensamentos expostos, vimos nesse tópico que a perspectiva funcionalista da 

comunicação está focada no atendimento às metas, no gerenciamento de informações e na 

possibilidade de ajudar a melhorar a atuação dos funcionários. Veremos a seguir como a 

comunicação também pode ser pensada a partir da cultura e a importância de se levar em 

conta o contexto sócio-cultural que permeia os processos comunicativos.  

 
1.4 Usos sociais das mídias nas organizações 

 

A teoria dos “usos e gratificações”, na comunicação, surge depois da teoria 

funcionalista com a finalidade de entender as motivações do público para consumir as 

mensagens da mídia. Conforme destaca Wolf (1999, p.71), há uma mudança de perspectiva, 
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no qual os estudos atravessam a pergunta “O que é que os mass media fazem às pessoas?” 

para se preocuparem com o seguinte: “O que é que as pessoas fazem com os mass media?”.  

Tal teoria baseia-se no pressuposto de que nenhuma mensagem, por mais eficaz que 

seja, influenciará um receptor que não faça uso dela. “Os mass media são eficazes se e na 

medida em que o receptor lhes atribui tal eficácia, baseando-se precisamente na satisfação das 

necessidades” (WOLF, 1999, p.71). Assim, um mesmo programa de TV poderia atender às 

necessidades de diferentes pessoas, que seriam capazes de explicar de forma consciente a 

origem de sua gratificação, ou seja, o que elas ganham assistindo ao programa, que satisfações 

elas obtêm. Essa teoria dos usos e gratificações enfraquece a força da manipulação dos meios, 

entendendo que os receptores não são simplesmente passivos ao que estão expostos: eles 

esperam ter alguma necessidade atendida ou receber uma gratificação.  

A partir dessa perspectiva, podemos concluir que um funcionário apenas lerá o jornal 

da empresa se tais informações lhes parecerem úteis. São as gratificações. Da mesma forma, o 

cliente apenas aceitará uma comunicação empresarial se essa lhe parecer necessária ou 

agradável.  

Olhar para a comunicação organizacional com essa perspectiva permite-nos refletir 

sobre o que os públicos obtêm de gratificação com as mensagens recebidas e de que maneira a 

comunicação deve ser planejada. “Podemos dizer então que o que tem alterado o nosso 

mundo não é a televisão, ou o rádio, ou mesmo a imprensa, ou qualquer outro meio mais 

recente, mas os usos que lhe são dados em cada sociedade” (GALINDO, 2002, p. 76 – grifo 

nosso). 

Uma das principais críticas em relação à teoria funcionalista em geral, na qual a teoria 

que se segue, a dos usos e gratificações, também não escapa, é a de ignorar um detalhe 

essencial: a possibilidade de reelaboração dos discursos da mídia por parte dos receptores. Da 

mesma forma, uma das principais críticas em relação à teoria clássica da administração é 

justamente por se concentrar nas funções e não abrir espaço para se pensar nos aspectos 

humanos do ambiente organizacional. Vamos agora entender a comunicação organizacional 

sob um terceiro viés: quando analisada a partir da cultura.   

 

1.5 Comunicação organizacional e mediações sócio-culturais 

 

O Japão surpreendeu o mundo ao construir um império pouco tempo depois de sair 

dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Suas empresas e marcas são reconhecidas 

mundialmente e seus produtos têm boa reputação. Acredita-se que a cultura do país foi a 
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principal responsável pela virada na história, crescimento acelerado e desigual de suas 

organizações, como o estímulo à criatividade. Os profissionais são incentivados a cooperarem 

com grandes ideias e, por tais motivos, há muito interesse em compreender a cultura das 

empresas japonesas. Para realizar uma análise como essa, avalia-se a linguagem utilizada no 

ambiente, a interação entre indivíduos, rituais de rotina, ideologias, valores, entre outros 

aspectos. Compreende-se, assim, que uma boa maneira de entender as organizações é olhando 

para elas enquanto fenômenos culturais (MORGAN, 1996, p.116-128).  

Assim como em qualquer sociedade as culturas dificilmente são planejadas, também 

nas organizações essas são produtos naturais. Segundo Marchiori (2006), dentro de cada 

cultura organizacional, há ainda subculturas: pessoas de diferentes classes sociais, com 

distintas profissões, formações escolares, bagagens culturais e experiências. Portanto, a 

cultura organizacional, dita no singular, é entendida como um reflexo da linguagem, dos 

procedimentos, das interações humanas, dos comportamentos, dos traços que tornam aquela 

organização única. Na concepção da autora: 

 

Cultura organizacional é o reflexo da essência de uma organização, ou seja, 
sua personalidade. Ela é essencialmente experimentada por seus membros de 
maneira conjunta, o que, sem sombra de dúvida, afeta a realidade 
organizacional e a forma com que os grupos comprovam e validam as 
relações internas. Assim, é preciso haver construção de 
significado/comunicação para que haja cultura nas organizações. 
(MARCHIORI, 2006, p.82) 

 

Também no estudo da comunicação, passa a haver um deslocamento metodológico 

que caminha para a cultura, entendendo que o indivíduo está inserido em um contexto sócio-

cultural, marcado por vivências cotidianas, experiências sociais e culturais, de tal modo que 

os estudos dos processos comunicacionais deveriam pensar sobre essas relações. Assim, há 

um resgate da ideia de que o campo da comunicação está, afinal, nas ciências humanas, e a 

centralidade dos estudos de comunicação está mais especificamente no processo 

comunicacional, não nos suportes midiáticos, indo à contramão do que pregava Martino 

(2003) conforme revisamos anteriormente.  

É a teoria das mediações que muda o lugar das perguntas: da análise dos meios para 

uma análise das culturas populares e de como se dá a recepção da mensagem por meio delas. 

Sob esse aspecto, as mensagens veiculadas pelos meios podem ser transformadas quando 

apropriadas pelo receptor, ganhando sentidos diferentes, em razão das mediações vivenciadas 

pelas pessoas (BARROS, 2009). O pesquisador Martín-Barbero é um dos que propõem as 

mediações como centro de atenção da pesquisa em comunicação, no lugar dos meios. Assim, 
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ele elabora “um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas - dominação, produção e 

trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o prazer” (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p.288).  

Na visão de Martín-Barbero, a comunicação não se resume aos meios, porque a 

comunicação também está presente nos encontros na igreja aos domingos, nos estádios de 

futebol, nas festas, nas conversas com os vizinhos, e assim por diante, de tal modo que não se 

pode entender a comunicação social olhando apenas para rádio, televisão, jornais, revistas ou 

internet. Por pensar assim, Martín-Barbero se opõe aos estudos dos efeitos dos meios, sendo 

também bastante crítico à teoria funcionalista. Influenciado pelos Estudos Culturais, um 

campo de estudos que se preocupa com “as relações entre a cultura contemporânea e a 

sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas 

relações com a sociedade e as mudanças sociais (...)” (ECOSTEGUY, 2006, online)3, Martin-

Barbero fala, pois, de mediações, que são os espaços entre o emissor e o receptor, 

considerando que o indivíduo possui uma vida cotidiana, cercada por costumes, crenças, 

valores, toda uma bagagem de vida que determina sua forma de interpretar mensagens.  

E para falar de influência dos meios, é preciso, bem antes, pensar sobre o grau de 

educação escolar, a rotina da vida familiar, as concepções de mundo das pessoas, bem como 

onde elas vivem, no que acreditam, quais seus anseios. Sobre esse assunto, também diz 

Santaella: “Há mediações culturais na construção do sentido que produzem leituras 

diferenciais de uma mesma mensagem, de acordo com o grupo social do destinatário” 

(SANTAELLA, 2004, p.56).  

Dessa maneira, em vez de abordar as funções de cada parte do processo comunicativo, 

no qual cada parte exerce uma função específica, a lógica das mediações busca entender a 

interdependência entre essas partes: emissor, receptor, canal, mensagem. Também há uma 

desmistificação do poder da mídia, abrindo espaço para discutir as possíveis ações do receptor 

com uma reconstrução da mensagem. Ou seja, como as pessoas podem reinterpretar aquilo 

que recebem, como elas dão significado às mensagens dos meios de comunicação. Assim, 

Martín-Barbero propõe três lugares de mediação que mudam o jeito de como os receptores 

absorvem os conteúdos midiáticos: cotidianidade familiar, temporalidade social e 

competência cultural.  

No cotidiano, temos interações com pessoas e instituições, sendo que é o ambiente 

familiar onde geralmente manifestamos nossas inquietações, anseios, sonhos e frustrações, e 

                                                           
3 Disponível em: http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/Cartografias/teoria.php. Acesso em: 
janeiro/2014.  

http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/Cartografias/teoria.php
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muitos conflitos ocorrem. É também a família um dos espaços mais importantes de leitura dos 

suportes midiáticos. Conforme Martín-Barbero (1997), para fazer parte do ambiente familiar, 

os meios de comunicação operam com proximidade em relação aos espectadores, por 

exemplo: com uma linguagem simples e clara. Um apresentador de televisão, portanto, não 

apenas transmite informações, como interpela a família em tom de diálogo. 

Temporalidade social é o tempo do cotidiano, repetitivo, fragmentado. Da mesma 

forma, a programação dos meios de comunicação de massa tenta acompanhar esse ritmo, 

organizando-se através de uma sequência horária repetitiva. É o caso das telenovelas e dos 

seriados, por exemplo. Já a competência cultural, diz respeito a todas as vivências das 

pessoas, compreendendo também o cotidiano, assim como suas descobertas culturais e a 

educação formal.  

Também em Martín-Barbero (1997), encontramos uma discussão a respeito das 

lógicas da produção e dos diferentes usos. Todavia, o próprio autor preocupa-se em explicar 

que aquilo a que ele denomina usos não deve se confundir com a teoria “dos usos e 

gratificações” uma vez que ele está situando a comunicação no campo da cultura, e não 

olhando exclusivamente para o receptor.  

 
O que importa é o que configura as condições específicas de produção, o que 
da estrutura produtiva deixa vestígios no formato, e os modos com que o 
sistema produtivo – a indústria televisiva – semantiza e recicla as demandas 
oriundas dos “públicos” e seus diferentes usos. (MARTÍN-BARBERO, 
1997, p.299 – grifo nosso). 
 

A televisão pode ter um papel fundamental, por exemplo, para uma família 

desestruturada cujas tensões são abrandadas quando todos se unem em frente à TV para 

acompanhar o programa favorito. Pode ser uma fuga para casais que já não têm muito a dizer, 

ou, ainda hipoteticamente, tão desnecessária para outros casais que acaba sendo guardada em 

um cômodo no quarto, em vez de ocupar posição principal na sala. Outra maneira de pensar 

os diferentes usos é observar o que as diferentes classes sociais e competências culturais 

fazem com os meios de comunicação: se esses são, ou não, a principal forma de 

entretenimento e contato cultural da família.  

Assumindo o protagonismo da comunicação e estendendo isso também às 

organizações, a comunicação organizacional passa a ser vista não mais como uma função 

meramente, mas, quando adquire notoriedade, ela é capaz de, muito mais que monitorar 

informações, permitir um canal de diálogo entre empresa e públicos, compartilhando 

conhecimento. Como diz Marchiori (2006) acerca dessa questão:  
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Há um novo paradigma nesta área, a interação dialógica, que rompe o 
modelo mecânico da informação e adota a postura do diálogo como a melhor 
maneira de resolver conflitos, realizar acordos, enfim, buscar um consenso 
em relação a uma prática, compreendendo assim a comunicação para além 
da racionalidade técnica (MARCHIORI, 2006, p.25). 

 

Levando-se em consideração tais abordagens apresentadas, observamos que a 

comunicação organizacional deve se preocupar com informações que permitam a interação, o 

significado compartilhado, considerando que os aspectos sócio-culturais exercem influência 

no processo interpretativo da mensagem. Veremos a seguir que, para isso, um modelo 

sistêmico de comunicação pode ajudar a revisar a situação interna e externa da organização, 

apontando caminhos para um entrosamento entre os setores. O que chega aos diferentes 

públicos da organização depende de processos internos e da maneira como eles são 

processados, e, sendo assim, o resultado é de responsabilidade de todos.  A comunicação 

precisa ser coerente, em todos os níveis, com todos os públicos.  

 Trazendo essas ideias ao ambiente organizacional, podemos observar que cada 

funcionário é participante de uma cultura e está sujeito a uma série de mediações. Não fosse o 

bastante a importância de ter acesso a um informativo, o processo de recepção não está 

circunscrito ao momento de receber ou ler o jornal da empresa. Muitas vezes, os funcionários 

levam o material para casa, mostram para a família, comentam as notícias, interagindo com 

outras pessoas a respeito do conteúdo e do que foi presenciado na empresa, produzindo um 

sentido coletivo.  

Tal modelo apresentado por Martín-Barbero sustenta que as mediações não substituem 

os meios, mas, principalmente, esses fazem parte daquelas, embora a centralidade dos estudos 

de comunicação deva se concentrar no ser humano. No contexto da comunicação 

organizacional esse é um sentido básico. As pessoas estão cansadas de vendedores e de 

propagandas. Elas querem produtos verdadeiros, sendo apresentados por pessoas verdadeiras. 

Ou seja: empresas que vendam mais do que produtos, mas também conhecimento e emoções, 

que compartilham experiências.  Pela teoria das mediações, compreendemos a comunicação 

organizacional com um fluxo em todas as direções, valorizando a figura do receptor, aquele 

que recebe a mensagem compartilhada, existindo uma interdependência entre os processos 

comunicativos, porque a comunicação é analisada a partir da cultura.  

Na administração, esses conceitos muitas vezes são compreendidos pela perspectiva 

comportamental, que sustenta que o sistema social é o mais importante nas organizações, 

formado por pessoas, que possuem necessidades, sentimentos, aspirações e tudo isso têm mais 

influência no ambiente organizacional do que o sistema composto por máquinas.  “No centro 
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do processo administrativo está o ser humano e não o sistema técnico, quando se aplica a 

visão comportamental: ‘o ser humano é a medida de tudo” (MAXIMIANO, 2005, p.214).  

No enfoque comportamental da administração muitos pesquisadores se esforçaram em 

demonstrar a influência do ambiente de trabalho na produtividade dos funcionários. A 

chamada “escola das relações humanas” nasce com um experimento do professor Elton Mayo, 

de Harvard, que explanou a relação entre desempenho individual e relacionamento com 

colegas e administradores. Em outras palavras, as organizações deveriam ser vistas como 

sistema social, no qual fatores emocionais e comportamentais têm mais peso no desempenho 

do que métodos de trabalho (MAXIMIANO, 2005, p.220). 

De acordo com Mota (1973, p.23) a escola das relações humanas sugere o modelo do 

“homo social”, em contraposição ao “homo economicus”, ou seja, o indivíduo apresenta 

condutas que não podem ser restringidas a um esquema mecanicista; ele é condicionado pelo 

sistema social e por demandas de ordem biológicas. Há diferenças individuais e todo homem 

possui necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e auto-realização. A 

Escola de Relações Humanas também compreende o trabalho como atividade de grupo, dando 

relevância ao mundo social do trabalhador, que é prioritário ao mundo do trabalho, 

ressaltando a importância de pertencimento e demandas sociais.  

Quando analisamos as organizações por meio dessa perspectiva, observamos também 

que elas passam a investir em comunicação em busca de uma alma. A comunicação 

organizacional começa a permitir a interação e a participação, ela é descendente, mas também 

ascendente. Essa teoria humanista ressalta o elemento humano nas organizações. 

Isso é relevante nos dias atuais, por exemplo, quando escolher a melhor mídia para 

veicular uma mensagem não é mais uma ação fácil como era tempos atrás investir na 

publicidade massiva. Conforme os Belch:  
 

Os anunciantes estão enfrentando o problema de os consumidores terem se 
tornado menos receptivos à propaganda tradicional. Muitos consumidores 
estão desligando-se da propaganda; eles estão cansados de ser bombardeados 
com mensagens comerciais. Isso está levando muitos anunciantes a procurar 
por maneiras alternativas de comunicarem-se com seus públicos-alvo 
(BELCH; BELCH, 2008, p.12).  

 

Pensar a comunicação organizacional por meio da perspectiva das mediações, 

conforme Martín-Barbero na teoria da comunicação, e da Escola de Relações Humanas, na 

administração, nos leva à consciência de que um profissional de comunicação precisa, antes 

de elaborar uma campanha publicitária ou planejar uma publicação jornalística mensal, ter 
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uma preocupação com o indivíduo, considerando o contexto sócio-cultural. Mais do que 

“atingir um público-alvo”, que é um pensamento mais relacionado ao modelo funcionalista, se 

pensarmos em mediações encontraremos que ao elaborar um planejamento de comunicação 

para chegar a um público, é preciso focar nas necessidades e aspirações dessas pessoas 

olhando para suas culturas.  

Assim, procuramos compreender como também nas organizações a análise de 

correntes teóricas é um caminho para auxiliar os profissionais na busca de soluções rotineiras. 

Por vezes, os estudos acadêmicos parecem ser realidades distantes do mercado de trabalho, 

quando na verdade podem, e devem, oferecer respostas às problemáticas empresariais e 

sociais, auxiliando, inclusive, no aperfeiçoamento das relações com clientes e funcionários. 

Buscar entender a comunicação organizacional a partir de diferentes perspectivas teóricas da 

administração e da comunicação é um desafio que reflete o objetivo de entender a 

comunicação organizacional para além das mídias, ou seja, para além dos estudos dos meios 

de comunicação de massa.  

Dentre as perspectivas teóricas que utilizamos, trataremos agora do pensamento 

sistêmico, que é a principal abordagem aprofundada nesse estudo, e abordaremos também o 

sentido de organização enquanto organismo, por ser o modelo de administração utilizado pela 

empresa que apresentamos em nosso estudo de caso, no último capítulo, que diz trabalhar por 

meio de um sistema aberto.  

 

1.6 O pensamento sistêmico e o modelo dos 3 Puts 

 

Quando as organizações são compreendidas como se fossem organismos vivos, e não 

máquinas, tem-se que “objetivos, estruturas e eficiência ficam agora em segundo plano em 

relação aos problemas da sobrevivência e outras preocupações mais ‘biológicas” (MORGAN, 

1996, p.44), que seriam a saúde organizacional, os ciclos de vida organizacionais, as relações 

entre as espécies, por exemplo. Assim, olha-se para o público, tanto interno quanto externo, 

como pessoas com necessidades complexas e que buscam satisfazê-las. Há, assim, uma 

preocupação com a motivação, as relações de amizade e interação.  

Um exemplo disso são as teorias da motivação de Abrahan Maslow, que, segundo 

Morgan (1996, p.45), “apresentaram o ser humano como um tipo de organismo psicológico 

que luta para satisfazer a suas necessidades numa busca de completo crescimento e 

desenvolvimento”. Nesse ponto de vista, foi construído uma hierarquia de necessidades que 

progridem no ser humano, que começam nas necessidades “fisiológicas”, que seriam os 
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salários e os benefícios, passando depois pela segurança no trabalho, pelos aspectos sociais no 

ambiente de trabalho, pela auto-estima, como o reconhecimento,  e por fim a auto-realização, 

que seria o aspecto mais alto dessa pirâmide de necessidades (MORGAN, 1996, p.47).  

Mais tarde, partindo desse conhecimento sobre as motivações humanas, Richard 

Barrett amplia a hierarquia de necessidades e ressalta a importância de estudar as culturas das 

organizações, olhando para o capital humano, que é a principal vantagem competitiva. Buscou 

demonstrar que a cultura reforça a missão e os valores das organizações, de tal modo que cada 

funcionário torna-se responsável pelo desempenho da empresa. O “método de Barrett”, 

conforme explica Hallak e Rodriguez (2010, online), abarca sete níveis: 1) Sobrevivência; 2) 

Relacionamento; 3) Auto-estima; 4) Transformação (auto-realização e crescimento pessoal); 

5) Alma (conexão da pessoa com o mundo); 6) Divina (conexão com toda criatura, 

identificação com a humanidade); 7) Unidade (social, ações direcionadas ao bem comum).  

Esse pensamento que entende a administração de uma empresa como um sistema 

orgânico, porque as pessoas nas organizações precisam ter suas necessidades básicas 

satisfeitas para funcionarem harmonicamente, é o que dá inspiração ao biologista alemão 

Ludwig Von Bertalanffy para desenvolver a Teoria Geral dos Sistemas, com o princípio de 

que as organizações são como os organismos, eles estão “abertos” ao meio ambiente e 

precisam relacionar-se com ele para sobreviver (MORGAN, 1996, p.48).  

A ideia de sistema compreende o entendimento de que deve haver relações ou 

interações entre as partes e que os sistemas são feitos de um conjunto de componentes, que 

podem não ser apenas físicos, materiais, como também do campo de ideias, procedimentos, 

por exemplo. “Trata-se de uma proposição consolidada em inúmeras disciplinas, que pode ser 

caracterizada como filosofia ou forma de produzir, interpretar e utilizar conhecimentos” 

(MAXIMIANO, 2005, p.317).  

Assim, quando falamos hoje em abordagem sistêmica, conforme está no subtítulo 

desse trabalho, “contribuições para uma abordagem sistêmica”, estamos nos referindo a uma 

abordagem holística, com duas ideias centrais: a interdependência das partes, na qual é 

preciso analisar não apenas os elementos, mas também suas inter-relações, em uma busca pela 

totalidade; e tratamento complexo da realidade complexa, em que se busca diferentes 

enfoques para lidar com isso. Vale ressaltar que os sistemas são definidos pelo observador, 

partindo de sua percepção, portanto, para lidar com a complexidade, é necessário que alguém 

a enxergue.  

Segundo Mota (1973), as organizações se diferenciam dos outros sistemas sociais 

devido ao seu alto nível de planejamento e controle. A perspectiva sistêmica ao longo dos 
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anos passa, então a se desenvolver por meio de métodos. Ao destacar um dos pontos mais 

importantes do pensamento sistêmico, Mota (1973) enfatiza “a boa compreensão dos 

conceitos de papéis, normas e valores, principais componentes de um sistema social” (MOTA, 

1973, p.95). 

Na gestão de atividades, em geral, as organizações recorrem ao planejamento 

estratégico como alicerce e utilizam modelos sistêmicos para a definição de objetivos e metas. 

Neste estudo, partimos do princípio de que alguns fundamentos da administração podem ser 

aplicados para uma melhor gestão da comunicação. Assim, embasados nos estudos de Yanaze 

(2011, 2013), utilizaremos durante toda o modelo sistematizado dos 3 Puts. O pesquisador 

trabalha esse sistema aplicável a partir de uma revisão mais abrangente dos “4 Ps” 

apresentados na década de 1960 por Jerome McCarthy: Product (poduto), Price (preço), 

Place (ponto de venda) e Promotion (promoção). Com tal proposta, o conceito dos 4 Ps 

passou a compor as estratégias consideradas fundamentais do marketing, que guiam o 

trabalho de muitos profissionais ainda hoje. Os autores George Belch e Michael Belch (2008) 

compreendem o marketing como a combinação dos 4 P’s. Na visão deles:   
 

O marketing facilita o processo de troca e o desenvolvimento de 
relacionamentos por meio do exame cuidadoso das necessidades e dos 
desejos dos consumidores, desenvolvendo um produto ou serviço que 
satisfaça essas necessidades, ofertando-o a determinado preço, tornando-o 
disponível, por meio de determinado local ou canal de distribuição, e 
desenvolvendo um plano de promoção ou comunicação para criar 
conhecimento e interesse (BELCH; BELCH, 2008, p.11).  
 
 

Todavia, por visualizar cada área como uma parte separada das demais, Yanaze (2011) 

compreende o conceito dos 4 P’s como limitado e  oferece como ampliação a esse conceito a 

modelo dos 3 Puts, porque, segundo esse autor,  o marketing é uma filosofia que orienta a 

organização e está presente em todos os processos, internos e externos, de comunicação.  Em 

inglês Input significa “aquilo que coloca para dentro”. São as entradas, que compreendem os 

recursos materiais ou humanos, tecnologia e investimento, insumos fundamentais para 

garantir a produção. O conceito não se aplica apenas a empresas comerciais e industriais, 

como também a instituições que precisam de receitas, apoios e recursos. São os elementos 

incorporados para viabilizar as operações e as atividades da organização.  

Throughputs, que inglês quer dizer “o que se produz por meio de”, são os responsáveis 

por transformar os insumos, significa a forma com que se organiza, é a estruturação dos 

processos internos para que a organização atinja objetivos, transforme inputs em outputs. 
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Também para Maximiano (2005), os processos são os responsáveis por interligar os 

componentes, transformando as entradas em saídas.  Os Outputs, por sua vez, que em inglês 

significa “o que sai, o resultado, o produto”, são, pois, os 4 Ps: produto, preço, distribuição e 

comunicação. Compreende o que chega aos clientes ou usuários. “Por meio dos outputs é que 

a empresa interage com o mercado consumidor, oferecendo, promovendo e disponibilizando o 

que produz e cobrando por tudo isso” (YANAZE, 2011, p.54). Assim, o output é o resultado 

dos processos anteriores.  Para uma melhor compreensão desse modelo, Yanaze (2011, p.417) 

desenvolveu um fluxograma sistêmico, que pode ser conferido a seguir: 

 

Figura 2: Fluxograma sistêmico dos 3 Puts 

 

EMPRESA 

                         INPUTS                THROUGHPUTS           OUTPUTS   

Recursos financeiros 
• Investimento 
• Capital de giro 

 
Recursos humanos 

• Administrativos 
• Operacionais 

 
Recursos Materiais 

• Infraestrutura 
• Equipamentos 
• Matéria-prima 
• Insumos 
• Embalagens 
• Veículos 
• Outros 

Processos 
• De produção 
• De compras 

 
Sistemas 

• Administrativos 
• Financeiros 
• Contábeis 

 
Políticas de: 

• Gestão 
• Vendas 
• Lucro 
• Relacionamento com 

a comunidade 

 
 
 
 
 
 
PRODUTO(S)/SERVIÇO 
PREÇO/REMUNERAÇÃO 
DISTRIBUIÇÃO/VENDA 
COMUNICAÇÃO 

 
                                         Cultura Organizacional 

           Informações                          Clima empresarial 
   Tecnologia/know-how                           Logística 

 

Fonte: Yanaze (2011) 

 

Tal modelo também é apresentado por Kunsch (2003), para quem: 

 
Tudo o que desenvolvemos com base na teoria de sistemas nos leva a 
privilegiar a comunicação como algo fundamental nos processos das 
entradas (inputs), transformações (throughputs) e saídas (outputs). O fazer 
organizacional, no seu conjunto, transforma os recursos em produtos, 
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serviços ou resultados. E para isso é fundamental e imprescindível valer-se 
da comunicação, que permeia todo esse processo, viabilizando as ações 
pertinentes, por meio de um contínuo processamento de informações 
(KUNSCH, 2003, p153).  
 

O sucesso da gestão da comunicação que ocorre em todos os âmbitos depende, 

portanto, do perfeito entrosamento entre inputs, throughputs e outputs. Qualquer problema 

nos inputs ou throughputs implicaria nos outputs, que são os produtos ou serviços 

disponibilizados ao mercado. Uma vez entendido isso, fica evidente que a comunicação 

organizacional não pode, de fato, ser entendida como um departamento dentro de uma 

organização e a única responsável pelo sucesso ou fracasso dos resultados de vendas. Se o que 

sai depende dos processos internos e na maneira como esses são processados, logo, os 

resultados são de responsabilidade de todos os envolvidos com a organização. Ademais, a 

comunicação também precisa de recursos financeiros e humanos, processos de produção, 

tecnologia, ou seja, de inputs, throughputs e outputs. Também não é possível analisar os 

resultados de comunicação como se essa área não dependesse das outras.  

 Isso posto, a gestão dos 3 Puts torna-se um desafio para qualquer organização, 

lucrativa ou não. Trata-se de um modelo a ser aplicado em todos os setores, expandido a todos 

os públicos, da presidência ao porteiro, dos fornecedores aos clientes. É uma consciência que 

se expande, tendo em vista os objetivos da organização, e chega ao mercado. Yanaze explica 

o processo gerencial: 
 

A aplicação do modelo dos 3 Puts, ampliando a abrangência e a eficácia do 
marketing, propicia como vantagem adicional a racionalização do 
relacionamento interdepartamental e interfuncional da empresa, facilitando, 
assim, a definição e o controle das atribuições e aumentando a consciência 
de interdependência e da interação de todos os elementos da empresa, em 
função da plena eficácia na realização de seus objetivos maiores – em 
benefício social de todos (YANAZE, 2011, p.55). 

 

O pensamento sistêmico possibilita uma visão integrada dos processos e dos 3 Puts 

pode contribuir com a gestão da comunicação organizacional como uma ferramenta que 

auxilia no planejamento e na análise de resultados. As organizações são entendidas como 

sistemas: converte inputs (matéria-prima, tecnologias, recursos) em outputs esperados pelo 

mercado. Os departamentos possuem funções a desempenhar e são vistos como subsistemas, 

visando à transformação dos inputs em outputs. Nossa proposta, aqui, é compreender a 

organização como um conjunto de sistemas interdependentes que se relacionam e se 

influenciam, a fim de incluir, a posterior, o conceito de comunicação integrada. 
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CAPÍTULO II - COMPETÊNCIAS COMUNICACIONAIS 
 
 

Neste capítulo, apresentamos as três tipologias que formam a comunicação 

organizacional - comunicação mercadológica, comunicação administrativa e comunicação 

institucional - vistas em separado. O recorte realizado busca apenas a melhor visualização de 

cada uma das competências comunicacionais, para que mais tarde possamos compreender 

esse mix em conjunto e traçar estratégias para o todo, ou seja, gerenciar.  Assim, para cada 

tipologia, apresentamos um alinhamento conceitual, contribuindo com uma reflexão sobre as 

atividades que as compõem, e analisando de que maneira essas estão sendo empregadas para 

comunicar e entregar valor aos públicos, enfocando o caráter multidisciplinar da 

comunicação.  

Como ressalta Kunsch (2003), a divisão serve apenas para fins didáticos. Nas 

organizações, essa divisão não pode ser compreendida radicalmente, porque, na prática, não 

se separa da organização o seu produto/serviço.  Departamentos isolados, com equipes 

distintas realizando ações de comunicação diferentes resultam em uma pluralidade de 

linguagens, enquanto os objetivos organizacionais se direcionam a uma mesma direção. Posto 

isso, buscamos aqui a revisão de conceitos e um conhecimento atualizado sobre esses 

processos, em um momento tão marcado pela velocidade das mudanças no ambiente 

organizacional.  

 

2.1  Comunicação mercadológica  

 

O termo comunicação mercadológica costuma ser confundido com marketing, por isso, 

vejamos primeiramente as diferenças conceituais entre essas expressões, bem como o que elas 

abrangem. Enquanto Kotler e Keller (2006) compreendem o marketing como uma maneira de 

satisfazer necessidades e desejos por meio da troca de serviços ou produtos, na definição de 

Galindo (2009) marketing envolve também a produção, e para Yanaze (2011) marketing é 

entendido como uma filosofia empresarial que engloba toda a organização, da chefia ao chão 

de fábrica, porque se refere a uma gama de conhecimentos que não pode ficar restrita a um 

único departamento. 

Nas palavras de Yanaze (2011, p.3), o marketing é “um sistema de gestão empresarial 

amplo totalmente dedicado a alcançar e manter o equilíbrio entre o potencial da empresa e o 

potencial do mercado”, o que abrange todo o conhecimento e esforço de planejar e 
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operacionalizar ações mercadológicas, “não apenas como um conjunto de atividades que 

visam o mercado, mas, essencialmente, como uma filosofia empresarial” (YANAZE, 1997, 

p.47). Compreendido enquanto filosofia, o marketing precisaria se tornar a base de todas as 

ações da organização, fazer-se presente em todos os níveis hierárquicos, direcionando as 

atividades dos setores, conforme apregoa a Teoria dos 3 Puts apresentada no último capítulo.  

Já a comunicação mercadológica seria a maneira de conduzir as informações até os 

públicos de interesse da organização. Relaciona-se com a divulgação, com o intuito de obter 

aumento de vendas. Shimp (2002, p.31), define comunicação mercadológica como aquela que 

“representa o conjunto de todos os elementos do mix de marketing de uma marca que 

facilitam trocas ao estabelecer significado compartilhado com os clientes daquela marca”. É 

entendida como a maneira de a organização informar, persuadir, conectar-se com os públicos 

e lembrá-los de seus produtos e serviços. “A comunicação de marketing representa a ‘voz’ da 

marca e é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamento com os 

consumidores” (KOTLER; KELLER, 2006, p.532).  

Assim, concluímos que marketing e comunicação mercadológica são duas atividades 

diferentes, embora trabalhem juntas e em colaboração contínua. Ou seja: a comunicação 

mercadológica é parte do marketing, sendo esse último mais abrangente. Como afirma 

Yanaze (2011, p.9): 

 
É um caso típico de confundir causa e efeito, de tomar a parte como sendo o 
todo, a ação como sendo a estratégia que lhe deu causa; a origem maior 
(marketing) por uma das modalidades, dos instrumentos, das ferramentas 
utilizadas para realizar seus objetivos. 

 

Associados a tais abordagens, Belch e Belch (2008, p.10) consideram a comunicação de 

mercado “uma estratégia completa de comunicação que reconheça de que forma todas as 

atividades de marketing de uma empresa, e não somente a promoção, se comunicam com os 

clientes”. Assim, deve existir uma centralização, para que se divulgue um posicionamento e 

tema comuns.  

Para os fornecedores, por exemplo, a boa comunicação mercadológica seria aquela que 

informa, que apresenta especificações da qualidade e da quantidade desejada, preços, prazos 

de entrega, formas de pagamento, entre outros. A fim de estreitar o relacionamento com esse 

público, a comunicação mercadológica poderia se valer não apenas da propaganda, mas 

também de ações como organização de eventos, premiações entre fornecedores, valorização 

dos produtos deles e outros (YANAZE, 2011). 
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Com tantas mutações ocorrendo na contemporaneidade, que envolvem a sociedade e as 

organizações, o próprio termo “comunicação mercadológica” acaba por sofrer alterações na 

medida em que novas tecnologias e formas de se relacionar são desenvolvidas. Sabendo disso, 

Galindo, em 2012, reformulou o conceito que apresentara em 1986 na dissertação de 

mestrado. Naquela ocasião, a definição era que: 
 

A comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do 
plano mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem 
persuasiva elaborada a partir do quadro sócio-cultural do consumidor-alvo e 
dos canais que lhe servem de acesso, utilizando-se das mais variadas formas 
para atingir os objetivos sistematizados no plano (GALINDO, 1986, p.37). 

 

Fazendo uma releitura conceitual, com o intuito de compreender em plenitude o que 

significa a comunicação de mercado na contemporaneidade e em ambientes cambiantes, o 

mesmo autor considera que: 

 

A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente do plano 
estratégico de uma organização em sua interação com o mercado, constitui-
se em uma mensagem multidirecional elaborada com conteúdos relevantes e 
compartilhados entre todos os envolvidos nesse processo, tendo como fator 
gerador as ambiências socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de 
interesse e dos meios que lhes garantam o relacionamento contínuo, 
utilizando-se das mais variadas formas e tecnologias para atingir os objetivos 
comunicacionais previstos no plano (GALINDO, 2012, p.96). 

 

Com essa revisão, Galindo (2012) reforça a importância de um planejamento 

estratégico da organização, do qual a comunicação mercadológica é parte. Trata-se de traçar 

objetivos específicos de comunicação mercadológica, de acordo com os objetivos macros da 

organização, conforme veremos no capítulo seguinte. Aqui, nessa nova definição de 

comunicação mercadológica, Galindo também retira a expressão “público-alvo”, por entendê-

la ultrapassada, uma vez que, no contexto atual, é cada vez mais difícil “atingir” o 

consumidor, pois, a comunicação unidirecional perde forças frente a um universo amplo de 

compartilhamento de informações. Falando em “públicos de interesse” e em “relacionamento 

contínuo”, fica claro que a nova comunicação mercadológica exige troca de mensagem mais 

interativa, abrindo espaço para o diálogo.  

As mudanças que têm ocorrido na comunicação organizacional em decorrência do 

advento das novas tecnologias digitais são muitas e velozes. O ciclo de vida dos produtos está 

mais curto, os clientes esperam por mais interatividade, participação e por uma comunicação 
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do estilo face a face mesmo que estejam distantes. Como nas palavras de Yanaze (2011, 

p.480):  

De imediato, é preciso notar que o contexto digital remodela a essência da 
comunicação ao quebrar os clássicos paradigmas dos modelos tradicionais 
da teoria da comunicação, redefinindo, então, a relação existente entre 
quaisquer agentes sociais, inclusive a relação entre a organização e seu 
ambiente de negócios. 
 

Jenkins (2008) também nos leva a refletir sobre tais mudanças na forma de consumo 

das mídias e as diferenças entre o antigo e o novo consumidor, com maneiras de agir cada vez 

mais distantes, porque agora o público se assume como protagonista da comunicação, ou seja, 

o receptor da mensagem torna-se também emissor.  

 
Se os antigos consumidores eram tido como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 
ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 
novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 
consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 
são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2008, p.45).  

 

Atualmente, o público tem à disposição uma variedade de contatos com a marca e as 

organizações se esforçam para chegar ao maior número possível de consumidores, não se 

restringindo a um único suporte midiático ou ferramenta de comunicação. Como nos convida 

Jenkins (2008, p.27): “Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias 

colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneira imprevisíveis”. 

Há uma nova maneira de ver e sentir o mundo, as pessoas agora compartilham em 

redes sociais online seus pensamentos, opiniões e sentimentos a respeito de quase tudo, e 

estão falando das marcas também, elogiando, mas, sobretudo, criticando, porque esse espaço 

agora é o novo SAC (serviço de atendimento ao cliente). E mais: as organizações estão a todo 

tempo sujeitas a uma crise de imagem se não souberem exatamente como se relacionar com 

clientes por meio dessas novas plataformas.  

Esse novo momento em que vivemos é denominado por Rifkin (2001, p.141) como “A 

Era do Acesso”, na qual a vida humana, a cultura, o tempo e a atenção são as posses mais 

valiosas, de tal modo que para uma organização se relacionar com seus públicos deverá 

acessar mais a mente deles e economizar tempo. “O marketing assume um papel mais 

abrangente de empresário de produções culturais”.  As organizações passam a ser mais 
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dinâmicas, por questão de sobrevivência, e precisam agir de modo veloz aos desafios, 

adentrando o mundo subjetivo das pessoas, como em suas fantasias. A reflexão do autor é 

clara quanto a isso: “muitas vezes os profissionais de marketing mergulharão pelas 

profundezas da cultura e extrairão imagens das fontes mais improváveis para vender 

produtos” (RIFKIN, 2001, p.141).  

Estamos diante de uma nova comunicação com o mercado, que caminha para uma 

integração de atividades, é multidisciplinar, incluindo esforços de propaganda, promoção de 

vendas, merchandising, venda pessoal, comunicação digital, entre outros processos 

comunicacionais que objetivam maximizar as vendas. Assim, há um consenso entre os 

pesquisadores analisados neste estudo de que a comunicação mercadológica deve incluir um 

planejamento abrangente que não envolva somente a propaganda. Veremos cada uma dessas 

atividades a seguir.  

 

2.1.1 Propaganda  

 
A propaganda tem como principal finalidade informar atributos e divulgar as 

vantagens de um serviço ou produto, sendo bastante utilizada para apresentar lançamentos, 

alavancar as vendas, tornar uma marca mais conhecida ou agregar valor a ela. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, por meio de outdoors, comerciais, anúncios, embalagens, informes 

publicitários, spots, utilizando informação e também persuasão. 

No artigo “A publicidade em busca de novas configurações”, Galindo (2005) discorre 

sobre o ritual da sedução, que atrai os clientes para a compra do produto, no qual o próprio 

anúncio se torna uma experiência estética. Em outro artigo “comunicação mercadológica: 

uma revisão conceitual”, Galindo (2012) afirma que a sedução embala a persuasão e parte do 

quadro sociocultural dos públicos envolvidos. Neste sentido, destacamos aqui a relevância 

dos fatores sedução e persuasão para a mensagem publicitária: 

 

O que sempre caracterizou o discurso com o mercado foi o ingrediente 
persuasão, tido como o DNA do discurso desse processo de comunicação, 
ignorando ou ocultando a sua condição de elemento intrínseco ao ato 
comunicativo de nossa condição humana, afinal, nosso objetivo básico na 
comunicação é nos tornar agentes, é influenciarmos outros, nosso ambiente 
físico e nós próprios, é nos tornar agentes determinantes, é termos a opção 
no andamento das coisas (GALINDO, 2012, p.93). 

 

 Nesta perspectiva, todo ato comunicativo precederia uma intenção de persuasão. 

Quem comunica objetivaria, por meio da emoção, trazer concordância ao seu ponto de vista. 
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Esse é um dos objetivos, pois, da propaganda, que amplia essa característica ao utilizar 

criatividade, informação ou humor, para chamar atenção. Em outra definição para qual seria a 

real função da propaganda, Yanaze destaca que:  
 

É sua função comunicar – tornar comum – aos consumidores visados todos 
os fatos, relatos e todas as curiosidades, com bom potencial comunicativo, 
relativos à empresa – seus inputs, throughputs e outputs –, que sejam 
pertinentes e coerentes com o perfil e as motivações de compra dos 
segmentos almejados (YANAZE, 2011, p.435).  
 

 Nesta citação, podemos perceber que o autor enxerga a propaganda como aquela que 

compartilha informações, utilizando o significado de comunicação enquanto “tornar comum” 

ao invés de “transmissão”, ou seja, ela não seria imposta e unidirecional, mas, compartilhada, 

e que leva em conta não somente os outputs - o que chega ao mercado, o produto finalizado – 

como ainda os inputs e throughputs, isto é, a mensagem divulga a empresa como um todo, 

incluindo todos os seus processos, internos e externos.  

Por muito tempo, a propaganda trabalhou de forma massiva, acreditando em fórmulas 

mágicas que seriam facilmente ingeridas e qualquer produto adquirido pelo público-alvo. Para 

isso, bastaria criatividade e, claro, a persuasão. No contexto da Revolução Industrial fazia 

sentido uma comunicação massiva tal qual a produção em massa, mas hoje o que muitas 

organizações têm feito é baixa escala para públicos específicos, com produtos cada vez mais 

personalizados, e propaganda idem. Houve um processo de customização, com serviços para 

atender a necessidades cada vez mais específicas, da mesma forma que as mídias estão mais 

fragmentadas (BELCH; BELCH, 2008).  

A propaganda de hoje ainda pode ser, de fato, importante para uma atividade 

econômica, mas as novas tecnologias têm contribuído para a segmentação dos públicos. Jaffe 

em “O declínio da mídia de massa”, afirma que o modelo de comercial de 30 segundos, por 

exemplo, está falido. Como na comunicação face a face, é possível que os indivíduos troquem 

conteúdos com outros ou ainda com grupos e, dessa forma, a organização não detém mais o 

poder sobre o conteúdo divulgado, ela não tem total controle da informação que sai da 

empresa. “Os consumidores de hoje, no entanto, descobriram um componente vital – ou viral 

– no novo marketing: a propaganda boca-a-boca, ou mouse a mouse” (JAFFE, 2008, p.27). 

Uma campanha divulgada na internet pode transformar-se em um vídeo viral, compartilhado 

em larga escala, o que pode ser positivo ou não para a empresa, porque os públicos agora 

interferem, debatem, comentam, compartilham. Assim, da mesma maneira, a organização 

também está mais exposta e sujeita às críticas e à ridicularização.  
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Conforme reforçam os Belch (2008), as organizações abandonaram a dependência da 

propaganda massiva e passaram a distribuir os investimentos em comunicação, como 

promoção de vendas, patrocínios, eventos, por exemplo. Outra mudança foi investir mais no 

marketing de banco de dados, devido à fragmentação dos mercados, de tal modo que passam a 

conhecer de seus clientes as preferências de mídia, perfis psicográficos, geográficos e 

demográficos, bem como padrões de compra, entre outras características.  

Desde a chegada do novo milênio, a propaganda vive um novo ciclo, perdendo seu 

adjetivo de protagonista que tinha até então para a divulgação de produtos e, 

consequentemente, o aumento das vendas. A propaganda passa por um processo de 

configuração, alavancado pelas novas tecnologias de informação e necessita de apoio de todo 

o mix de comunicação para cumprir sua função, como eventos, Relações Públicas, assessoria 

de imprensa, merchandising, patrocínios, entre outras atividades. Mas, quais seriam mesmo 

essas funções da propaganda? 

A propaganda está relacionada à divulgação, que é exemplificada por Galindo (2012, 

p.77) por meio de três dimensões: funcional (atributos tangíveis e relacionados à 

funcionalidade do produto); estética (o contato com os elementos sensoriais, por meio de 

design); psicológica (que envolve conexões emocionais e sensoriais). Cada uma dessas 

situações já foram aplicadas com mais força em algum momento histórico, conforme o autor: 

 

Na década de 50 a ênfase era na composição dos produtos/bens/serviços: “o 
que ele tem ou contém”; já na década de 70 o foco era os benefícios: “o que 
ele faz ou proporciona”; na década de 90 o foco era a experiência: “o que 
você sente”; e, finalmente, na virada do milênio, o foco está na identificação 
de quem usa: “quem é você” (GALINDO, 2012, p.77). 

 

 Belch e Belch também discorrem sobre essas funções e sobre a maneira com que os 

clientes percebem as vantagens do produto ou serviço, incluindo o reconhecimento dos 

valores intangíveis. “Os benefícios podem ser funcionais (o desempenho do produto), 

experienciais (qual é a sensação ao utilizar do produto), e/ou psicológicos (sentimentos como 

autoestima ou status que resulta do fato de se possuir determinada marca)” (BELCH; BELCH, 

2008, p.8).  

Diante dessas ponderações, constatamos que o que existe hoje é uma nova forma de 

comunicação, propiciada pelos avanços tecnológicos que permitem maneiras diversas de se 

falar com o consumidor, que decide, inclusive, se quer ou não ver o anúncio publicitário. Para 

as organizações, a realidade pode ser um tanto desesperadora e caótica, tendo em vista que a 

desmassificação e a proliferação das mídias dispersaram seus públicos de interesse, que agora 
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não estão mais sentados em frente à TV no horário do jantar, mas conectados com os 

dispositivos nos celulares, redes sociais online, assistindo a vários programas em canais 

fechados. Ou seja, há um maior número de opções para se adquirir informação ou 

entretenimento do que no passado.  

Agregando essa realidade com as propostas apresentadas, temos nesta definição de 

Galindo uma possível explicação para a propaganda que temos: “A busca por uma mensagem 

mais próxima do receptor centra-se totalmente no intangível, nas emoções e sentidos, como 

nos contos e histórias, carregadas de imaginação, sonhos, cenários e significados” 

(GALINDO, 2012, p.95). Assim, temos observado campanhas publicitárias que visam a 

estreitar o relacionamento com os clientes, levando-os a compartilharem momentos 

importantes da vida, emoções vividas com amigos, fotos com familiares, por exemplo. 

Assistimos também a anúncios de TV que exploram mais emoção do que informação, 

buscando fazer uma conexão com as pessoas, com uma mensagem mais humana. 

 

2.1.2 Promoção de Vendas 

 
Como diz o nome, já autoexplicável, promoção de vendas objetiva promover as 

vendas. Apresenta retorno mais rápido do que a propaganda, trabalhando com promoções por 

um determinado período a fim de contribuir com a venda. Pode oferecer um brinde, um 

desconto, um produto extra na compra de dois, por exemplo. Todavia, mais do que vender um 

produto rapidamente, essa atividade permite a experimentação, tentar fidelizar clientes que 

utilizam produtos da concorrência, gerar interesse por outros produtos da marca.  Assim, 

deriva do plano de marketing.  

Simon (1997) dá a definição de promoção de vendas e mostra que ela pode ser 

compreendida como:   

 
Uma técnica de promover vendas. Promover implica fomentar, ser a causa, 
dar impulso, fazer avançar, provocar, diligenciar, desenvolver, originar, 
favorecer, etc. Não implica propriamente vender, mas diligenciar, esforçar, 
empenhar-se através de qualquer ideia ou ação para que isso aconteça. A 
promoção de vendas prepara o caminho da execução das vendas, dando 
impulso a elas (SIMON, 1997, p.9). 

 
Yanaze (2011, p.444), classifica as ações de promoção de vendas em três níveis: 1) 

Direcionadas à equipe de vendas da empresa (ou terceirizada), que faz uso do incentivo, como 

as premiações que decorrem das metas superadas. 2) Direcionadas a distribuidores, 
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revendedores, franqueados, atacadistas, entre outros públicos intermediários, que passam a ser 

vistos como parceiros. São exemplos de ações os descontos nos preços, as premiações por 

cotas de vendas, campanhas publicitárias em conjunto. 3) Direcionadas ao comprador ou 

consumidor final, como os prêmios, brindes, distribuição de amostras grátis, por exemplo.  

Essa é uma atividade que cresce à medida que a propaganda não está dando conta de, 

sozinha, atrair e reter clientes, fidelizá-los, e construir relacionamentos. Assim, a promoção de 

vendas passa a ser entendida também como sendo capaz de auxiliar na construção de marcas. 

Neste sentido, está se tornando comum a expressão “marketing promocional” no lugar de 

promoção de vendas, conforme sinaliza Yanaze (2011, p.444), lembrando que, todavia, pela 

lógica, a terminologia correta, então, seria comunicação promocional, pois, conforme 

apresentamos anteriormente, marketing e comunicação mercadológica são atividades 

distintas.  

A promoção de vendas não objetiva a atender um cliente de cada vez, como na venda 

pessoal, mas um conjunto. Com o desenvolvimento das novas tecnologias de informação, 

também a promoção de vendas vive momento de mudanças, mas é bastante beneficiada ao 

permitir interação, porque as pessoas tendem a se tornar participativas quando reconhecem 

vantagens concretas. Esse é o caso de diversas promoções realizadas em redes sociais online, 

nas quais as pessoas “curtem”, comentam com amigos, participam, trocam ideias. Por meio de 

diversas técnicas promocionais é possível estimular a multiplicação de resultados das vendas.  

É também uma atividade que requer cuidado, para que o consumidor não “vicie” nas 

promoções de uma marca de tal forma que só adquira o produto quando ganhar um desconto 

ou um brinde, ao contrário, ele precisará reconhecer na compra outros atributos do produto 

que vão além do preço. Isso só é possível quando comunicação mercadológica e comunicação 

institucional estão atuando em sinergia. É preciso, pois, coordenar esforços.  

 
2.1.3 Merchandising 

 
Ao abordar merchandising, Dias et al. (2003) dizem se tratar de um “conjunto de 

instrumentos de comunicação, promoção, demonstração e exposição do produto no ponto de 

venda, visando estimular a compra imediata pelo consumidor” (DIAS et al., 2003, p.301). Na 

concepção desses autores, tais atividades envolvem: exposição do produto (displays, stands, 

prateleiras, pilhas de produtos), comunicação (folhetos, cartazes, pôsteres), promoção 

(demonstradores, degustadores, sorteios e distribuição de brindes).  

Já Lupetti (2007, p.25), define merchandising como: 
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Um conjunto de ações que visa construir um cenário favorável à compra do 
produto no ponto-de-venda. Tem como objetivos induzir consumidores 
potenciais à experimentação do produto, apresentar inovações, incentivar os 
canais de distribuição, além de provocar tráfego nas lojas.  
 

A visão desses autores nos traz a compreensão de que merchandising seria um 

conjunto de atividades com vistas a influenciar as decisões de compra no ponto de venda; tem 

relação com o imaginário do cliente, abarcando diversas alternativas, como aromas, sons, 

demonstrações de produtos, degustações, iluminação do ambiente; pode envolver também 

toda a comunicação visual do local onde o produto está sendo exibido, design de interiores, 

vitrinismo, showroom.  O merchandising busca explorar os sentidos, de tal forma como as 

cores são escolhidas de acordo com cada ambiente, por exemplo: amarelo, vermelho e laranja 

são mais exploradas em marcas de fast-food, estando associadas à alimentação. De forma 

semelhante, o fundo musical pode nos causar impressões diferentes sobre um ambiente. A 

posição dos produtos nas prateleiras de supermercados também é uma estratégia de 

merchandising, sendo mais indicado que o produto esteja posicionado na altura dos olhos do 

consumidor (DIAS et al., 2003).  

Merchandising, portanto, é diferente daquela exibição de uma marca inserida dentro 

de um programa de televisão ou de um filme. Para esse caso, Yanaze e Bonetti (2011, p.439), 

preferem adotar o termo Propaganda tie-in, usando uma expressão do autor Simoni (1997). 

Tie tem o sentido de amarrar, e in significa dentro de. Assim, propaganda tie-in seria “a ação 

publicitária inserida, atada ao roteiro de um filme, programa de rádio ou TV, reportagem, 

livro, etc” (YANAZE; BONETTI, 2011, p.439).  

Com o crescimento das lojas virtuais, o merchandising também passa por um 

momento de mudanças, porque, para que ele aconteça, é exigida a presença física do cliente. 

“Assim sendo, tornar o ponto de venda atraente – o suficiente para motivar o comparecimento 

do público – passa a ser o grande desafio dos administradores de lojas” (YANAZE; 

BONETTI, 2011, p. 439). Oferecer embalagem diferenciada, experimentação de produtos, 

espaços de entretenimento, bom atendimento, enfim, uma experiência impossível de se obter 

via internet são alguns dos aspectos levantados pelos autores para levar o cliente até o ponto 

de venda e facilitar o processo de compra.   

Além dos estímulos positivos que o cliente pode receber no ponto de venda, vale 

destacar o que esses autores lembraram: o bom atendimento. Entre os motivos que levam a 

uma ação de compra, não está somente a utilidade do produto, mas muitas vezes um desejo ou 

uma necessidade de suprir uma carência. “Ao entrar na loja, cada cliente traz consigo, além da 
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necessidade e desejo de adquirir um bem ou serviço, todas as carências inerentes à condição 

humana, ou seja, a necessidade de atenção, afeto, reconhecimento” (YANAZE, BONETTI, 

2011, p.440). Profissionais qualificados que trabalham com vendas sabem disso e farão o 

possível para que o cliente, no ponto de venda, receba não apenas o produto que procura, mas 

também a experiência de ser bem recebido, adquirindo a sensação de ter parceiros, amigos 

dispostos a ajudar. 

 
2.1.4 Comunicação direta 

 
Outra competência que aparece com frequência como parte do composto da 

comunicação mercadológica é a comunicação direta – usaremos tal termo em substituição a 

marketing direto que, embora seja mais conhecido, não faz sentido se defendemos marketing 

como filosofia empresarial e não uma ferramenta. Assim, a comunicação direta abrange 

atividades de comunicação com o cliente, sendo as mais utilizadas, o telemarketing e a mala 

direta.  

A partir dos anos 1950, a comunicação direta passou por um crescimento explosivo, 

com as vendas por meio de correio e telefone, trabalhando com listas (mailing lists). Nos anos 

1990 passou por transformações devido ao desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação, que permitem traçar os perfis das pessoas e organizar os bancos de dados (DIAS 

et al., 2003, p.396).  

Em um momento em que a palavra relacionamento despertou como mágica no 

vocabulário dos profissionais de comunicação, quanto mais a organização se predispor a 

conhecer profundamente seus clientes, maiores as chances de sucesso. Está havendo, também, 

uma revolução com os softwares de CRM (customer relationship management, ou 

gerenciamento de relacionamento com o cliente), conforme destacam Dias et al. (2006). 

Como características da comunicação direta, eles destacam “interatividade, utilização 

integrada de várias mídias, mensuração de resposta, comunicação pertinente e 

individualizada, transação em qualquer lugar e por qualquer meio e uso da propaganda para 

obter uma resposta direta” (DIAS et al., 2003, p.399) 

Pelo exposto, temos na comunicação direta a possibilidade de um diálogo interativo 

por meio de um canal personalizado, segmentado, informando aquilo que possa ser de 

interesse do cliente, isto é, capaz de atender a suas necessidades específicas. Vê-se também 

hoje a multiplicidade de opções para integrar os diferentes programas de CRM e facilidade na 

mensuração dos resultados. 
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Até aqui, vimos, pois, alguns processos comunicacionais que fazem parte da 

comunicação mercadológica, a fim de compreender não somente o seu conceito, mas, 

também, o que ela abrange. Veremos a seguir, da mesma maneira, o que significa 

comunicação administrativa, que é outra competência da comunicação organizacional.  

 

2.2  Comunicação administrativa 

 

A comunicação administrativa é comumente conhecida pela capacidade de ajudar nas 

funções administrativas, aprimorar o relacionamento entre os departamentos, ajudar na 

execução de tarefas entre os funcionários e gerar motivação no trabalho. Por meio de fluxos, 

níveis e diferentes canais, a comunicação administrativa viabiliza todo o processo 

comunicativo da organização. Ela compreende o cotidiano organizacional, abrangendo todos 

os suportes midiáticos, desde o house organ e a intranet, até relatórios, manuais, normas, 

cartazes, quadro de avisos, requerimentos e documentos oficiais. Para explicitar tal conceito, 

que abrange diferentes enfoques, o presente estudo analisa os trabalhos de Redfield (1980), 

Cesca (1995), Kunsch (2003), Torquato (2004) e Yanaze (2011), principalmente. E é para 

realizar um mergulho nessa temática, que exploramos o pensamento de tais autores nesse 

tópico.  

Em seu Manual de Comunicações Administrativas, Charles Redfield (1980) ressalta 

que administração e comunicação são duas áreas imbricadas. “O administrador lida com todos 

os recursos da comunicação em seu trabalho cotidiano, sendo sua organização um excelente 

campo de experimentação” (REDFIELD, 1980, p.7).  Ao usar comunicações administrativas, 

no plural, o autor compreende que há vários tipos de informações a serem compartilhadas na 

administração, inúmeras comunicações sociais, comunicação formal e informal, não verbal, 

entre outras.  Apresenta uma visão prioritariamente funcionalista e comportamental, na qual a 

comunicação administrativa é importante enquanto capaz de ajudar na execução das 

atividades, nas funções necessárias. Assuntos como treinamento, supervisão e liderança fazem 

parte da comunicação administrativa, segundo esse autor.  

Valorizando a classificação dos fluxos de comunicação, Torquato (2004, p.45) 

sustenta que a comunicação administrativa objetiva “orientar, atualizar, ordenar e reordenar o 

fluxo das atividades funcionais. Trata-se do suporte informacional-normativo da 

organização”. Tal autor, parte do entendimento de que comunicação e administração são 

dependentes e afirma que entre as dificuldades geradas por uma má comunicação 

administrativa estão: falta de conhecimento pleno do negócio, dissonâncias normativas, 
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excesso de informações, defasagem tecnológica da comunicação, planejamento inadequado 

do consumo informativo, inadequação de canais e de linguagem, entre outras.    

Isso significa que quem trabalha com comunicação administrativa deve ser capaz de 

compreender as complexidades desse sistema e de orientar os diversos setores em busca de 

uma unificação entre eles. Em muitas organizações, há uma variedade de produtos e serviços 

oferecidos e é preciso que haja meios de que eles sejam conhecidos por todos. Todavia, o 

excesso de informações também pode ser prejudicial. É preciso haver planejamento, como 

verificar os veículos de comunicação mais adequados.  

Há casos de empresas bastante avançadas tecnologicamente, mas, com uma 

comunicação administrativa ainda voltada totalmente ao material impresso, com temas gerais 

e amplos, por vezes chegando atrasados ou a públicos que não necessitam deles. A carência 

de profissionais habilitados para trabalhar com comunicação administrativa pode ser um dos 

principais problemas, conforme destaca Torquato: 

 

A desatenção sobre a comunicação administrativa se deve ao 
desconhecimento do sistema, à profusão dos centros emissores de 
comunicação – que acaba repartindo responsabilidades e ofuscando a função 
das fontes – e à carência de profissionais no mercado com formação 
adequada para tratar e administrar os elos da cadeia (TORQUATO, 2004, 
p.45). 

 

Entre as mensagens da comunicação administrativa que se fazem presentes em todos 

os setores, Torquato (2004) destaca: normas, instruções, políticas comerciais/negociais, 

políticas de desenvolvimento de pessoal, políticas de promoção, políticas salariais, políticas 

de gestão/organização/modernização, regulamentos, portarias, avisos, informações sobre 

novos lançamentos, programas, produtos e/ou serviços, mudanças institucionais e 

programáticas, projetos de expansão/racionalização da rede, movimentos negociais, resultados 

de campanhas.  

Entre os problemas referentes às mensagens da comunicação administrativa, estaria a 

linguagem inadequada, marcada pelo excesso de formalismo e tecnicismo, às vezes usando 

até palavras desconhecidas, o que acaba por afastar os leitores. A distribuição dos veículos de 

comunicação também precisa ser mais bem planejada, de tal forma que o gestor da 

comunicação saiba se a mensagem realmente chegou ao receptor.  Torquato (2004) destaca 

que esse tipo de comunicação funciona também como grande alavanca para as campanhas 

internas, como na divulgação de prevenção de acidentes.  
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De modo semelhante, Kunsch (2003, p. 153), explica que a comunicação administrativa 

é aquela em que há um contínuo processamento de informações para que a organização atinja 

seus objetivos, como alta produtividade, menos custo e mais lucro. Já a comunicação 

administrativa pela classificação de Yanaze (2011, p.452), é a que “trata das estratégias e 

meios de comunicação a serviço das atividades de gestão das empresas, ou seja, do 

planejamento, da organização, da coordenação e do controle”. É onde estaria todo o fluxo de 

informação, compreendendo todos os públicos-alvo da organização.   

Quanto à atividade de recursos humanos, a comunicação administrativa, conforme 

Yanaze (2011) auxiliaria estrategicamente nas funções de capacitação, motivação, 

envolvimento e comprometimento.  Estando relacionada à gestão da organização, está 

também associada às atividades de planejamento, organização, coordenação e controle. Esse 

pesquisador divide a comunicação administrativa entre interna e externa, sendo que a primeira 

objetiva aperfeiçoar as relações entre funcionários e setores, e a segunda melhorar o 

relacionamento administrativo com os públicos externos. O autor também dá especial atenção 

à comunicação informal, destacando até café da manhã, encontros ao final do expediente, 

bate-papos durante um café, que podem ser mais eficazes que um correio eletrônico, quando 

bem utilizados. Já organizações que não praticam a transparência com seus funcionários, 

podem acabar dando espaço à rede de boatos, que costumam carregar conteúdos distorcidos.  

 

2.2.1 Níveis da comunicação 

 

Realizada a definição de comunicação administrativa, vejamos, pois, quais são os 

níveis e os fluxos de comunicação, uma preocupação a que se dedica essa competência 

comunicacional.  

Falando sobre níveis de comunicação, quando as organizações realizam reuniões ou 

palestras, por exemplo, em que a comunicação abrange um grupo, está realizando a chamada 

comunicação grupal (TORQUATO, 2004) ou específica/dirigida (YANAZE, 2011). Para 

Torquato (2004), alguns problemas podem ocorrer nesse nível, se há monotonia nos 

encontros, desinteresse, falta de sintonia, ou quando o evento é longo demais. Yanaze (2011) 

apresenta algumas possibilidades de ações a serem realizadas nesse nível, como organização 

de eventos, participação em feiras, reuniões ou preparação de cursos in-company.  

Para o nível chamado coletivo (TORQUATO, 2004), ou de massa/não segmentada 

(YANAZE, 2011), é que são utilizados os meios de comunicação que alcançam as pessoas 

indistintamente, como house organ e jornal mural, ou propagandas na televisão, por exemplo, 
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a fim de compartilhar informações com o público em geral. Podem ocorrer ruídos quando há 

um distanciamento entre fontes e receptores. 

Esses acima são os dois níveis nos quais existe um consenso entre os dois autores em 

relação à classificação e ao entendimento. Torquato ainda vai escrever sobre o nível intra e o 

nível inter, enquanto Yanaze fala em público/segmentada; multidão/fluxo de pessoas;; 

individual/pessoal. Vejamos, agora, separadamente a ideia desses autores.  

O nível intra, para Torquato (2004), é o que considera as condições pessoais, físicas e 

psicológicas para a eficácia do processo comunicativo. Problemas na fala, de entendimento ou 

de expressão, seja na palavra escrita ou falada, fazem parte desse nível (TORQUATO, 2004).   

Comunicação entre dois interlocutores, chamada bilateral, pertence ao nível inter. É quando 

dois funcionários conversam entre si, por exemplo. Segundo o autor, o problema aqui se deve 

quando há elementos inibidores, como, por exemplo, na comunicação entre um gerente e seu 

superior.  

Para Yanaze (2011), multidão/fluxo de pessoas refere-se ao nível de comunicação em 

que há “ações de comunicação que visam atingir pessoas em seus ajuntamentos e 

deslocamentos espontâneos e circunstanciais” (YANAZE, 2011, p.424). Exemplos dos 

outdoors, cartazes, faixas, jornal mural, por exemplo. Público/segmentada reúne pessoas 

com perfis parecidos ou interesses comuns. É o caso da comunicação administrativa que se 

dirige a um público específico, como diretores ou acionistas, ou a comunicação 

mercadológica em meios especializados. Individual/pessoal, conforme o nome indica, é a 

comunicação exclusiva a um indivíduo. É o que ocorre com as informações compartilhadas 

via e-mail, bilhetes, tele atendimento, entre outros.  

 

2.2.2 Fluxos da comunicação 

 

Outro fator de influência na eficácia do ato comunicativo nas organizações são os 

chamados fluxos, que são os caminhos pelos quais os processos ocorrem.  

 

Fluxo descendente: De cima para baixo, são as comunicações das chefias para as bases. 

Destaque para ordens, normas, procedimentos, avisos ou informações gerais sobre a 

organização. Essa é a comunicação oficial, seja falada, seja impressa, é a que vem do topo de 

decisões. Segundo Torquato (2004), a comunicação descendente entre diretores e gerentes são 

mais eficazes do que a que ocorre entre esses e as bases. Isso pode correr por dispersão das 

informações, heterogeneidade sociocultural, ou por retenção de informação, porque os níveis 
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gerenciais sabem que quanto mais informações detêm, mais poder conseguem (TORQUATO, 

2004).  

 

Fluxo ascendente: De baixo para cima, é a comunicação das bases para as chefias. Entre os 

canais formais que permitem esse fluxo de comunicação estão as caixas de sugestões e os 

relatórios de resultados, mas, Redfield (1980, p.21) vai além dessa definição: “ascendentes 

também são opiniões, ideias e sugestões, bem como as reclamações, as queixas, as críticas e 

os boatos”. Reuniões sociais também contribuem para a comunicação ascendente, assim como 

pesquisas de opinião ou as reclamações que chegam via sindicato. Ainda assim, segundo 

Torquato (2004, p.40), “em termos quantitativos, pode-se prever cerca de 80% a 90% de 

informações fluindo no sistema descendente e entre 10% e 20% pelo fluxo ascendente”. 

Assim, se por um lado a comunicação ascendente tem pouca expressividade nas empresas, por 

outro tem a função importante de ser um retorno ao modelo de gestão.  

 

Fluxo lateral ou horizontal: Ocorre entre pessoas que pertencem à mesma hierarquia, sendo 

muito importante para o estabelecimento de objetivos e cumprimento das metas. A troca de 

informações entre pessoas que estão no mesmo nível pode ocorrer por meio de contatos 

diretos, pessoalmente, por telefone ou e-mail, por exemplo. Para Torquato, entre os problemas 

comuns está o ato de esconder informações: “O acobertamento de informações tem a ver com 

a competitividade e emulação entre os níveis gerenciais” (TORQUATO, 2004, p.41).  

 

Fluxo diagonal ou transversal: são as mensagens compartilhadas entre pessoas de diferentes 

departamentos, hierarquias, abrangendo a comunicação interdepartamental. Exige muita 

transparência, mas, em contrapartida, ultrapassar a chefia imediata é uma possibilidade que 

pode ser vista com maus olhos e gerar problemas na comunicação, porque fazer solicitações 

ou dar sugestões ao chefe do chefe imediato pode gerar ruídos.  

 

2.2.3 Canais da comunicação administrativa 

 

Após a exposição dos níveis e dos fluxos da comunicação, conhecimento essencial 

para entender as redes de processos pelas quais as pessoas conduzem suas atividades, 

informam-se e cooperam-se mutuamente, passemos a outra discussão fundamental: os canais 

da comunicação administrativa. É preciso conhecer quais são os suportes midiáticos em uma 

organização e suas finalidades, conforme exploramos a seguir.  
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Os veículos de comunicação administrativa fornecem informações, instruções e 

obedecem a uma linguagem institucional. Sem relatórios, requerimentos, memorandos, 

quadro de avisos, jornais murais, entre outros documentos, o processo de trabalho nas 

organizações seria ainda mais burocrático. Por estarem menos sujeitas a distorções, as 

instruções escritas geralmente são utilizadas para confirmar as orais. Segundo Redfield (1980, 

p.68), “requerem-se instruções escritas quando a ação exigida é complexa e vital, e também 

quando ela deve processar-se de modo preciso e uniforme”.  Elas exercem grande importância 

na rotina do trabalho, com registros de informações úteis aos funcionários, sendo 

consideradas mais formais.   

Yanaze (2011) atribui grande importância aos canais escolhidos, afirmando que “o 

meio utilizado deve ser adequado, tanto para quem transmite quanto para quem recebe, e os 

signos e códigos utilizados na comunicação devem ser de uso comum” (YANAZE, 2011, 

p.455).  

Os relatórios, por exemplo, são apresentados às chefias com a função de mostrar 

resultados ou previsões de trabalho. Outro objetivo também pode ser o de controlar custos dos 

departamentos, medir o desempenho dos funcionários, verificar procedimentos de trabalho, 

compartilhar informações relevantes, coordenar ações. Entre os problemas apontados quanto 

aos relatórios, Redfield (1980) destaca o grande fluxo desse material pela empresa, sob pena 

de os dirigentes se sentirem asfixiados com tantos deles, prejudicando a produtividade.  

Outro tipo de canal utilizado na comunicação administrativa interna é o manual. 

Tradicionalmente, esse documento traz diretrizes e procedimentos da organização, assim 

como uma série de instruções a longo prazo, objetivando uniformidade. Para os funcionários 

mais antigos, é um material a ser guardado, que pode ajudá-los futuramente a atualizar os 

conhecimentos sobre as normas. O documento pode trazer seus direitos e deveres, a história 

da empresa, normas, regulamentos, horários de serviço, treinamentos, campanhas, entre outras 

informações.  

Os quadros de avisos são outras possibilidades de canal. Direcionado ao público 

interno, a principal característica é a localização: é preciso estar em um ambiente com grande 

circulação, sendo geralmente colocado no refeitório, com texto curto e uma linguagem direta.  

“Os avisos devem ser concisos, de molde a permitir sua leitura num simples correr de olhos” 

(CESCA, 1995, p.93). Cartazes também são comuns na comunicação administrativa interna e 

podem trazer informações complementares sobre campanhas internas, curiosidades, 

instruções sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes.  
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Diferentemente, o jornal mural traz notícias um pouco mais amplas. Porém, as 

informações também são rápidas e a localização privilegiada, como salas de descanso, 

corredores e refeitório e é preciso obedecer a algumas regras importantes do jornalismo, como 

atualidade e periodicidade (CESCA, 1995). Como forma de aproveitar melhor os recursos 

visuais, há exemplos de organizações que substituíram os jornais murais por televisões pelos 

corredores ou nos refeitórios, exibindo de forma dinâmica as ações realizadas pela empresa. 

As caixas de sugestões também exercem um importante canal de comunicação 

administrativa, sobretudo por valorizar o fluxo ascendente. É um convite aos funcionários 

para que sejam mais participativos. A intranet, outra forma de comunicação administrativa 

interna, traz informações trocadas internamente por meio de uma rede de computadores, com 

um tom mais administrativo. Pode ser a página inicial quando os funcionários acessam seus 

computadores, visualizando novas vagas de emprego, aniversariantes do dia, normas em 

geral.  

Outro canal da comunicação administrativa que vale mencionar é o que traz 

mensagens individuais. A mensagem individual, direcionada, quando bem utilizada, torna-se 

um importante instrumento de comunicação na empresa. O e-mail é muito usado para esses 

casos e é mais perene que a comunicação oral. Todavia, tal qual o grande volume de cartas era 

um problema antes da internet, o grande fluxo de e-mails prejudica as rotinas de trabalho. 

Abordando o assunto, Yanaze (2011) diz que: 

 
Apesar de todas as possibilidades que a comunicação propicia à empresa, 
muitas delas ainda falham em não valorizar o básico que é a comunicação 
entre pessoas. Hoje, esse problema é agravado com a crescente e insana 
utilização dos meios eletrônicos de informação (YANAZE, 2011, p. 456).  

 

Outra forma de chegar aos públicos é por meio do house organ, ou jornal de empresa, 

um periódico patrocinado pela própria organização direcionado a um público específico, 

como funcionários, departamentos, ou públicos secundários como acionistas ou líderes da 

comunidade. Nas organizações, a finalidade é principalmente compartilhar informações com 

funcionários.  Para Torquato (2004), esse tipo de publicação deveria servir a todos os fluxos, 

de modo que os funcionários também participem do processo de elaboração. Diz o autor: 

 
É um erro pensar que as publicações internas – jornais, revistas, boletins – 
servem apenas ao fluxo de comunicação descendente. Na verdade, a 
publicação interna é muito mais do que um veículo de projeção de imagem. 
Peça central de um programa de comunicação escritas, a publicação interna 
deve servir a todos os fluxos – descendentes, ascendentes e horizontal. É o 
instrumento mais apropriado para resolver problemas gerados pela 
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burocratização, estabelecendo pontos informais entre os empregados. 
(TORQUATO, 2004, p.58).  

 
As organizações estão, ininterruptamente, ampliando suas possibilidades de 

comunicação administrativa. Novas técnicas, instrumentos e possibilidades de diversificação 

são bem aceitas para melhorar os processos comunicativos em todos os níveis.  

Quanto às possibilidades de comunicação administrativa externa com clientes, um 

modelo ainda muito utilizado é a mala direta, um tipo de comunicação escrita e enviada por 

mala postal. Nela, a empresa pode colocar folder, catálogo, folheto, comunicados, por 

exemplo, com uma linguagem mais informal e um tom mais amistoso. A newsletter, um 

boletim informativo, é direcionada a públicos específicos, sendo um canal direto com clientes 

e potenciais clientes, ou mesmo com funcionários.  

Para se dirigir à imprensa, outro público externo, a comunicação escrita mais utilizada 

é o press release. O objetivo principal é informar à imprensa sobre o que ocorre na 

organização, novidades que podem ser de interesse público e, portanto, de interesse de 

jornalistas. Para definir o que é notícia ou não, os assessores de imprensa deveriam seguir as 

mesmas regras válidas para jornalistas e fazer adaptações de acordo com o tipo de veículo que 

pretende alcançar: televisão e rádio, por exemplo, exigem textos mais curtos e diretos. O texto 

deve ser planejado de acordo com o perfil do público que se pretende alcançar.  

Uma revista da própria empresa também pode ser direcionada a um público externo, 

como clientes, e possibilita a publicação de matérias mais amplas, com um visual atraente. 

Também precisa de planejamento, definição de pautas e periodicidade, mas essa pode ser 

mais ampla, como trimestral, pois é um veículo que exige mais elaboração.  

Ainda, outra opção de comunicação administrativa direcionada ao público externo é 

um livro sobre a organização, que, entre outros assuntos, pode focalizar uma autobiografia. O 

perfil é institucional e, quanto à periodicidade, pode ser anual ou esporádica, em decorrência 

de eventos especiais (CESCA, 1995).  

 

2.3 Comunicação institucional 

 

 Esse tópico objetiva apresentar a comunicação institucional, que vem assumindo cada 

vez mais importância nas organizações, por compartilhar com os públicos fundamentos que se 

tornam diferenciais competitivos, fortalecendo a marca e os valores intangíveis. Esse tipo de 

comunicação está relacionado às percepções que temos sobre uma organização, às atitudes e 
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posturas incentivadas, como ela quer ser enxergada e reconhecida nos ambientes interno e 

externo. Discorreremos neste momento sobre o conceito e as atividades que a agregam. 

Na definição de Kunsch (2003, p.164), a comunicação institucional é a responsável pela 

“construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma 

organização”. Essa comunicação teria o objetivo de reforçar os conceitos de missão, visão e 

valores da instituição. “Fazer comunicação institucional implica conhecer a organização e 

compartilhar seus atributos (missão, visão, valores, filosofia e políticas), e não uma simples 

divulgação institucional e de marcas” (KUNSCH, 2003, p.165). 

Difundir filosofia, valores, entre outros atributos, pode tornar uma organização mais 

simpática, reconhecida na comunidade onde atua, valorizada pelos funcionários, fonte de 

notícias para a imprensa, entre outras possibilidades, como até mesmo levar um cliente à 

compra, aumentando a lucratividade. Galindo (2009, p.204), fazendo referência e explicando 

um pensamento de Harris L. Thomas (1998), diz que “a comunicação mercadológica leva aos 

consumidores a razão para comprar e a comunicação corporativa leva a eles a permissão para 

comprar”. A finalidade da comunicação institucional segundo Yanaze (2011) é compartilhar 

fundamentos corporativos aos públicos da organização para alcançar objetivos institucionais, 

que são:  
Ser conhecida pelos diferentes públicos (suscitar interesse e prover 
conhecimento); conquistar confiança e credibilidade; manter e fortalecer 
imagem (percepção da identidade pelos diferentes públicos); ganhar poder 
institucional; conquistar reputação diferenciada; valorizar sua marca, 
negócios, patrimônios tangíveis e intangíveis (YANAZE, 2011, p.458). 

 

Posto isso, já é de se compreender que a comunicação institucional envolve não 

somente uma série de objetivos e atividades, mas também a dificuldade para que tudo isso se 

estabeleça. Para Valsani (2006) um programa de comunicação institucional inclui não só as 

mensagens planejadas e divulgadas pelo profissional de comunicação, como qualquer postura, 

atendimento telefônico e até projeto arquitetônico da organização, porque tudo isso gera uma 

percepção, que pode ser semelhante ou diferente de como a organização quer ser percebida 

por seus públicos. 

Valsani (2006) ressalta, pois, que o trabalho dos responsáveis pela comunicação é 

divulgar, enfatizar, detalhar os valores, a fim de facilitar sua assimilação, todavia o processo 

em si depende da aceitação e da concordância de todos os envolvidos. Cada funcionário é um 

produtor de conceitos e significados e contribui para a multiplicação desses. Então, é função 

da comunicação institucional fazer com que essas mensagens percebidas e multiplicadas 

sejam as desejadas pela organização.  
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Neste sentido, o responsável pela área precisa ser bastante observador e ter senso 

crítico, bem como capacidade de analisar as situações, fazer leituras do ambiente. Por 

exemplo: ao se exigir mudanças em alguma atividade de trabalho ou em alguma postura 

profissional, os funcionários podem até aceitá-las, mas, internamente, desejar que tudo 

ocorresse como antes, de tal forma que podem dizer concordar com uma ação, mas não fazer 

nada para concretizá-la. “Quando se trata de necessitar sua participação para mudar alguma 

coisa, toda uma imensa carga de universo cognitivo se rebela, empaca, até trabalha contra” 

(VALSANI, 2006, p.199). 

A recuperação desse pensamento por parte de Valsani reforça seu discurso de que a 

comunicação institucional trata, antes, de pessoas, e secundariamente de conceitos, porque a 

instituição é formada primeiramente por pessoas e depois pelas coisas que elas fazem. Por 

isso, também é fundamental, antes, que aquilo que a organização comunica, de fato, exista. E 

aqui, vale destacar as contribuições de Yanaze (2011) quando menciona a importância da 

ação institucional, lembrando-nos de que sem ação não há fato para tornar comum, não há 

realizações para fazer menções à organização. Das ações é que se geram fatos comunicáveis. 

Exemplos de ações institucionais são os patrocínios culturais, esportivos e sociais, por 

exemplo, capazes de transmitir uma imagem favorável aos públicos. Assim, Yanaze (2011, 

p.463) define ação institucional como “o esforço, por parte da empresa, de administrar 

adequadamente suas relações com seus públicos, minimizando eventuais conflitos gerados por 

objetivos, estratégias e políticas divergentes”. 

A proposta apresentada pelo autor no leva a compreender que tais fatos comunicáveis 

podem ser identificados em todos os processos, dos inputs aos outputs, conforme a Teoria dos 

3 Puts. Nos inputs, em que estão os recursos da organização, é possível, por exemplo, 

divulgar sobre o sucesso de campanhas internas e cursos de capacitação para os funcionários, 

a situação financeira que segue em crescimento e vem se despontando no cenário nacional, a 

aquisição de novas tecnologias. Nos throuputs, é possível divulgar as políticas de incentivo a 

projetos culturais e sociais, sobre o clima organizacional e os sistemas gerenciais. Nos 

outputs, os fatos a serem divulgados envolvem preços acessíveis, qualidade dos produtos, 

campanhas publicitárias (YANAZE, 2011, p.461-462).   

Nesta linha, temos que todos esses fatos comunicáveis podem ser divulgados de 

diferentes formas, dependendo do público que se espera alcançar, como um press release à 

imprensa, que pode se transformar em notícia jornalística e chegar à comunidade local ou até 

nacional. Blogs e sites corporativos, eventos técnicos, visitas, reuniões com públicos 
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específicos, tudo isso contribui para formar uma imagem pública da organização, que é uma 

das principais funções da comunicação institucional. 

 

2.3.1 Comunicação com funcionários 

 

 Por optar pelos estudos do pesquisador Yanaze como principais fontes referenciais, o 

embasamento teórico desse trabalho, não colocamos a comunicação interna como uma 

competência de comunicação independente, por compreender que ela está presente em todas 

as outras, isto é, existe comunicação interna na comunicação mercadológica, na comunicação 

administrativa e na comunicação institucional. Essa é a perspectiva com a qual trabalharemos.  

Ao definir o conceito de comunicação interna, Marchiori (2006b) destaca que essa 

abrange também a comunicação administrativa. Há, portanto, um reconhecimento que, de 

fato, a comunicação interna perpassa outras modalidades de comunicação, evidenciando todos 

os processos e fluxos na organização. Em sua visão, a comunicação interna “é 

fundamentalmente um processo que engloba a comunicação administrativa, fluxos, barreiras, 

veículos, redes formais e informais” (MARCHIORI, 2006b, p.213-214).  

Valsani (2006, 203) também visualiza a comunicação interna na comunicação 

administrativa, como quando explica que pode haver falta de comprometimento de 

funcionários quando aquilo que a empresa é estiver distante daquela que desejariam que fosse. 

O autor exemplifica com o caso do Sistema de Atendimento ao Cliente:  

 
Não adianta mandar ao cliente uma carta personalizada dizendo que a 
instituição tem por norma a excelência no atendimento se ele não se sente 
bem atendido, se percorre dez ramais até achar alguém que o escute e, no 
final, escute “Lamento, mas não é comigo, vou encaminhá-lo ao 
departamento x.” (VALSANI, 2006, p.203).  
 

Na pesquisa acadêmica, há diferentes olhares para essa comunicação com funcionários. 

Como vimos no primeiro capítulo, Torquato (1986) é um autor que fala sobre a comunicação 

interna com a finalidade de manter o equilíbrio do sistema. Dessa maneira, as organizações se 

esforçam em promover seus valores por meio de algum suporte midiático, porém, se não 

conhecer os interesses do público, a mensagem não será assimilada por ele.  

Como ocorre na sociedade contemporânea em geral, está cada dia mais difícil que haja 

leitores passivos, que aceitem tudo aquilo que lhes for transmitido, sem questionar. “A 

resposta pode vir em termos de desinteresse da audiência pelo veículo, de comentários pouco 
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elogiosos trocados entre os funcionários a respeito do veículo, ou do simples abandono do 

hábito da leitura” (TORQUATO, 1986, p.22).  

Bueno (2009) é um dos autores que usa o termo “públicos”, no plural, ao abordar a 

comunicação interna. Para ele, público é um grupo que comunga os mesmos valores, que tem 

um perfil equivalente, e, portanto, em uma organização há diferentes públicos. “Cada um 

deles tem um perfil específico, características bastante definidas e, em particular, vínculos 

distintos com a organização” (BUENO, 2009, p.85). Assim, seria desastroso crer que um 

único informativo daria conta de atender às necessidades de comunicação de todos. Um canal 

de comunicação que sirva a todos, na realidade, não teria sido estrategicamente pensado para 

satisfazer a nenhum dos públicos. Para se comunicar, de fato, com os funcionários, seria 

necessário usar de modelos de comunicação e de canais distintos, segmentados.   

Todavia, as organizações muitas vezes parecem não ter compreendido essa questão, 

levantada pelo autor, pois, existe ainda um controle da informação divulgada na empresa a 

fim de que todos sigam as normas. É comum, por exemplo, que certas notícias dos jornais 

informativos, dos house organs, sejam censurados. Isso não é diferente do que ocorre no 

jornalismo, por exemplo, no jargão “gatekeeper”, quando há um “guardião dos portões”, ou 

seja, um editor que corta uma notícia que não deva ser publicada, sobretudo quando não está 

afinada a uma linha editorial, ao pensamento predominante da empresa. 

Sobre esse assunto, Bueno (2009, p.98) é bastante enfático ao afirmar: “Parece que a 

perspectiva de quem elabora house-organs no Brasil é absolutamente pobre: só se enxerga um 

lado e se pratica a teoria do “pensamento único’”. Na visão desse autor, muitas organizações 

se esquecem de que funcionários também são públicos de interesse, tais quais clientes e 

fornecedores, possivelmente com o mesmo peso no momento de formar uma imagem positiva 

ou negativa. Diz ele: 

 
Antes de lançar um novo sabor de sorvete, as empresas fazem pesquisa, 
pedem aos públicos potenciais do produto que o experimentem. Mas na hora 
de colocar um house-organ na praça alguém decide pelos leitores e tenta 
enfiar o produto goela abaixo a qualquer custo (BUENO, 2009, p.101). 

 

Seria importante que as mensagens e os suportes midiáticos direcionados ao público 

interno fossem considerados em um planejamento que levasse em conta que os funcionários 

possuem uma vida fora da organização, interesses diversos, abrindo espaço para uma 

comunicação mais participativa. A intranet é um exemplo: costuma ter um caráter mais ligado 

à comunicação administrativa, com seu aspecto funcional e informativo, porque objetiva 

ajudar na execução de tarefas. Se esse suporte for pensado pelo ponto de vista da 
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comunicação institucional, poderá compartilhar com os funcionários a identidade corporativa 

de uma maneira mais sutil, ajudar a estreitar o relacionamento e fortalecer vínculos.  

Seria preciso também que se olhasse para a comunicação interna para além dos suportes 

midiáticos, conforme afina Marchiori (2006b, p. 211), e se pensasse em estratégias mais 

amplas, pois, até a forma de falar dos executivos e dos líderes são fatores de construção de 

relacionamento com os públicos internos e de comprometimento. É uma visão que permite 

refletir sobre os discursos gerados, a linguagem utilizada entre líderes e liderados, e como 

gerar respostas nos públicos.  

Quando se fala de comunicação com funcionários, há que se pensar, pois, sobre as 

relações entre líderes e liderados, compreendendo a necessidade de um ambiente que 

privilegie a transparência, o diálogo e a confiança. Conforme apresentado no tópico sobre 

comunicação administrativa, acerca dos níveis de comunicação, é preciso que se estabeleça 

vínculos entre eles, identificando possíveis conflitos nos níveis. Por exemplo: a insegurança 

de muitos chefes imediatos em perder o emprego, faz com que esses retenham informações 

relevantes, não deleguem atividades importantes, de tal modo que a comunicação fique 

restrita a eles. A comunicação entre chefes e subordinados é mais eficaz do que um jornal de 

empresa.  

Pereira (1997), ao abordar sobre esse assunto, ressalta que os funcionários conhecem 

muito bem os problemas de sua área e podem oferecer soluções se os chefes tiverem 

humildade para ouvi-los. Uma maneira de melhorar essa comunicação seria, além da prática 

da escuta, aceitar críticas, estimular as atividades, avaliar as qualidades das equipes, oferecer 

metas, promover sinergia de esforços em busca de resultados, realizar eventos e workshops 

para deixar mais claro a importância da comunicação e das necessidades de cada setor. Diz 

também o autor: 

 
Não pode haver produtos e processos de qualidade com uma comunicação 
ruim. A informação precisa estar na medida certa, na hora certa e para as 
pessoas certas. Façam uma avaliação da qualidade da comunicação que 
circula em suas áreas de trabalho e como é a comunicação com as outras 
(PEREIRA, 1997, p.88-89). 

 

Por fim, destacamos o papel relevante exercido pelas famílias dos funcionários, que 

formam uma extensão desse público. A família possui também expectativas quanto à 

empresa, espera que o funcionário cresça lá dentro e que a organização propicie a todos uma 

melhor qualidade de vida. Portanto, cria uma imagem organizacional que também atravessa 

os portões e ajuda na constituição da imagem pública. Sabendo disso, muitas organizações 
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realizam eventos para a família dos funcionários, como festas de final de ano, ou visitas 

técnicas dentro de suas instalações para que os filhos conheçam onde trabalham os pais, de tal 

modo que criam um envolvimento mais próximo também com esse público considerado 

estratégico.  

 

2.3.2 Assessoria de imprensa 

 

Compreender o importante papel da assessoria de imprensa para se relacionar com os 

públicos têm sido cada vez mais necessário. Isso abarca não apenas o relacionamento 

constante com a imprensa, mas, uma busca pela credibilidade, de falar à sociedade o que a 

empresa é, de compartilhar seus atributos institucionais, e isso de maneira espontânea, não 

paga.  É de forte impacto a afirmativa de Ries (2002, p.119) quando afirma que “a propaganda 

tornou-se irrelevante para a construção da marca. O que constrói as marcas são as mensagens 

na mídia. Quanto mais numerosas e favoráveis forem as mensagens, mais forte será a marca”.  

Ao folhear jornais e revistas, acessar diferentes sites, percebemos o quanto as empresas 

se fazem presentes nesses canais, em um espaço que não é reservado à propaganda. As 

organizações, de diferentes portes e localizações, passam a ser fontes de notícias para 

jornalistas. Se olharmos para os fatos comunicáveis (YANAZE, 2011), vislumbramos quão 

numerosas são as possibilidades de divulgação de assuntos envolvendo empresas, desde 

aquisição, compra de novas tecnologias, patrocínio cultural, lançamentos de produtos, até 

ações sociais na comunidade, por exemplo. E para cada fato há diferentes opções de veículos 

de comunicação, porque hoje os canais estão cada vez mais segmentados, atingindo públicos 

específicos.  

Nesse cenário, o assessor de imprensa passa a ser mais requisitado, mas é importante 

que seja um profissional capaz de atuar estrategicamente, de modo a identificar as 

oportunidades e saber qual o veículo mais adequado para cada situação, qual a melhor 

linguagem a ser utilizada, de acordo com o público que se espera alcançar, com uma 

divulgação coordenada, levando em conta o perfil editorial do veículo. Esse profissional deve 

ter em mente se é preferível fazer uma divulgação ampla em diferentes canais ou privilegiar 

primeiramente um único veículo e de maior alcance, com uma notícia exclusiva. Todas essas 

questões precisam ser pensadas, planejadas, de modo a atender os objetivos da organização. A 

assessoria de imprensa, quando bem trabalhada, ajuda na construção da imagem 

organizacional, na maneira como a empresa é vista pelos públicos.  
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Assessoria de imprensa é, portanto, o “serviço prestado a instituições públicas e 

privadas, que se concentra no envio frequente de informações jornalísticas dessas 

organizações para os veículos de comunicação”, segundo o Manual de Assessoria de 

Imprensa (2007, p.7) da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas). Para que esse trabalho 

seja feito, é preciso estabelecer relações de confiança com os jornalistas, trabalho esse que 

não é feito do dia para a noite, mas conquistado a longo prazo. Quando se constrói um 

relacionamento contínuo com a imprensa, baseado em transparência, a organização pode se 

tornar a principal fonte de notícia e referência em sua área de atuação, e, se for capaz de 

atender às solicitações proativamente, será vista como parceira. 

Isso poderá fazer toda a diferença se a organização passar por uma crise de imagem. No 

momento em que ela precisará ser ouvida, é essencial que a organização tenha a quem pedir 

voz. E nesses casos, é bom e vital que a organização tenha aprendido a atender os jornalistas 

quando esses a procuraram, porque a opinião e a imagem que eles terão da empresa terá como 

base esse histórico de relacionamento. Em vez de inimiga, a imprensa poderá tornar-se uma 

aliada nos momentos de crise. 

Solis e Breakenridge (2009) destacam que tem havido um aumento de mensagens 

supérfluas que chegam aos jornalistas. Perdeu-se o senso do que é, de fato, interesse público 

e, portanto, o que seria de interesse do jornalista. Os assessores de imprensa, em busca de 

qualquer espaço na mídia para mostrar retorno ao cliente, passam a considerar tudo como 

notícia, cometendo exageros, como: “disparo de press-releases preenchidos com jargões, 

palavras de ordem, hipérboles e detalhes desnecessários, todos unidas por aspas de auto-

serviço (e geralmente, inventadas)” (SOLIS; BREAKENRIDGE, 2009, p.107 – tradução 

nossa). 

Os autores propõem que se compreenda que as mensagens elaboradas para a imprensa 

não precisam ficar restritas a essa, elas podem ser compartilhadas com outros públicos da 

organização, via blog corporativo, por exemplo, site, redes sociais, mas lembrando que o 

objetivo desse serviço não é divulgar um produto (propaganda), mas oferecer conteúdo, 

informações que sejam relevantes às pessoas, soluções para o que elas precisam.  

 

Releases para a imprensa, hoje, são mais do que apenas textos, eles servem a 
vários propósitos. Quando desenvolvidos estrategicamente, as oportunidades 
e os benefícios são apenas a expansão em conjunto com os grupos de 
formadores de opinião e consumidores que deles dependem para obter 
informações relevantes (SOLIS; BREAKENRIDGE, 2009, p.111 – tradução 
nossa). 
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Do mesmo modo como muitos autores vêm destacando a necessidade de se pensar a 

comunicação interna como um conjunto de vários públicos internos, é preciso considerar que 

o universo de jornalistas também é bastante heterogêneo e, por isso, enviar uma mesma 

mensagem a perfis variados é uma estratégia falha atualmente. Para que se atinja o objetivo 

esperado, o da publicação, é cada vez mais imperativo que se conheça o perfil editorial do 

veículo, a linguagem mais adequada e, se possível, o jornalista que escreve na editoria.  

Torna-se também relevante que os assessores de imprensa reconheçam os blogueiros como 

porta-vozes influentes. A comunicação digital trouxe novas possibilidades para o trabalho do 

assessor e agarrar-se às antigas ferramentas poderá fazer com que os objetivos de divulgação 

não sejam atingidos.  

Para a divulgação à imprensa, Solis e Breakenridge (2009) sugerem que se humanize a 

história contada, lembrando-se de escrever para pessoas e sobre pessoas. Ou seja, se o plano 

for divulgar o lançamento de um produto, não se prender às características físicas ou químicas 

dele, mas explicar de que forma tal novidade surge para solucionar problemas. Solis e 

Breakenridge (2009, p.109-113 – tradução nossa) oferecem algumas dicas de trabalho para os 

assessores de imprensa que atuam no contexto da sociedade digital, entre as quais listamos:  

 

a) Notas para a imprensa podem contar uma história para as pessoas e demonstrar 
por que a notícia é valiosa para elas; 
 

b) A distribuição dos releases pode incluir palavras-chave que melhorem sua 
captação pelo Google e Yahoo! E assim por diante; 
 

c) O release para a imprensa pode ser escrito como um artigo que você quer que 
os outros vejam como uma história, não como uma promoção. Basicamente, 
você pode esclarecer mais profundamente por que a informação é importante, 
por que ela é única, quem se beneficia e como. A chave desse comunicado é 
que ele precisa ser honesto demonstrando que o redator analisou as 
necessidades do mercado que está tentando alcançar; 
 

d) Esses comunicados podem ser distribuídos de diversas formas e podem ser 
escritos por jornalistas, blogueiros e analistas, ou pelas próprias pessoas que 
estamos esperando alcançar; 
 

e) Não se esqueça de que jornalistas, blogueiros e analistas também são “gente”. 
Então, se você humanizar o processo de escrever comunicados, bem como o 
conteúdo que você criar, você pode melhorar a capacidade dos leitores de se 
conectar e compartilhar informações.  

 

Os apontamentos desses autores nos trazem outra vez para o sentido de comunicar 

enquanto compartilhar, envolver os públicos no processo. Interessante a observação de que é 



68 
 

possível que o próprio receptor possa ser um emissor da mensagem. Hoje, com tantos 

suportes midiáticos disponíveis, o assessor de imprensa não precisa mais esperar a boa 

vontade de um jornalista para publicar uma notícia. Se ele tiver uma história interessante e 

que seja relevante para o público, esse público virá até a fonte de informação, seja via sites, 

redes sociais online, blogs. E essa notícia não precisa necessariamente ser produzida pelo 

assessor de imprensa, pois já se torna possível colocar outros públicos como produtores de 

informação. Saveri (2013, online)4 diz que: 

 

Os contatos pessoais têm mais influência nos relacionamentos, mas, como 
também não existe mais tempo para visitar jornalistas e, menos ainda para 
esses receberem assessores de imprensa, é preciso aperfeiçoar outras 
técnicas: ligar para um jornalista apenas quando tiver uma pauta realmente 
atraente e de interesse à determinada editoria; ter jornalistas estratégicos 
entre os contatos das redes sociais e buscar uma aproximação sincera, 
mostrando que o assessor de imprensa não é alguém apenas em busca de 
espaço gratuito sobre a organização na mídia, mas, um profissional 
interessado em oferecer soluções também aos jornalistas. 

 

 Dessa forma, reconhecendo que estamos em um mundo em transformação, 

influenciado por mensagens e significados de diferentes tecnologias digitais e de 

relacionamento, chegamos também à constatação de que, também na área de assessoria de 

imprensa, é preciso humanizar as relações, resgatar o sentido humano dos processos 

comunicacionais. “A moral da história é ser a pessoa que você quer alcançar, 

independentemente da tecnologia utilizada para chegar lá” (SOLIS; BREAKENRIDGE, 2009, 

p.123 – tradução nossa). 

 

2.3.3 Eventos 

 

Quando falamos em comunicação institucional, pensamos também nos Eventos, 

embora seja possível estuda-los também pela perspectiva da comunicação mercadológica, 

afinal, nenhum desses processos estudados aqui é “puro”, absolutamente institucional, 

administrativo ou mercadológico. Lembremos que essa divisão possui fins didáticos e 

realizamos uma separação pelas competências, de acordo com Yanaze (2011), mas, conforme 

veremos no capítulo seguinte, todos esses processos se mesclam. Dependendo do objetivo de 

comunicação que se espera alcançar, pode ter finalidade institucional ou mercadológica, por 

                                                           
4 Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-
publicidade-e-da-comunicacao-institucional/assessoria-de-imprensa-em-busca-de-ressignificacao-como-a-
revolucao-das-midias-esta-reinventando-a-comunicacao-nas-organizacoes Acesso em: Janeiro/2014.  

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-publicidade-e-da-comunicacao-institucional/assessoria-de-imprensa-em-busca-de-ressignificacao-como-a-revolucao-das-midias-esta-reinventando-a-comunicacao-nas-organizacoes
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-publicidade-e-da-comunicacao-institucional/assessoria-de-imprensa-em-busca-de-ressignificacao-como-a-revolucao-das-midias-esta-reinventando-a-comunicacao-nas-organizacoes
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-da-publicidade-e-da-comunicacao-institucional/assessoria-de-imprensa-em-busca-de-ressignificacao-como-a-revolucao-das-midias-esta-reinventando-a-comunicacao-nas-organizacoes
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exemplo. Então vejamos agora o que são os Eventos, modalidade que também faz parte do 

composto de comunicação organizacional.  

Eventos são ocasiões marcantes, acontecimentos que criam expectativas, atraem 

atenção, geram participação e envolvimento, remetem às emoções. Por isso mesmo, são 

considerados um dos mais ricos recursos de comunicação, desde que bem planejados e 

organizados. Hamam (1997, p.107-108) define evento como: 

 
Um acontecimento excepcional previamente planejado, que ocorre em 
determinado tempo e local e gera grande envolvimento e mobilização de um 
grupo ou comunidade, buscando a integração, difusão e sensibilização entre 
os participantes para os objetivos pretendidos. Estes devem ser colocados de 
forma clara e explícita, para que o público-alvo receba e assimile os temas 
abordados e as ações desenvolvidas durante os eventos (HAMAM, 1997, 
p.107-108).  

 

Na definição de Meirelles (2003, p.25) evento é: 

 
Um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de 
organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de 
tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja 
por meio de recursos da tecnologia. 
 

Entre as vantagens para o empresariado, Meirelles (2003) lembra a possibilidade de 

estabelecer a imagem corporativa, o relacionamento direto com o público de interesse, 

divulgar produtos e serviços. Se for uma participação em feiras e exposições, por exemplo, é 

possível conhecer de perto o trabalho da concorrência, enquanto eventos informativos 

permitem atualização profissional. 

Para ilustrar, pensemos em uma cerimônia de formatura, uma festa de casamento ou a 

abertura dos Jogos Olímpicos. Nenhum evento é realizado para ser mal sucedido, um 

fracasso, porque o objetivo é obter sucesso, ou seja, gerar emoções positivas, boas sensações, 

grandes repercussões. Quando se trata de um evento empresarial, da mesma forma, os 

investimentos são feitos para que seja uma ocasião marcante, seja para alavancar produtos, 

seja para reposicionamento da marca institucional.  

Para Melo Neto (2001), o evento tem natureza prioritariamente institucional, pois, 

“valoriza a marca do patrocinador, maximiza a sua divulgação, reforça a imagem e torna a 

marca mais conhecida” (MELO NETO, 2001, p.23). Em outro momento, esse autor também 

afirma: “O objetivo almejado é a promoção institucional da marca do patrocinador” (MELO 
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NETO, 2001, p.24).  Assim, o evento busca reforçar a imagem da marca, fixá-la no público 

presente. Todavia, o autor ao mesmo tempo se contradiz quando afirma que “o recall 

(lembrança e fixação da marca) é garantido, o que significa forte impulso para comprar o 

produto do patrocinador do evento” (MELO NETO, 2001, p.23). Dessa maneira, a realização 

de eventos com a finalidade única de comunicação institucional fica confusa se o autor afirma 

que “o resultado é a promoção da marca e das vendas do produto”.  

Eventos são importantes instrumentos de comunicação dirigida, possibilitando o 

alcance de um público específico, pois, as mensagens divulgadas, em princípio, são de 

interesse dos convidados, que esperam por informações acerca do tema ou entretenimento. 

Identificar o público para o qual se dirige o evento é, portanto, o primeiro passo do 

planejamento. É preciso se perguntar qual o público de interesse da organização, de que 

maneira é possível envolvê-lo, quais mensagens serão utilizadas e quais os canais de 

comunicação mais apropriados para divulgação. Dessa forma, os responsáveis pela 

organização de eventos se valem de outras atividades que compõem o mix da comunicação a 

fim de chegar aos públicos, tais como: assessoria de imprensa, publicidade, mala direta, entre 

outros.  

 

2.3.4 Relações públicas 

 

 Cabe a essa atividade, principalmente, a função de pensar, planejar e exercer 

efetivamente a comunicação institucional. Visa à harmonização da comunicação, objetiva 

estabelecer relações, conquistar opiniões favoráveis às organizações. O próprio nome da 

atividade explica sua função, embora, no Brasil, a profissão ainda careça de mais legitimidade 

e reconhecimento. Relacionamento com os públicos vai desde o ato de planejar estratégias 

para se comunicar com funcionários, até a comunicação com entidades e com a comunidade 

de modo geral, promovendo interação e aceitação.  

Hoje, é comum o uso do termo “marketing de relacionamento”, como se fosse uma 

nova descoberta valorizar o relacionamento com os públicos. Conforme destaca França (1997, 

p.12), “se existir conflito entre habilitações, este deveria situar-se entre marketing e relações 

públicas, pois essas áreas trabalham com o projeto global de relacionamento de negócios da 

empresa”. O autor coloca essa questão, ainda muito confusa na academia e entre profissionais 

da área, concluindo que marketing abrange uma visão mercadológica, relacionada às vendas, 

enquanto Relações Públicas se voltam à comunicação institucional. Todavia, esses limites se 
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tornam cada vez mais complexos: quem se relacionaria com acionistas e fornecedores? E com 

trabalhadores temporários e prestadores de serviços externos à organização? 

 Intermediador, o profissional de relações públicas precisa ser compreendido como 

alguém que estuda os públicos, observa, faz pesquisas e diagnósticos, busca compreender a 

profundidade das relações. Kunsch nos ensina que “caberá a essa atividade a função de abrir 

canais de diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, administrando estrategicamente 

a comunicação” (KUNSCH, 1997, p.27). Para isso, a autora sugere que, primeiramente, é 

preciso que a atividade tenha reconhecimento dentro da organização, a direção precisa se 

comprometer e considerar o profissional de relações públicas relevante para melhorar o 

desempenho da organização.  

Como parte das atividades de relações públicas, Yanaze (2011, p.416) aponta: 

propaganda institucional; promoções e eventos institucionais; conservação das propriedades; 

feiras e exposições, fóruns, simpósios institucionais; call centers; patrocínios culturais; 

patrocínios sociais; patrocínios esportivos; assessoria de imprensa; coletivas com a imprensa; 

publicações institucionais; extranet com os principais públicos; gestão e comunicação de 

crises; pesquisas de opinião, entre outras.  

O profissional de relações públicas traz uma importante contribuição à comunicação 

organizacional ao fazer com que a empresa conheça a si própria.  É preciso identificar se, 

tanto o mais alto executivo, quanto o funcionário com as responsabilidades mais simples, 

estão alinhados na comunicação, isto é, se conhecem os objetivos da empresa e como ela 

trabalha para chegar até eles. Por exemplo: um profissional que trabalhe com SAC que não 

seja capaz de realizar um bom atendimento ao cliente pode estar deixando claro sua 

insatisfação com o trabalho e também explicitando que aquela organização não valoriza seus 

funcionários. Sem respeito ao público interno, não haverá respeito ao público externo. E dessa 

maneira, todo o investimento feito em propaganda, assessoria de imprensa, eventos, entre 

outras atividades que objetivam melhorar a imagem organizacional, não terá mais nenhum 

efeito. Caberia, pois, às Relações Públicas identificar esses conflitos na comunicação 

organizacional, observar o que as diferentes mensagens comunicam e traçar planos a serem 

executados (FREITAS, 1997). 

Nesse sentido, a fim de minimizar os possíveis conflitos nas relações com os públicos, 

Yanaze (1997, p.56) destaca o papel do planejamento, que poderia motivar os profissionais a 

consultar pessoas na organização para começar a identificar problemas, buscar entrosamento 

entre todos os setores, amenizar os pontos de conflito por meio da comunicação, 

acompanhando de perto a implementação das soluções. A falta de informações, bem como 
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uma comunicação falha com quaisquer públicos, seja funcionários, seja fornecedores, 

sindicatos, governo ou universidades, leva a organização a conflitos.  

Schmidt (1997), fala sobre o papel das relações públicas no auxílio à determinação de 

políticas, filosofias administrativas e valores culturais e sociais da organização. Ressalta, pois, 

o valor do profissional dessa área que ajuda a empresa nessa busca, também “sugerindo e 

recomendando mudança de postura e atitudes, transformando tudo em mensagens para que 

cada público perceba e reconheça tais características” (SCHIMIDT, 1997, p.173). Para ele, 

sem investimento nos relacionamentos com os públicos, não haverá lugar para as 

organizações na contemporaneidade tão marcada pela competitividade e com a exigência de 

diferenciais.  

Quem atua com relações públicas, portanto, deve se manter em uma busca constante 

pela identificação dos públicos, de suas necessidades, dos melhores suportes midiáticos para 

se comunicar, e, igualmente, dos melhores canais para se ouvir os públicos. Esse profissional 

trabalha com pessoas com opiniões diferentes e, por isso mesmo, deve buscar canais de 

diálogo e interação, identificando as controvérsias e permitindo a conciliação de interesses.  

 
2.4 Processos de comunicação organizacional: um diagnóstico conjunto 

 
Vivemos uma conjuntura histórica de incertezas e quando o assunto é comunicação 

organizacional não é diferente. Produtores e consumidores de mídia estão em interação e uma 

comunicação baseada apenas na propaganda estará sempre incompleta frente a públicos tão 

diversos e exigentes.  

As ações de comunicação mercadológica passam a buscar por diferenciais intangíveis 

em um momento que exige novas maneiras de comunicar e também de ordenar as atividades.  

A mente do cliente passa a ser um lugar disputado: ele está exposto a uma ampla variedade de 

mensagens publicitárias diariamente, e, se chegar até ele não é tão difícil com toda a gama de 

suportes midiáticos, conseguir um espaço de destaque em sua mente torna-se um grande 

desafio, de modo que algumas marcas têm optado pela tentativa de tocar suas emoções. 

A comunicação administrativa, que se relaciona com todos os fluxos da comunicação 

organizacional, tem interligado os setores, propiciando o compartilhamento de mensagens 

com diferentes públicos. Ela também torna possível capacitá-los, motivá-los, envolvê-los ou 

levá-los ao comprometimento com os objetivos traçados, bem como incentivar o trabalho em 

equipe e valorizar talentos. No tópico apresentado foi possível verificar em diversos e 

possíveis canais de comunicação a melhor forma de transmitir informação, o meio mais 

adequado, a linguagem que varia de acordo com o público. A compreensão dos fluxos e níveis 
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pelos quais se seguem o processo comunicativo também permitirá a um gestor de 

comunicação desenvolver ações de acordo com o público que espera alcançar.  

Já na comunicação institucional, busca-se reconhecer os valores intangíveis da 

organização e chegar às melhores formas de divulgá-las, tanto aos funcionários, quanto à 

sociedade em geral, como por meio de assessoria de imprensa ou da realização de eventos, 

por exemplo. Busca uma conscientização geral desses atributos por parte de todos os públicos, 

por meio de diferentes canais.  

Não foi o objetivo deste capítulo discorrer amplamente sobre todos os processos 

comunicacionais que ocorrem em uma organização, mas, sim, tornar possível algumas 

aproximações e confrontações de conceitos e apresentar quais são as principais atividades, 

segundo a bibliografia levantada, que devem necessariamente compor as estratégias de 

comunicação integrada, assunto que enfatizaremos no capítulo seguinte.  Conforme exposto, 

as organizações já compreendem que há várias e diferentes opções para se comunicar com os 

públicos. Fazer isso de forma eficaz é que se torna um desafio complexo e constante. Qual 

seria a melhor maneira?  A resposta não é simples, e, por isso mesmo, as organizações passam 

a se preocupar em como coordenar todas essas competências comunicacionais a fim de 

conduzir ou compartilhar uma mensagem com seus públicos.  

Na área de comunicação mercadológica, por exemplo, muito se fala em “Comunicação 

Integrada de Marketing”, ou seja, todo um esforço da comunicação mercadológica em 

integrar seu mix de atividades, reconhecendo que o processo para chegar ao cliente, atrair sua 

atenção e manter relacionamentos é mais amplo do que simplesmente investir em propaganda, 

porque envolve a coordenação de diversas atividades.  Autores como Ogden (2002), Shimp 

(2003), Kotler e Keller (2006) e os Belch (2006), entendem que a prática da comunicação 

integrada de marketing foi um salto na área, não apenas por ser capaz de reunir táticas, mas 

pensar estrategicamente, articulando as atividades e as envolvendo sinergicamente.  

Apesar disso, não defendemos o conceito isolado de comunicação integrada de 

marketing, por entender que a comunicação integrada, como veremos no capítulo posterior, 

não envolve apenas a comunicação mercadológica. Falar em comunicação integrada vai além: 

é estabelecer ponto de contato entre todos os processos comunicacionais (mercadológica, 

administrativa e institucional), entre tudo aquilo que comunica e produz significados na 

organização. Isso inclui todos os processos, desde a fabricação de um produto, até a forma 

como ele é vendido, bem como o relacionamento da organização com funcionários, 

fornecedores, imprensa e comunidade em geral, ou seja, abrange a Teoria dos 3 Puts. Essas 

abordagens serão os assuntos do próximo capítulo: “Gestão da Comunicação Integrada”.  
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CAPÍTULO III - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 
Neste capítulo, apresentamos a gestão da comunicação integrada e de que maneira ela 

se realiza, de acordo com a bibliografia levantada. O objetivo é responder o problema de 

pesquisa, sobre como fazer efetivamente uma gestão da comunicação organizacional, de 

modo que todos os processos estejam integrados. Para isso, dedicamo-nos a explicar alguns 

conceitos como gestão, planejamento estratégico e comunicação integrada, para em seguida 

apresentar alternativas de gestão dessa comunicação, tais quais: a análise dos 14 objetivos de 

comunicação (YANAZE, 2011) e a compreensão da chamada Comunicação Tridimensional 

(MARKUS, 2012).  

 

3.1 Gestão 

 
 Coordenar esforços para atingir uma meta comum. Desde os primórdios, o homem se 

organiza em grupo a fim de satisfazer suas necessidades e assegurar meios de subsistência. 

Com as divisões de atividades, houve a necessidade de um comando para uma interligação 

entre as funções subdivididas, de tal maneira que surge a liderança, alguém para administrar o 

conhecimento e o trabalho em equipe, promovendo sinergia entre as pessoas e organizando os 

recursos disponíveis.  

 Ianhez (1997, p.155) afirma que “a comunicação é o fundamento da administração”, 

elucidando que: 

 
A administração das organizações é, na sua essência, uma ampla gama de 
relações entre as pessoas, o que significa comunicação. Na organização, a 
comunicação é a essência da administração. Ela é a busca da compreensão. 
A necessidade de compreender o que os outros querem e de fazer saber aos 
outros o que queremos para que sejam atingidos objetivos coletivos e 
individuais (IANHEZ, 1997, p.155). 

 
 Dessa maneira, compreendemos que gestão da comunicação envolve a coordenação de 

todas as atividades relacionadas a essa área, passando por todas as estruturas, desde 

propaganda até assessoria de imprensa e eventos. Assim, quem trabalha com gestão da 

comunicação organizacional não exerce uma função tática na empresa, executando atividades, 

mas, utiliza conhecimentos de administração para gerenciar, a fim de atender às expectativas 

da organização, chegando aos diversos públicos, de acordo com os objetivos traçados. Esse 

profissional precisa, portanto, ter acesso às decisões da alta administração, sendo alimentado 



75 
 

constantemente de informações relevantes e ser conhecedor do planejamento do negócio, no 

qual estão os objetivos e as estratégias. Precisa, também, ter voz, a fim de que possa fazer 

análises, sugerir mudanças de comportamentos, conciliar opiniões, interpretar fenômenos, 

contribuir para o cumprimento dos objetivos macros da organização. 

Sobre esse assunto, Neves (2000, p.28) expõe que “o profissional que tem a missão de 

cuidar da imagem da empresa não tem boa imagem dentro dela”. Essa realidade talvez seja 

resultado da segmentação. Uma vez que cada processo comunicacional costuma ser realizado 

em um departamento diferente, tornam-se mais comuns os conflitos internos. E se os 

comunicadores não sabem se comunicar entre eles, como ajudarão a construir uma imagem 

empresarial e alavancar as vendas? Partindo desse pressuposto, podemos concluir que se os 

profissionais de comunicação não têm voz dentro das organizações, a comunicação realmente 

está desintegrada, porque a gestão implica planejar, coordenar projetos, unificar o discurso, 

desenvolver ações para um melhor relacionamento com todos os públicos.  

No contexto atual, o profissional que cuida desse gerenciamento da comunicação não 

objetiva a obediência às normas, porque, conforme vimos no primeiro capítulo, cada vez mais 

há uma procura por envolver os públicos em um processo de participação contínua, 

objetivando relações duradouras, ou seja, um entendimento de comunicação enquanto 

comunhão. Para isso, é preciso delegar responsabilidades entre equipes multidisciplinares e 

administrar até mesmo o tempo. Uma vez atendido esses requisitos, o gerente terá a 

possibilidade de identificar problemas de comunicação na organização e traçar planos de 

comunicação integrada, que contemplam todas as atividades. Com uma visão estratégica, tal 

profissional buscará a sinergia entre diferentes funções e o que a organização comunica. 

Porém, quem seria essa pessoa multidisciplinar capaz de identificar tal enfoque global 

da comunicação? Hoje, os pesquisadores falam em “profissional holístico”, com visão 360 

graus, ou seja, capaz de observar o todo, levando a comunicação institucional, administrativa 

e mercadológica ao mesmo lugar, com uma coesão no momento de levar o conceito da 

organização a públicos tão distintos. Mais importante do que discutir habilitações, é 

compreender as funções da gestão da comunicação organizacional (KUNSCH, 2003). 

Um processo gerencial se compõe de quatro etapas: planejar, organizar, dirigir e 

controlar (FERREIRA, 1997, p.78). No planejamento, procura-se antecipar aquilo que deve 

ser feito e traçar os caminhos para se chegar aos objetivos. Organizar significa coordenar 

recursos necessários para cumprir o planejamento. Dirigir é tomar decisões eficazes e 

controlar é acompanhar a execução das atividades, realizando correções necessárias. Segundo 

Yanaze (2013, p.51-52), as etapas seriam cinco: planejar, organizar, dirigir, controlar e 
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analisar a viabilidade econômico-financeira. Ele acrescenta, portanto uma etapa a mais que 

Ferreira, sendo ela a “capacidade da empresa de concretizar suas estratégias, ou seja, se as 

condições de fluxo de caixa são viáveis para a execução do planejamento”. 

Para Kunsch (2003, p.275), a gestão da comunicação também se daria por meio de 

algumas etapas, sendo elas: divulgação do plano, implementação, controle das ações e 

avaliação dos resultados. Isso implica divulgar o planejamento estratégico de comunicação a 

todos os funcionários, envolvendo-os, mesmo que por meio de treinamento de gerentes e 

supervisores. A implementação é a realização do planejamento, dando início às ações 

concretas. O controle “exige o estabelecimento de parâmetros e instrumentos para a sua 

aplicação”, medindo as ações realizadas, colocando cronogramas e check-lists, por exemplo. 

Avaliação e mensuração de resultados atribuirão uma visão crítica a todo o processo. 

Se é assunto primordial e título dessa pesquisa a gestão da comunicação integrada, 

percorreremos, pois, esses caminhos. Começamos com a análise de planejamento estratégico, 

assunto do próximo tópico. Depois, abordamos objetivos de comunicação, comunicação 

integrada e apresentamos a proposta de comunicação tridimensional, sendo esses três tópicos 

caminhos de implantação e controle. No capítulo quatro, por conseguinte, discutimos à parte 

avaliação e mensuração de resultados, finalizando, assim, as quatro principais etapas de 

gestão.   

 

3.2 Planejamento estratégico 
 

Se compreendemos que a gestão da comunicação envolve, necessariamente, o ato de 

planejar, precisamos entender em profundidade sua conceituação e o que implica tal 

atividade. Nesse momento, vamos dar ênfase ao planejamento estratégico, que é diferente do 

planejamento tático e do planejamento operacional, sendo esses últimos ligados à definição de 

metas a curto prazo e à execução imediata de planos traçados (KUNSCH, 2003). Ao 

contrário, o planejamento estratégico volta seu olhar para o futuro e é de onde nascerão os 

objetivos específicos. Vejamos, pois, como isso ocorre.  

Para melhor compreender o conceito de planejamento, chegamos a uma definição de 

Kunsch (2003, p.203) enquanto “ato de inteligência, um modo de pensar sobre determinada 

situação ou realidade”. Isso significa mais do que fazer previsões, conforme essa autora, 

porque envolve, ainda, diagnósticos, estudos, pesquisas, questionamentos, bem como o 

estabelecimento de objetivos. Importante salientar, já aqui, a importância da definição de 

objetivos no planejamento, assunto que veremos mais à frente, quando abordaremos os 14 
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objetivos da comunicação (YANAZE, 2013). Ou seja, é a partir do planejamento que 

traçamos os objetivos, conforme também destaca Kunsch: 

 
Essencialmente o planejamento é uma das funções administrativas, e das 
mais importantes, que permite estabelecer um curso de ações para atingir 
objetivos predeterminados, tendo em vista, sobretudo, a futuridade das ações 
presentes, a fim de interferir na realidade e transformá-la (KUNSCH, 2003, 
p.207). 

 

Diante do que expõe a autora, é a partir do planejamento que chegaremos aos 

objetivos organizacionais. Opinião semelhante é a do pesquisador Yanaze (2013, p.49), para 

quem “planejamento significa estabelecer objetivos e metas, bem como definir as estratégias 

para alcançá-los”.  

Segundo Kunsch (2003, p.218-219), há 12 etapas para o planejamento em qualquer 

área, sendo elas:  

 
1. Identificação da realidade situacional;  

2. Levantamento de informações;  

3. Análise dos dados e construção de um diagnóstico; 

4. Identificação dos públicos envolvidos; 

5. Determinação de objetivos e metas; 

6. Adoção de estratégias; 

7. Previsão de formas alternativas de ação; 

8. Estabelecimento de ações necessárias; 

9. Definição de recursos a serem alocados; 

10. Fixação de técnicas de controle; 

11. Implantação do planejamento; 

12. Avaliação dos resultados.  

 

Assim, temos que reconhecer a realidade em que a organização se encontra, qual o seu 

momento vivido, levantando o maior número de informações possíveis, o que se dá também 

por meio do diálogo com os diversos setores e nos levará a analisar tal situação e a construir 

um diagnóstico dela, bem como identificar quais públicos são atingidos. É somente depois 

disso que se começa a traçar os objetivos, ou seja, aquilo que esperamos alcançar com o 

planejamento, e colocamos prazos para a realização deles, ou seja, metas. Será possível 

colocar isso em prática se tivermos estratégias, isto é, se estabelecermos caminhos que nos 
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levem até os resultados almejados. Sem ações, também não se chegará a lugar nenhum, bem 

como a definição dos recursos, que podem ser materiais, humanos e financeiros. Em seguida é 

preciso controlar as atividades, de modo a corrigir possíveis falhas no planejamento para, a 

partir daí, implantá-lo efetivamente. É importante, ao mesmo tempo, que se avalie os 

resultados para cada fase desse processo, enquanto eles ocorrem. Assim, o planejamento é o 

que direciona a tomada de decisões (KUNSCH, 2003).  

No curso “Novo Pensamento Estratégico em Comunicação”, realizado em 2012 no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo, o 

professor convidado Rafael Perez, da Universidad Complutense de Madrid, apresentou 

propostas de estratégias na área de comunicação organizacional. Para o pesquisador, 

estratégia é um conjunto de decisões tomadas de antemão para a realização de um objetivo 

traçado, tendo em conta todas as possíveis ações dos adversários e/ou da natureza. É uma 

capacidade de todos os seres vivos, orientada para a sobrevivência.  

Estratégia, conforme Perez (2012), aparece na área militar, com o significado de 

“liderar a tropa”, mas pode ter um enfoque antropológico, que é a capacidade natural do 

homem de aproveitar melhor as oportunidades e minimizar problemas, ou ainda um enfoque 

social, que á arte de trocar de um estado menos satisfatório (presente) para outro mais 

desejado (futuro). A realidade seria o ponto de partida: parte de algo que queremos 

transformar para atingir um objetivo. Isso significa que a realidade é o objeto de 

transformação de toda estratégia. Assim, esclarece Perez (2012), se é verdade que muitas 

empresas não chegam ao futuro é porque houve um fracasso estratégico, esteja essa falha no 

desenho ou na execução. Com isso, chega-se a constatação de que ter uma estratégia não é 

garantia de sucesso.  

No que se refere à definição de estratégia quando aplicada às organizações, a 

discussão pode ser muito ampla, conforme destaca Lupetti (2006), que salienta que muitos 

autores apresentam definições variadas para o conceito, partindo desde planejamentos para 

ultrapassar a concorrência até aqueles que incluem nas estratégias o cumprimento de objetivos 

e metas, com prazos de execução. A autora recorda que a definição de estratégia deve 

considerar também a disponibilidade de recursos financeiros, com estimativas de custos e, 

ainda, eventuais retaliações do mercado, com determinação do grau de risco. Quando envolve 

outras pessoas, é preciso verificar se há pessoal ou parceiros para executar as ações 

planejadas.  

Kunsch (2003, p.205) diz que “o planejamento é inerente ao processo de gestão 

estratégica”. Portanto, segundo a autora, quando falamos de planejamento estratégico estamos 
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falando de um conjunto de decisões pré-estabelecidas, que estão no topo da pirâmide 

organizacional, sem as quais não é possível olhar a longo prazo. Depois de apresentado o que 

é planejamento e o que é estratégica, encontramos em Kunsch uma definição de planejamento 

estratégico que correlaciona essas ideias, quando ela afirma que: 

 
O planejamento estratégico visa buscar as melhores formas para gerenciar as 
ações estratégicas das organizações, tendo por base as demandas sociais e 
competitivas, as ameaças e as oportunidades do ambiente, para que a tomada 
de decisões no presente traga os resultados mais eficazes possíveis no futuro 
(KUNSCH, 2003, p.214).  
 

Observando detalhadamente essa colocação da autora sobre planejamento estratégico, 

quando ela cita identificação de ameaças e oportunidades do ambiente para a posterior tomada 

de decisões, podemos visualizar um conceito muito utilizado na área de marketing, que é a 

chamada análise SWOT, conforme a própria autora aborda em outro momento de seu livro. 

Trata-se de identificar na organização seus pontos fortes (strenghts) e fracos (weakness), bem 

como oportunidades (opportunities) e ameaças (treats).  

Galindo (2012, p.73) destaca que está cada vez mais difícil realizar um planejamento a 

longo prazo, o que tem levado as organizações a assumirem planejamentos estratégicos, “cujo 

principio básico é a constante leitura e monitoramento das diversas ambiências que envolvem, 

incidem e alteram as decisões no universo do emissor”. A propaganda, por exemplo, é uma 

das competências que compõem as estratégias de comunicação. Dessa forma, se houver uma 

queda no preço de um produto, e o planejamento estratégico é comum, a propaganda vai atuar 

para que essa informação chegue ao consumidor. São as ações sendo executadas a partir de 

um planejamento em comum, que abarca diferentes atividades, caminhando para a integração 

da comunicação. 

 

3.3 Objetivos da comunicação organizacional 

 

Mesmo que o planejamento estratégico seja comum a todos e ainda que os profissionais 

reconheçam o que significa integração, é preciso que fiquem explícitos quais os objetivos de 

cada competência comunicacional de modo que cada uma delas, atuando em separado, 

contribua para o cumprimento do objetivo geral. Esse é o assunto desse tópico, que explora 

um caminho para definir claramente 14 objetivos de comunicação, por meio de um modelo 

apresentado por Yanaze (2013).  
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Como vimos anteriormente, Kunsch (2003) coloca a definição de objetivos como parte 

fundamental de qualquer planejamento estratégico. Por objetivos essa autora entende:  

 
Os resultados que pleiteamos alcançar. Para fixá-los, temos de partir de um 
diagnóstico realista e definir exatamente o que pretendemos fazer, 
estabelecendo mesmo as prioridades. Portanto, os objetivos têm de ser 
realizáveis e devem servir de referencial para todo o processo de 
planejamento, tanto na fase de elaboração como na de implantação havendo 
como que um comprometimento de quem planeja com quem executa 
(KUNSCH, 2003, p.219).  
 

Também quando olhamos para os estudos de administração de organizações, 

encontramos que “objetivos são os resultados desejados, que orientam o intelecto e a ação. 

São os fins, propósitos, intenções ou estados futuros que as pessoas e as organizações 

pretendem alcançar, por meio da aplicação de esforços e recursos” (MAXIMIANO, 2005, 

p.83).  Outra definição simples de objetivo é a de Yanaze (2010, p.74), que o designa como “a 

especificação dos resultados esperados pela organização, a explicitação de onde se pretende 

chegar e do que se espera alcançar por meio da comunicação”.  

Os objetivos de uma organização, frequentemente, estão relacionados aos resultados 

financeiros, o que não significa que os objetivos de comunicação são apenas aqueles que 

envolvem os resultados de vendas. Diversos estudos de objetivos de comunicação partem de 

uma releitura dos modelos de análise de marketing. No estudo do comportamento do 

consumidor, por exemplo, E.K. Strong apresentou uma proposta com o conceito AIDA 

(Atenção, Interesse, Desejo, Ação) – criado em 1898 por Elias ST. Elmo Lewis - que 

demonstra uma etapa que leva o indivíduo ao consumo. Kotler (2006) apresenta a Hierarquia 

de Efeitos - Aprendizagem, Percepção e Ação - que apresenta seis estados para a disposição 

do consumo: consciência, conhecimento, simpatia, preferência, convicção e compra. Tendo 

conhecimento dessas variáveis, seria possível definir objetivos para gerar algum efeito no 

consumidor. Assim, o comunicador precisaria ser capaz de identificar se seu objetivo é gerar 

consciência de um produto ou preferência, o que demandaria ações diferentes.  

Identificar quais são os objetivos da comunicação organizacional, os públicos para os 

quais as mensagens se destinam, a linguagem mais adequada, quais meios utilizar, tudo isso, 

não é uma tarefa simples. Por isso, a comunicação organizacional não pode ser entendida 

como um departamento que exerce ações reativas. Afinal, ela desempenha um papel 

estratégico. Apesar disso, planejamento de comunicação parece não fazer parte do cotidiano 

de todas as organizações, que, muitas vezes, acabam por confiar e depender da intuição dos 

profissionais da área. Supomos que isso ocorre porque a comunicação organizacional está 
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associada a uma função tática e a comunicação integrada ainda não é compreendida em sua 

complexidade. Entendendo que cada área apresenta peculiaridades próprias, mas que é 

possível chegar a uma harmonia entre elas, Kunsch (2003) salienta a importância da definição 

clara de objetivos de comunicação, como quando coloca que “a convergência de todas as 

atividades, com base numa política global, claramente definida, e nos objetivos gerais da 

organização, possibilitará ações estratégicas e táticas de comunicação (...)” (KUNSCH, 2003, 

p.150).  

De maneira semelhante, Galindo (2009) também dá ênfase aos objetivos 

organizacionais, quando afirma que: 

 

A busca por uma integração da comunicação com o mercado atende a 
determinadas necessidades, que quando observadas com o devido cuidado 
revelam o caráter multidisciplinar do ato comunicativo, pois a partir da 
eleição dos objetivos e das circunstâncias internas e externas das 
organizações e do público visado, determina-se o uso desta ou daquela 
competência comunicativa (GALINDO, 2009, p.200). 

 

Nota-se nessa afirmação de Galindo o quão necessária e relevante é a definição de 

objetivos a fim de se estabelecer qual competência comunicacional será a responsável por 

determinada ação. Cada processo parte da definição dos objetivos macros e, direcionado a um 

segmento específico, atendem a objetivos específicos.  

Na área de comunicação, os objetivos partem das estratégias, conforme Perez (2012), 

para quem entre as funções da comunicação estratégica estariam: a reflexão sobre missão e 

objetivos da organização, bem como a relação com os públicos; determinação de 

interlocutores de quem depende o êxito ou fracasso da organização; identificar as brechas 

perceptivas entre como a organização se vê e como os públicos a veem; facilitar a tomada de 

decisões; definir as forças das mensagens, o tom, a linguagem, o público.  

Com essas afirmações, constatamos que os objetivos específicos de comunicação 

nascem da definição dos objetivos macros. Compreendendo, pois, que a definição de 

objetivos seria uma estratégia importante de comunicação, precisamos identificar quais são 

eles. Yanaze (2010, p.74-76) desenvolve um modelo sistêmico, categorizando 14 possíveis 

objetivos de comunicação nas organizações: 

 

1. Despertar consciência: os seres humanos possuem necessidades inerentes. 
Todavia, por vezes, não têm consciência delas. Assim, em uma primeira etapa 
do processo, a comunicação poderia atuar no nível da percepção, despertando o 
indivíduo para essa necessidade ou carência. 
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2. Chamar atenção: quando o indivíduo já possui um certo nível de consciência 

em relação a sua necessidade, é mais fácil despertar sua atenção para ela. Sem 
a consciência do receptor, a mensagem, por mais criativa ou engraçada que 
possa ser, não terá relevância para ele e não atingirá seu objetivo.  

 
3. Suscitar interesse: com certo grau de consciência capaz de direcionar a 

atenção, a próxima etapa do processo é despertar interesse. 
 

4. Proporcionar conhecimento: Nesta etapa, a mensagem precisa ser mais 
informativa, pois o indivíduo já tem conhecimento de sua necessidade e tem 
interesse para obter mais detalhes e ampliar as informações a respeito do objeto 
de comunicação. 

 
5. Garantir identificação, empatia: as informações compartilhadas precisam 

apresentar características de percepção do receptor. Para isso, a linguagem 
utilizada precisa fazer parte de seu vocabulário literário e gráfico, a mensagem 
deve estar condizente com o perfil psicossociodemográfico, pois só assim 
haverá identificação com o objeto da comunicação e a possibilidade de haver 
uma relação de empatia.  

 
6. Criar desejo: A partir desta etapa, o objeto de comunicação deve lançar mão 

de elementos que criem desejo no receptor. 
 

7. Suscitar expectativa: Deve haver uma expectativa favorável no indivíduo 
quanto ao objeto de comunicação. Se a finalidade for a venda de um produto, 
por meio da comunicação mercadológica, por exemplo, o consumidor deve ter 
alguma expectativa em relação a sua aquisição.  

 
8. Conseguir preferência: A concorrência existe, por isso a próxima etapa exige 

argumentos que garantam a preferência. De nada adianta percorrer todo esse 
caminho, chamando atenção do cliente, criando desejo, se ele comprar o 
produto da concorrente.  

 
9. Levar à decisão: Depois de ter a preferência do receptor, a comunicação deve 

levá-lo à decisão de compra ou a opção pelo serviço. 
 

10. Efetivar a ação: Fatores como ausência de recursos financeiros, falta de tempo 
ou surgimento de outras prioridades, podem fazer o receptor interromper o 
processo na etapa anterior, ainda antes de efetivamente chegar à ação. A 
comunicação deve tentar minimizar esses efeitos, a fim de levar o público à 
ação.  

 
11. Garantir e manter a satisfação pós-ação: Mesmo depois da realização da 

comunicação que levou o receptor a ação, é preciso manter uma relação 
positiva, que mantenha o nível de satisfação. Um exemplo de serviço com essa 
finalidade é o SAC (Sistema de Atendimento ao Cliente).  
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12. Estabelecer interação: Com as novas tecnologias, as organizações têm a 
possibilidade de manter um fluxo contínuo com seus públicos. As sugestões e 
reclamações devem ser processadas.  

 
13. Obter fidelidade: Manter o público é um grande desafio. As mensagens 

devem apresentar argumentos consistentes para mantê-lo fiel à organização.  
 

14. Gerar disseminação de informações pelos interlocutores: Essa é a última 
etapa do processo e objetiva formar disseminadores de comunicação positiva. 
O público deve se sentir satisfeito, a ponto de emitir sentimentos e 
compartilhar experiências com outras pessoas a respeito da organização.  

 

Tal modelo apresentado, que define os 14 principais objetivos da comunicação 

organizacional, remete a um pensamento sistêmico capaz de conduzir o trabalho dos 

profissionais de comunicação. Ele permite entender a comunicação como um processo, 

mostrando, já no planejamento, o que esperar das ações de comunicação na empresa, até o 

relatório de resultados, que justifica os investimentos realizados.  

Uma sugestão de Yanaze (2013) é aplicar o modelo dos 14 objetivos em cada 

modalidade da comunicação (mercadológica, institucional ou administrativa). Isso porque, 

embora a integração faça-se necessária, também é preciso que se compreenda os objetivos de 

cada ação de comunicação na empresa. Os programas sociais, por exemplo, que fazem parte 

da comunicação institucional, não objetivam diretamente vender produtos da empresa, mas, 

podem criar interesse, dar conhecimento, despertar expectativa e criar integração. É preciso 

pensar cada tipologia – mercadológica, institucional, administrativa – de acordo com os 

objetivos que se pretende alcançar, verificando em quais ocasiões essas áreas trabalharão em 

conjunto, de que forma e com qual finalidade. Para exemplificar, imaginemos, pois, a 

seguinte situação: 

 

Quadro 1 – Exemplo de objetivos de comunicação 

 

 
Campanha de doação de sangue 
 
Uma organização pretende motivar seus funcionários a participarem de uma campanha de 
doação de sangue. O objetivo da empresa é criar aproximação com esse público e, perante ele 
e a sociedade, por meio da mídia, demonstrar responsabilidade social e difundir seus valores. 
Trata-se, portanto, de um objetivo de Comunicação Institucional, mas que se relaciona com 
as outras competências comunicacionais. 
 
Consciência: por meio da comunicação administrativa interna, informar os funcionários 
sobre a campanha, realizando reuniões com chefes e supervisores, e utilizando ferramentas 
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como intranet, e house organ. 
 
Atenção/Interesse/Conhecimento: Enviar boletins via e-mail e colocar quadro de aviso no 
local onde funcionários batem o ponto. Solicitar à agência de propaganda que crie uma 
comunicação criativa para expor nos jornais mural que ficarão expostos nos corredores e no 
refeitório. Aqui a finalidade não é apenas informar sobre a campanha que está sendo 
realizada pela empresa, mas, sobretudo, criar motivação e engajamento a fim de que os 
funcionários queiram participar. 
 
Identificação/Expectativa/Preferência: Criar um plano de comunicação interna que 
envolva outros setores, como RH, Eventos, Suprimentos, entre outros, de tal modo que, no 
dia da doação de sangue, os funcionários sejam dispensados de suas atividades. Seria 
possível, oferecer transporte para os participantes da campanha, de maneira que se crie a 
identificação de uma equipe e crie expectativas por meio da ideia de grupo, de amigos que 
representam uma mesma marca e querem contribuir para o bem social.  
 
Decisão/Ação: Promover no dia seguinte um café da manhã ou almoço especial para os 
participantes. Outra ideia é a confecção de camisetas da campanha com a logo da empresa, a 
fim de que os funcionários se sintam realmente parte de um grupo e a empresa leve sua 
marca para além dos portões. 
 
Satisfação/Interação/Fidelização/Disseminação: Sendo esse um interessante “fato 
comunicável”, realizar uma divulgação na mídia, via assessoria de imprensa, oferecendo essa 
pauta a diferentes veículos, de redes de televisão a sites locais. Como argumento, dizer que é 
possível, para uma organização consciente e responsável, contribuir constantemente para o 
bem coletivo, engajando seus funcionários, e que tal exemplo pode servir de inspiração para 
outras instituições. Divulgar todos os resultados da ação e agradecer os participantes, 
utilizando linguagem institucional e instrumentos de comunicação administrativa, como 
cartazes, e-mails e house organ, sendo que essa publicação poderá exibir fotos e 
depoimentos.  
 

Fonte: proposta da autora, com base em Yanaze (2013) 

 

Ao final dessa ação, seria possível fazer uma avaliação por meio de uma análise que 

leve em conta as ações realizadas com os objetivos que pretendia alcançar, conforme o 

planejamento. Vejamos o modelo de Yanaze (2013, p.90), que se enquadraria nessa proposta: 

 

 

Quadro 2 – Correlação entre objetivos de comunicação e ações de comunicação 

administrativa 



85 
 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela Mitsuru H. Yanaze & Associados (YANAZE, 2013, p.90). 

 

 

O quadro acima ilustra como os objetivos de comunicação se relacionam com as ações. 

Se esperamos, por exemplo, chamar atenção para a campanha, talvez um jornal mural seja a 

melhor opção, assim como a divulgação de clipping contribuirá para suscitar comentários.  
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Quadro 3 – Correlação entre objetivos de comunicação e ações de comunicação 

institucional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela Mitsuru H. Yanaze & Associados (YANAZE, 2013, p.91). 

 

Dessa maneira, torna-se claro que é possível aplicar o modelo dos 14 objetivos de 

comunicação para cada modalidade (mercadológica, institucional ou administrativa), de tal 

modo que se visualize de que maneira cada uma pode contribuir para a realização de objetivos 

organizacionais. Em outras palavras: se uma organização esportiva realiza um patrocínio 

esportivo, ela deve saber que o objetivo direto da comunicação institucional não é levá-la a 
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vender mais produtos esportivos, mas que essa pode ser ativada para criar consciência sobre a 

marca, expectativa, desejo e preferência, por exemplo. Pode ainda, gerar relevantes fatos 

comunicáveis, de modo a promover uma intensa disseminação sobre o assunto.  

Fazendo um planejamento completo sobre isso, seria possível pensar em ações que 

envolvam diferentes competências de comunicação de acordo com o objetivo que se espera 

atingir, como realização de uma coletiva de imprensa ou publicações para funcionários e 

públicos externos (comunicação administrativa), como uma propaganda de TV (comunicação 

mercadológica), mas sempre com uma mensagem institucional (comunicação institucional), 

pois é esse o principal objetivo do patrocínio. Assim, os objetivos de comunicação são 

pensados nessas três vertentes, sendo que, para cada situação, uma delas prevalece.  

Se pensarmos nos objetivos de determinadas atividades de comunicação 

mercadológica, temos que enquanto a propaganda pode auxiliar no objetivo de despertar 

consciência, chamar atenção, criar desejo, por exemplo, a promoção de vendas pode levar o 

consumidor à ação, por envolver um objetivo de comunicação orientado para a venda 

imediata (SHIMP, 2003).  

Ogden (2002), lembra-nos de que os objetivos devem ser sempre mensuráveis e 

quantificáveis, realistas, claros e integrados, de tal modo que todos os processos de 

comunicação estejam interligados por meio de objetivos comuns, ao mesmo tempo em que 

cada competência específica apresenta objetivos próprios..  

 

3.4 Comunicação integrada 

 

Compreendemos a comunicação integrada como uma estratégia eficaz para a gestão da 

comunicação organizacional. Quem atua nessa área, deve olhar não somente para as 

repercussões do ambiente externo, como também para o interno, o que significa ter uma visão 

sistêmica, capaz de abranger a organização como um todo.  

É interessante observar que Kunsch já falava sobre comunicação integrada ainda em 

1985, em sua dissertação de mestrado. Esse não é, portanto, um conceito atual. Naquela 

década, a autora já ensinava que comunicação integrada parte de alguns pressupostos básicos: 

 
Primeiro, de que uma organização social deve ter entre seus objetivos de 
comunicação o de procurar harmonizar os seus interesses e os dos públicos 
com ela vinculados; segundo, de que esse objetivo só será alcançado se a 
comunicação for sistematizada, valendo-se de meios específicos, 
devidamente selecionados; terceiro, de que para isso é necessário integrar 
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todas as atividades comunicacionais da organização, conjugando-se todos os 
esforços que visam à consecução daquele objetivo (KUNSCH, 1985, p.14). 

 

Com essa afirmação, a autora já deixava evidente que na comunicação integrada não 

se admitem atividades isoladas, pelo contrário, há somatória de esforços em benefício da 

organização. Os planejamentos de comunicação devem partir de uma revisão da filosofia e 

das políticas das organizações, capazes de direcionar os rumos e contribuir para o seu 

desenvolvimento.  “A comunicação integrada, sobretudo nos anos oitenta, passa a ser quase 

uma exigência das organizações, que pedem serviços completos de comunicação” (KUNSCH, 

1985, p.202).  

Essa não é uma proposta nova, como também destaca Galindo (2009), mas que 

ressurgiu como se fosse novidade. Há quase 30 anos, portanto, as empresas vêm solicitando 

às agências serviços que atravessem os anúncios publicitários e envolvam diferentes 

competências da comunicação mercadológica, integrando todas as suas ações promocionais.  

Recentemente, algumas assessorias de imprensa e agências de propaganda incorporaram 

o termo comunicação integrada ao próprio nome da empresa porque acreditam ser essa uma 

tendência e um conceito da moda. Elas utilizam o termo, mas se descrevem como empresas 

que apresentam soluções em propaganda, ponto de venda, eventos, promoções, web e 

programas de relacionamento. Ou seja, é agência de propaganda e não assumiu o conceito na 

plena acepção. Bueno (2009) chama atenção para essa realidade: 

 

Basta navegar na web ou dar uma olhada em alguns fôlderes de 
agências/assessorias para concluir que todo o mundo, de uma hora para 
outra, pratica a comunicação integrada. Assim como toda organização é 
sustentável, socialmente responsável e cidadã. Na prática, comunicação 
integrada funciona como uma palavra mágica para dizer, provavelmente, que 
a agência/assessoria faz “qualquer negócio” ou pratica a política de “o que 
cair na rede é peixe” (BUENO, 2009, p.49).  

 

Ainda nos anos 1980, assinala Kunsch, já era possível observar agências de 

propaganda oferecendo um mix de serviços de comunicação, a fim de atender às necessidades 

dos clientes que já exigiam um planejamento global de comunicação e uma só linguagem. 

Também as próprias organizações passam a se estruturar internamente e caminhar nessa 

direção, com o intuito de fortalecer seu conceito institucional e mercadológico, em um 

trabalho sinérgico e tendo em vista os públicos a serem atingidos.  

Todavia, Torquato (1986, p.9-10) afirmava também que, na maioria das vezes, as 

organizações ainda “imaginam que um press-release, uma matéria no jornal interno, um 
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evento de relações públicas ou uma mensagem publicitária institucional, tomados 

isoladamente, podem fazer milagres e criar uma imagem positiva para suas empresas”. Assim, 

a integração entre as partes, em vez da intensa disputa e preconceito dos profissionais de 

comunicação, é o primeiro passo em direção a uma comunicação integrada.    

 
Não basta o progresso das telecomunicações, o emprego de métodos ultra-
sofisticados de armazenagem e reprodução de conhecimentos. É preciso 
repensar cada setor, cada modalidade, mas analisando e potencializando a 
comunicação como um processo total. (TORQUATO, 1986, p.5).  

 

Bueno (2009) avalia que a comunicação integrada constitui-se mais em um discurso do 

que uma prática. Se por um lado reconhecemos que, mesmo que haja uma descentralização 

das atividades específicas, o planejamento deve ser centralizado, contribuindo para o alcance 

dos objetivos maiores da organização, por outro, no entanto, o que ainda existe é a imposição 

de opiniões entre as categorias profissionais, como a que sempre existiu entre jornalistas, 

publicitários e relações públicas por espaço na comunicação organizacional. Trabalhar 

integradamente em equipe é uma complexidade com profissionais com convicções distintas. 

Muitas vezes, as ações e estratégias se antagonizam, pois existe uma rejeição entre aqueles 

que trabalham com atividades institucionais e àqueles com projetos voltados às vendas. 

Enquanto houver preconceito e disputa entre os profissionais que trabalham no mesmo setor, 

comunicação integrada será mito.  

Completando o que ensina os autores, Yanaze (2009) destaca que a questão essencial 

não é discutir papéis entre publicitários, relações públicas e profissionais de marketing dentro 

das organizações, mas “aceitar que o objetivo das empresas é conquistar e influenciar 

mercado e público e que, nesta tarefa, os planejamentos de todas as ações de comunicação 

assumem igual importância” (YANAZE, 2009, p.59). Todas essas são atividades que 

aproximam a organização de seus públicos e, assim, deveriam trabalhar integradamente. 

“Cabe ao profissional de comunicação não privilegiar nenhuma ferramenta em detrimento de 

outras; e elaborar estratégias integradas, coerentes com uma orientação sistêmica, que 

propiciem sinergia entre as várias áreas da comunicação” (YANAZE, 2011, p.425).   

É o que diz Bueno (2009) sobre atividades que não apenas se tangenciam como estão 

umbilicalmente integradas em todos os processos e planejamentos, seguindo políticas 

comuns. “A comunicação se integra não na sua superfície, não é uma questão de epiderme, 

mas de DNA, de cultura” (BUENO, 2009, p.49). 
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Quase 30 anos depois de sua primeira publicação a respeito da comunicação integrada, 

Kunsch sustenta que essa seria uma estratégia para a sobrevivência de uma organização em 

uma realidade complexa e que se transforma rápido. “Entendemos por comunicação integrada 

uma filosofia que direciona a convergência das diferentes áreas, permitindo uma atuação 

sinérgica” (KUNSCH, 2003, p.150). Assim como Yanaze (2011), compreende o marketing 

como filosofia empresarial, que norteia toda a organização, observamos, portanto, que de 

forma semelhante, Kunsch destaca ser a comunicação integrada um filosofia abrangente que 

pressupõe  a união do mix que compõe as atividades de comunicação organizacional.  

O próprio termo comunicação integrada nos parece redundante, pois toda gestão de 

comunicação organizacional supõe atividades integradas. Se levarmos em consideração, por 

exemplo, a definição de comunicação organizacional, encontraremos o que os autores têm 

denominado de comunicação integrada, ou seja, um conjunto de ações estratégicas integradas 

para se comunicar e se relacionar com todos os públicos de interesse das organizações.  

O termo comunicação integrada vem sendo amplamente discutido na academia desde os 

anos 1980 para chamar a atenção das organizações sobre a necessidade de aplicá-la na prática. 

Assessoria de imprensa, relações públicas, eventos, publicidade, propaganda, tudo isso é, sim, 

comunicação organizacional, mas, mais do que isso, essas áreas precisam trabalhar juntas. 

Porque não basta saber definir o que é comunicação integrada. Importa saber o que é preciso 

ser feito para que ela se realize.  

Na área de marketing, parece já ser reconhecido esse esforço em integrar todas as 

atividades que compõe a comunicação, conforme destacam Kotler e Keller (2006, p.556): “É 

preciso adotar uma visão 360 graus do consumidor para compreender plenamente todas as 

diferentes formas pelas quais a comunicação pode influenciar seu comportamento cotidiano”. 

Isso significa que não basta o departamento de produção estar preocupado com o produto 

fabricado, o financeiro com o dinheiro disponível no caixa, o de marketing com as campanhas 

realizadas na TV objetivando vendas, todos os setores precisam falar a mesma linguagem, de 

maneira clara e integrada, ou seja, compartilhar com os públicos uma mesma mensagem 

(OGDEN, 2002).  

Assim, na área de comunicação mercadológica, quando se fala em comunicação 

integrada significa reconhecer que o processo para chegar ao cliente, atrair sua atenção e 

manter relacionamentos é mais amplo do que simplesmente investir em propaganda, porque 

envolve a coordenação de diversas atividades, pois é algo que se exige o desenvolvimento de 

“uma estratégia completa de comunicação que reconheça de que forma todas as atividades de 

marketing de uma empresa, e não somente a promoção, se comunicam com os clientes” 
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(BELCH; BELCH, 2008, p.10). Ou seja, não se trata apenas de reunir táticas, mas pensar 

estrategicamente, articulando as atividades e as envolvendo sinergicamente.  

Todas essas referências aqui expostas nos levam a constatar que um gerente de 

comunicação que objetive efetivar uma verdadeira comunicação integrada, deveria ter um 

conhecimento amplo de comunicação e marketing, que perpasse por todas as atividades da 

organização, reconhecendo quais são as funções de um profissional de Relações Públicas, de 

um organizador de eventos, entre outras, sendo capaz de supervisionar e coordenar programas 

de comunicação, seja ela institucional ou mercadológica. Tal profissional trabalha com 

planejamento estratégico e é capaz de antever e gerenciar crises de comunicação, pois é quem 

administra o relacionamento com os públicos e assessora todos os setores.  

Com atuação conjunta, há uma busca pela interdisciplinaridade, na qual pessoas de 

diferentes habilitações realizam ações sinérgicas por meio de uma política global, de tal modo 

que a linguagem seja uniforme e clara para todos. Se cada área – mercadológica, institucional 

e administrativa – trabalha com um segmento diferente de público, todavia, a gestão da 

comunicação integrada deixa claro que todos trabalham para cumprir objetivos comuns.  

Dentro dessa realidade, independentemente da formação acadêmica, o que é preciso na 

gestão da comunicação integrada é competência, pois se trata de um gestor que lida com 

comportamentos, com opiniões controversas, cria estratégias para solucionar conflitos e 

administra percepções a respeito da imagem organizacional. Desenvolve e coordena 

programas de comunicação que vão desde a encenação de uma peça de teatro na empresa, até 

a organização de participação em feiras e exposições, campanhas que envolvam os 

funcionários, visitas de familiares nas instalações. Não atua sozinho, pelo contrário, delega 

funções e responsabilidades, é alguém que planeja, coordena, controla e acompanha a 

execução dos trabalhos.  

Com essas colocações, fica claro que é preciso o entendimento de que públicos não se 

limitam aos clientes e funcionários, mas ainda fornecedores, imprensa, órgãos do governo, 

instituições financeiras, entre outros. Nesse sentido, a comunicação integrada objetiva ainda 

tornar compreensível a todos esses públicos quais são as propostas das organizações. Estamos 

falando, pois, de postura estratégica, uma visão holística que sai dos produtos e chega aos 

ativos intangíveis, porque é através desses que se criam valores que ultrapassam a fabricação 

e os custos de um item, de tal modo que se arquiteta o valor imensurável do serviço oferecido.   

Mais do que um diferencial competitivo do ponto de vista mercadológico, como 

aumento das vendas, o que se busca é também o ganho de credibilidade, de fortalecimento da 

imagem institucional e construção de relacionamentos duradouros com os públicos, ao mesmo 
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tempo em que funções administrativas são realizadas a partir de planos específicos traçados e 

atrelados ao planejamento macro. Isso significa dar sentido ao trabalho de cada funcionário e  

compreender cada público como peça fundamental da engrenagem que sustenta e direciona a 

organização. 

Para compreender por completo nossa proposta sobre gestão da comunicação 

integrada, voltemos ao modelo dos 3 Puts (YANAZE, 2011), exposto no primeiro capítulo 

dessa pesquisa. Para que a integração ocorra, são necessários elementos que viabilizem todas 

as operações, como recursos  - financeiros, materiais e humanos - além de tecnologia e 

constante fluxo de informações (inputs). A comunicação integrada depende também dos 

processos intermediários, como sistemas administrativos e contábeis, setor de compras, 

cultura organizacional, tudo permitindo acesso ou entrave para a realização do plano 

(throughputs). Por fim, é necessário divulgar, tanto o planejamento de comunicação, quanto 

ações e resultados (outputs). Assim, não é possível chegar ao objetivo final, de uma 

comunicação criativa direcionada a algum público, sem passar primeiramente por esses 

processos internos. Explica Yanaze (2013, p.65): 

 
Partimos da ideia de que a comunicação está presente em todo o processo de 
gestão das organizações. Assim, suas manifestações exercem influência de 
diferentes maneiras, por exemplo: garantindo condições vantajosas perante 
fornecedores para a obtenção de inputs e ajudando nos processos de 
otimização de throughputs. A comunicação também deve ser considerada 
como o quarto output de marketing, ajudando o negócio a alcançar alguns 
objetivos perante seus públicos interno e externo. 

 
O modelo dos 3 Puts nos permite visualizar, novamente, a interdependência entre as 

atividades exercidas na organização. Sem esse reconhecimento e uma interação efetiva entre 

os setores, que facilitam a execução do planejamento estratégico, não se faz comunicação 

integrada. Exposto como cada competência comunicacional pode contribuir para a 

comunicação integrada, cumprindo os objetivos que lhe cabem, nos resta saber: Qual seria a 

força que permite a condução de objetivos de maneira que os profissionais não se percam no 

que foi planejado? O que garantiria essa integração? São esses questionamentos que 

buscamos responder a seguir. 

 
3.5 Uma perspectiva tridimensional para a gestão da comunicação integrada 

 

Conforme expomos no tópico a respeito de planejamento estratégico, qualquer plano 

de comunicação a ser executado a curto prazo deve estar relacionado a um planejamento 
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maior, que compõe o topo da pirâmide. Isso porque, sem planejamento e adoção de 

estratégias, as decisões são tomadas ao acaso, o que amplia os riscos, uma condição a que as 

organizações não podem se dar o luxo, pois, na atual conjuntura de competitividade, não há 

espaço para improvisações. Mas, ainda lá, naquelas páginas anteriores, poderíamos nos 

perguntar: o que compõe esse topo da pirâmide? É essa questão que buscamos responder 

agora. Em sua pesquisa de pós-doutorado, O Futuro Quatro Horas Atrás, o pesquisador 

Kleber Markus (2012) faz uma proposta de gestão da comunicação integrada tendo como base 

exatamente três pilares: missão, visão e valores. Para melhor compreendermos sua proposta, 

vejamos, primeiramente, o que significa esses três atributos que compõem a chamada 

identidade corporativa.  

Tal qual o ser humano é dono de uma personalidade, que se caracteriza pelo seu 

comportamento e pelas escolhas de ação frente às situações, a de uma organização se 

posiciona por meio de sua identidade corporativa, traduzida nas propostas de missão, visão e 

valores (LUPETTI, 2006). Assim, identidade corporativa é a base da empresa, aquilo que lhe 

dá fundamento, e quando adequadamente trabalhada pela comunicação, contribui para a 

eficácia dos processos e dos resultados.  

Quando alguém abre uma empresa, objetiva oferecer algum serviço ou produto, atuar 

em um determinado setor, portanto é preciso conhecer o nicho de mercado, o motivo pelo 

qual a empresa foi criada e por que as pessoas se relacionariam com ela. Essa seria a missão, 

ou seja, o que a empresa é, o motivo pelo qual ela existe. Na concepção de Kunsch (2003, 

p.241), é “o conceito da organização em si, sua razão de ser, de existir”. Também como 

indaga o autor Ianhez (2006, p. 102): “O que é a organização? O que ela está fazendo? O que 

ela significa para as pessoas que com ela interagem? A missão é a expressão de um 

compromisso compartilhado”.  

De forma semelhante, para Yanaze (2011, p.458), a missão pode ser entendida como “a 

razão de ser da empresa, objetivos essenciais do negócio no atendimento das demandas da 

sociedade, do mercado e dos proprietários; que sejam coerentes e aceitáveis por todos os 

envolvidos interna e externamente” (YANAZE, 2011, p.458). Assim, missão relaciona-se aos 

propósitos, ao porquê de a empresa existir, o papel que ela exerce. É importante que todos os 

funcionários tenham pleno reconhecimento da missão da empresa, a fim de que se sintam 

parte dela.  

Quando essa organização criada sonha com o que ela pretende ser no futuro, ela tem 

uma visão. É onde objetiva chegar, o que se quer ser, ou seja, “representa o posicionamento 

futuro que ela quer assumir, isto é,  como quer ser vista aos olhos dos públicos a ela 
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vinculados” (KUNSCH, 2003, p.241). Ianhez (2006, p.104) postula que a visão é “um guia 

para se determinar o nível de ambição da organização e uma seta indicativa para qualquer 

planejamento”. Ou seja, a visão deve fazer parte do cotidiano organizacional, envolver todo o 

trabalho, porque não se pode perder de vistas aonde a empresa vai e, portanto, é um 

fundamento que deve compor todo o planejamento do negócio, que contém os meios para ela 

chegar onde pretende. Funciona como um guia.  

Yanaze (2011, p.458) define visão da organização como um “conhecimento adequado 

de suas potencialidades e fragilidades, do que pretende ser no futuro; estabelecimento de uma 

identidade comum quanto aos propósitos da organização”. Tal conhecimento orienta o 

comportamento do público interno, é importante, pois, que todos os funcionários conheçam 

qual a visão da empresa para a qual trabalham, a fim de que participem efetivamente dos 

processos que a levarão a atingir esse objetivo macro.  

Na medida em que vai ficando claro quais são missão e visão da organização e essa 

estabelece formas de relacionamentos com públicos interno e externo, aos poucos também 

vão se estabelecendo os valores, a forma de ser e agir, que, na definição de Kunsch (2003, 

p.241) “traduzem as convicções filosóficas dos principais dirigentes e os atributos que 

acreditam que a organização deva ter como princípio para direcionar suas atividades”. Valores 

também podem ser considerados um “conjunto de traços culturais, institucionais e de atitudes 

definidos de maneira sistemática ou em sua coerência interna na busca do alcance dos 

objetivos da empresa” (YANAZE, 2011, p.458). Assim, abarca princípios, comportamentos, 

atributos nos quais a organização acredita, como valorização dos funcionários, 

responsabilidade social, proteção ao meio ambiente, por exemplo.  

Muitas vezes, para engajar os funcionários, fazer com que eles se sintam, de fato, 

motivados, é preciso que os valores da organização sejam reconhecidos e aceitos, se possível, 

sendo formalizados, a fim de integrar o trabalho entre todos. O conhecimento do código de 

valores permitirá guiar as atividades e ajudar na propagação, que atravessa os muros da 

organização.  

Em vez de traços culturais, o autor Ianhez (2006) aborda sobre normas, não como uma 

imposição às pessoas, mas como forma de norteá-las. “O que queremos dizer é que o código 

de valores é o retrato da cultura da organização, ampliado para a forma ideal de 

comportamento que ela deveria ter perante seus públicos” (IANHEZ, 2006, p.110). Tudo isso, 

são elementos mutáveis e que vão se adaptando conforme as exigências de novas demandas 

da sociedade e das situações econômicas. Os públicos vão ajudando nessa construção de 
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significados e na consolidação do que a organização é (identidade) e de como ela é vista 

(imagem).  

É a partir dessas compreensões que Markus (2012) desenha um modelo denominado 

Comunicação Tridimensional, valendo-se da opinião de que a consistência da integração da 

comunicação está no trinômio Missão, Visão e Valores.  Explicando o que é Teoria dos 3 Puts 

e apropriando-se da divisão de comunicação proposta por Yanaze - mercadológica, 

institucional e administrativa - Markus esclarece que não basta apenas haver integração entre 

as competências comunicacionais. Na comunicação horizontal (entre profissionais do mesmo 

setor) e na comunicação vertical (que integra os fluxos entre comunicação mercadológica, 

institucional e administrativa), cada tipologia de comunicação pode desenvolver ações 

integradamente e, ainda assim, não seria essa a garantia de uma comunicação integrada 

correta.  

Uma campanha publicitária que utilize um mesmo discurso temático em todas as suas 

diferentes peças, representa uma garantia de comunicação integrada, na melhor hipótese, da 

comunicação mercadológica em si. E mesmo que esse discurso esteja, ainda, alinhado à 

comunicação institucional e administrativa, em uma perspectiva vertical, seu conteúdo pode 

estar equivocado. Opinião semelhante é a de Ogden (2002, p.XI), que afirma: 

 
A mensagem conflitante não só custa tempo e dinheiro ao consumidor e à 
empresa como também deixa o consumidor confuso. Por isso, é necessário 
integrar todas as formas de comunicações ao consumidor, de modo que 
todos os departamentos e meios forneçam a mesma mensagem. 

 

Seguindo a proposta de Markus (2012) temos que a comunicação integrada só ocorre 

quando todas as ações comunicacionais estão alinhadas ao que a marca comunica, 

verticalmente e horizontalmente. Esse ponto de encontro, o que ele chama de eixo Z, é a 

identidade corporativa.  

 

Figura 3 – Comunicação 3D 
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Fonte: Kleber Markus, 2012 

 

Assim, a verdadeira gestão da comunicação integrada se daria por meio do eixo Z. Isso 

se torna mais claro se pensarmos conforme nos exemplifica o próprio autor: 

 

Se deslocarmos nossos olhares para a marca organizacional, imediatamente 
receberemos um fluxo de informações que advém do trinômio Missão, Visão 
e Valores. Não seria esta garantia um terceiro eixo além do horizontal e do 
vertical, um eixo z, que poderia referendar que a integração deu-se em sua 
plenitude máxima? Em outras palavras, a comunicação integrada se dá 
quando todas as ações comunicacionais da organização “conversam entre 
si”, horizontalmente e verticalmente, e estão aliadas ao que a marca 
organizacional comunica. Podemos chamar este modelo de Comunicação 
Integrada de Terceira Dimensão, ou de Comunicação 3D (MARKUS, 2012, 
p.68).  
 

 É essa perspectiva, da tridimensionalidade da comunicação integrada, que nos permite 

entender o ponto de encontro entre todas as competências comunicacionais, ou seja, a linha 

em comum entre comunicação institucional, mercadológica e administrativa. Se dizemos que 

a comunicação integrada prevê a divulgação de uma mensagem uniforme, uma mesma 

linguagem tanto para o público externo quanto interno, é preciso reconhecer quais são os 

atributos em comum. 

Na mesma linha de pensamento, Bueno (2003) salienta que “as vertentes institucional e 

mercadológica deixam de ser percebidas como distintas porque estão umbilicalmente 
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associadas ao negócio, à visão e à missão da organização” (BUENO, 2003, p.8). Kunsch 

também tece reflexões a esse respeito. Embora não apresente um modelo sistêmico que 

exemplifique, deixa claro em seus trabalhos que o ponto de encontro entre as diferentes 

competências comunicacionais está nesse trinômio, como quando afirma que “a missão, a 

visão e os valores podem ser considerados elementos focais e norteadores do planejamento 

estratégico”. Em outro livro, Kunsch (2009, p.116), afirma, ainda, que “os princípios e as 

ações de comunicação integrada levados a efeito necessitam estar alinhados com a missão, a 

visão, os valores e os objetivos das organizações”. Identificamos também essa compreensão 

nos estudos do pesquisador Galindo, para quem: 

 
Logo após a declaração da missão e visão da organização, inicia-se o 
alinhamento de leituras ambientais que incidirão na concepção de objetivos e 
na formulação de estratégias. Contudo, a novidade aqui está no 
compartilhamento junto a todos os membros da organização, sobre quem ela 
é, o que ela faz, e qual será sua direção futura, ou seja, sua visão 
(GALINDO, 2012, p.73).  

 
Como podemos observar, para que a comunicação integrada ocorra, de fato, deve haver 

uma centralização no planejamento de comunicação e esse precisa estar alinhado aos 

objetivos macros da organização, partindo, primeiramente, da definição dos conceitos de 

missão, visão e valores. Em muitas organizações, o gestor da comunicação é o responsável 

por estar com o olhar voltado a isso, de tal modo que todo o planejamento estratégico 

perpasse por essas dimensões. Seriam esses, portanto, o ponto de contato do qual nasceriam 

os planejamentos estratégicos e, consequentemente, todas as ações de comunicação 

organizacional, sendo compartilhada aos públicos de maneira clara e coesa.  

 
3.6 Propostas apresentadas 

 

A comunicação integrada, conforme apresentado neste capítulo, é um processo que 

envolve todos os elementos da organização, mobilizando todos os setores, dentro dos 

conceitos de missão, visão e valores, a fim de atender às demandas internas e externas. O 

levantamento de artigos desde a década de 1980, leva-nos à compreensão de que as 

organizações parecem estar convencidas de que a comunicação integrada é importante e 

estratégica, mas que essa ainda não parece estar sendo praticada efetivamente. E é essa a 

principal justificativa desse trabalho.  
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Vimos no segundo capítulo que uma das maneiras de entender o processo da 

comunicação nas organizações é estudar seus fluxos, que ocorrem de modos distintos, por 

meio de veículos orais, impressos, audiovisuais e, mais recentemente, digitais. Investigamos 

também as principais atividades de cada processo comunicacional. Neste terceiro capítulo, 

apontamos que é preciso planejar e estruturar as atividades, com objetivos de comunicação 

claramente definidos, pois, cada vez mais, as organizações têm de utilizar diferentes processos 

comunicacionais para atingir seus diferentes públicos, em meio a tantas informações a que 

esses estão expostos o tempo todo.  

Diante do exposto, mais do que abandonar a ideia de ações isoladas de comunicação, 

quando se fala em comunicação integrada estamos discorrendo sobre um processo que 

caminha em direção aos objetivos macros das organizações, partindo de um planejamento 

estratégico que nasce a partir dos conceitos de missão, visão e valores, e caminha para 

envolver todos os processos sinergicamente – comunicação institucional, administrativa, 

mercadológica – em ambientes internos e externos.  

Foi no decorrer deste capítulo que esclarecemos que a gestão da comunicação integrada, 

por meio das diferentes competências comunicacionais, administra estrategicamente a junção 

dos atributos missão, visão e valores. Com isso, queremos dizer que mais importante do que 

uma atuação sinérgica entre atividades de comunicação, é a sua convergência em um sentido 

comum. Esse ponto de encontro está na identidade corporativa, da qual nascem os objetivos 

macro, que, aí sim, valendo-se de cada setor e de profissionais de diferentes habilitações, irá 

desdobrar-se em objetivos específicos, mediante tal planejamento global. 

Uma das principais contribuições desse capítulo esteve em demonstrar como 

transformar os objetivos macros da organização em objetivos específicos de cada modalidade 

de comunicação. Até agora, não havia na literatura um modelo sistemático que partisse dos 

objetivos macros aos parciais e, utilizando os 14 passos de Yanaze (2011) e a comunicação 

tridimensional de Kleber Markus (2012), esperamos contribuir nesse sentido. 

 Agora, no próximo capítulo, veremos como mensurar o retorno do investimento em 

comunicação integrada. Isso porque consideramos que uma verdadeira gestão da comunicação 

vai além do planejamento e da aplicação de técnicas, porque é preciso também saber avaliar 

os resultados alcançados e, dessa maneira, compreender a verdadeira contribuição das 

atividades de comunicação nos resultados das organizações.  
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE RESULTADOS EM 
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
Por muito tempo, acreditou-se que seria impossível demonstrar resultados de 

comunicação, utilizando a precisão de números. Todavia, como solicitar mais recursos e 

investimentos para um setor que não é capaz de apresentar resultados?  No panorama atual 

das organizações, marcado pela competitividade e racionalidade econômica, comprovar onde 

está o retorno do valor investido é imprescindível para a manutenção de cada setor e dos 

profissionais que o compõe. Para isso, há indicadores, formas criteriosas de mensuração, 

diferentes metodologias de medição de resultados. Se identificamos no capítulo anterior que o 

eixo Z traz uma importante contribuição para a gestão da comunicação integrada, com missão, 

visão e valores, temos neste capítulo a proposta de concluir o entendimento de gestão a partir 

da construção de uma compreensão teórica acerca de avaliação e mensuração de resultados 

em comunicação.   

 

4.1 Avaliação e mensuração de resultados 

 

Para que haja gestão, é preciso que o planejamento estratégico apresente também a 

maneira como a comunicação organizacional integrada será avaliada. É o planejamento, 

conforme vimos no capítulo anterior, que nos abre caminho para a organização dos objetivos 

aos quais almejamos. Verificamos, ainda, quais são os 14 objetivos de comunicação propostos 

por Yanaze (2013), e de que maneira dos objetivos nascerão as estratégias, ou seja, os 

caminhos para atingi-los, levando em consideração não apenas o produto final (output), mas 

também os recursos (inputs) e processos (throughputs)  necessários, tanto humanos quanto 

materiais e financeiros. Aqui, chegamos ao momento em que o gestor objetiva saber se o 

planejamento de comunicação teve eficácia, e para isso os objetivos precisariam ser 

mensuráveis.  

Com isso, fica claro que o gestor precisa saber como avaliar cada objetivo de 

comunicação. Quando olhamos para os objetivos de comunicação, temos que verificar qual 

mensagem a organização pretende passar para o público, de acordo com o que se espera, 

como chamar atenção, criar desejo ou levar à ação, por exemplo. Nessa mesma linha de 

raciocínio, Kunsch (2003) destaca que poucos gestores olham para os objetivos de 

comunicação e sobre a possibilidade de eles serem mensurados, porque atuam como técnicos 

e não pesquisadores.  
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Seguindo essa mesma lógica de relacionar avaliação e mensuração aos objetivos de 

comunicação, Yanaze (2013, p.86), afirma que “todo processo de mensuração parte de um 

pressuposto comum: definição precisa e entendimento claro dos objetivos de comunicação 

que deverão ser quantificados sempre que possível”.  

Sem objetivos, a organização não sabe aonde ir, e não terá como medir. Ou seja, não 

será possível checar os resultados almejados se antes a organização não tiver explicitado onde 

pretendia chegar, se não tiver delineado quais eram seus objetivos. Sem o entendimento dos 

objetivos de comunicação, não é possível avaliá-los e mensurá-los. É preciso ter ponto de 

partida, bem como a definição de onde se pretende chegar, a fim de analisar os resultados.  

A avaliação não é uma preocupação a ser pensada ao final de uma campanha, ela já 

deve constar desde o estágio de planejamento, porque, dessa maneira, será possível identificar 

se a organização está no caminho certo ou se alguma estratégia precisa ser reformulada. Na 

perspectiva sistêmica, há avaliação para cada método empregado e a própria avaliação tem de 

ser testada. Isso porque a avaliação não tem somente a finalidade de demonstrar resultado, 

mas, também atua com a característica de prevenir possíveis erros ao longo da execução das 

atividades, evitando, pois, o desperdício de investimento em uma tática errada. Economiza-se 

dinheiro, tempo e esforço.  

Para Kunsch (2003, p.287), “a avaliação tem como propósito verificar como essas 

ações foram executadas e quais foram os resultados obtidos, mensurando retornos e 

comparando se o que foi realizado é coerente com o proposto no planejamento”. Como vemos 

nessa citação, para a autora, existe diferença entre avaliação e mensuração, sendo a 

mensuração apenas uma etapa da avaliação. Enquanto a mensuração preocupa-se com a 

medição, usando sistemas de informação, segundo Kunsch (2003), a avaliação seria mais 

ampla, levando em consideração também fatores subjetivos para analisar a situação, pois, 

envolve interpretações e julgamentos.  

Já para Yanaze (2013, p.69), “pensar em mensuração de comunicação significa 

entender e medir os efeitos que qualquer tipo de comunicação tem sobre seus diferentes 

públicos”. Com a perspectiva de Yanaze (2013), partimos do entendimento de que 

mensuração é uma “soma total de esforços”, que abrange aspectos materiais e imateriais, 

financeiros e não-financeiros, a fim de cumprir um ou mais dos objetivos do planejamento. O 

valor da marca, uma moeda não-financeira, é levado em consideração na mensuração.  

Mesmo assim, nem sempre avaliação e mensuração fazem parte dos planejamentos de 

comunicação organizacional, principalmente porque a realização das pesquisas exige tempo e 

investimento. Ao mesmo tempo, muitos funcionários costumam acreditar que são capazes de 
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avaliar o resultado do próprio trabalho e os únicos capazes de dizer sobre a eficácia do que foi 

realizado. Trabalham a partir da intuição. Além disso, “muitas pessoas não sabem o que 

testar” (OGDEN, 2002, p.121). 

Assim, são diversos os casos de gestores que se veem obrigados a desenvolverem 

metodologias próprias de avaliação de seus trabalhos. Seria necessário, conforme sugere 

Bueno (2009), antes de mais nada, criar uma cultura de comunicação na empresa, com a 

prática da pesquisa no cotidiano, que considere cada ação como parte de um conjunto 

integrado. Sob essa perspectiva, a articulação orienta o relacionamento da organização com 

seus públicos.  

 

4.2 Metodologias de avaliação 

 

Para a avaliação, o monitoramento das atividades é constante. Para cada etapa do 

planejamento, verifica-se o alinhamento das ações com missão, visão e valores. Para avaliar 

de que maneira um trabalho está sendo feito, vale se perguntar: qual era mesmo o objetivo da 

comunicação institucional para essa campanha? Ela está conseguindo estabelecer uma 

imagem positiva para a organização? De que maneira? E a comunicação mercadológica está 

conseguindo, de fato, gerar consciência de produto, conforme o objetivo estabelecido? Ou 

seja: os objetivos não podem sair de mente, pois são o ponto de partida de toda ação. 

Na área de comunicação mercadológica, Ogden (2002) sugere algumas técnicas, sendo 

elas: testes de conceito, teste da mensagem, estudos de monitoramento e pós-teste. Para 

avaliar o conceito de uma campanha, o autor recomenda a realização de entrevistas em 

profundidade, questionários, grupos de foco, ressaltando que um bom momento para testar o 

valor do conceito planejado para uma campanha é depois de finalizar a pesquisa de mercado. 

Para o teste da mensagem compartilhada, sugere aplicá-la em diferentes regiões geográficas a 

fim de checar se alguma mudança será necessária, ou seja, fazer um pré-teste, avaliar a 

campanha antes de sua aplicação. Uma saída apontada pelo autor seria exibir a mensagem em 

salas de cinema. Com isso, torna-se possível coletar informações sobre o impacto da 

mensagem, como ela foi recebida pelo público, se atendeu às expectativas, antes de realizar 

um grande investimento direcionado a um público mais amplo.  

Depois de realizado os primeiros testes e, que garantam a aprovação da campanha, 

também é possível monitorá-la enquanto ela ocorre. Seria possível realizar uma série de 

entrevistas de interceptação onde o produto está sendo vendido, verificando satisfação e 

atitude do consumidor, além de visitar casas dos consumidores e perguntar que tipo de marcas 
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possui na despensa, ou ainda verificar lixeiras. No pós-teste, com o fim da campanha, busca-

se verificar se os objetivos foram atingidos, usando como método alguns testes como: 

reconhecimento; efeitos de venda; lembrança; atitudes; conhecimento e agradabilidade. Seria 

preciso identificar, sobretudo, se houve mudança no comportamento de consumo, e isso pode 

ser feito comparando com uma amostra antes da campanha, o que Ogden chama de “pré-pós-

teste” (OGDEN, 2002, p.125). Ao final, seria preciso identificar quais influências externas 

interferiram na campanha, se elas eram evitáveis, bem como a maneira como o público de 

interesse reagiu às propostas realizadas pela organização.  

Com base no pensamento desse autor, concluímos que se os objetivos do planejamento 

não foram alcançados, há que se fazer ações corretivas, revisando as estratégias. Se os 

resultados da avaliação são favoráveis, podem ser divulgadas, disseminando a informação por 

meio de novas propagandas e publicação na imprensa ou internas. Segundo essa linha de 

raciocínio, temos, então, que Ogden (2002) também valoriza aquilo a que Yanaze (2011) 

chama de “fato comunicável”, conforme apresentamos anteriormente. Utilizamos os 

resultados da organização como assunto noticiável, não apenas para a imprensa, como 

também para outros públicos, tais como funcionários, fornecedores, órgãos do governo, entre 

outros. 

Com menos investimentos destinados às pesquisas de avaliação, a comunicação 

institucional com frequência carece de recursos para averiguar a situação do relacionamento 

com os públicos, atitude e comportamento corporativos, análise ambiental interna e externa, 

opinião pública.  Acredita-se que a pouca importância dada a essa área se deve por lidar com 

o intangível, como reputação e percepções a respeito da marca (KUNSCH, 2003). Sem as 

pesquisas, focadas em tais análises para a partir delas dar início ao planejamento, torna-se 

complicado realizar a mensuração de resultados daquilo que está no planejamento. Na área 

institucional, portanto, é comum que a avaliação fique reduzida a um momento de crise de 

imagem vivido na empresa. 

Segundo Kunsch (2003), a pesquisa de opinião, que antecederia o planejamento e a 

execução de atividades a fim de que, ao final, a avaliação possa ser realizada, seria 

semelhante a uma pesquisa científica, com a delimitação de objetivos, problema, hipóteses, 

coleta de dados, por meio de questionários, entrevistas, pré-testes, seguidos por análise e 

interpretação dos dados. Já, a auditoria de comunicação organizacional objetivaria examinar 

em profundidade os processos de comunicação interna e externa, avaliando todos os níveis e 

sistemas formais e informais, que incluem até mesmo a maneira de falar dos funcionários. Na 

definição da autora, a função da auditoria de comunicação é “avaliar, reorganizar, solucionar 
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e melhorar o sistema de comunicação de uma empresa, visando, neste contexto, melhorar o 

desempenho das práticas comunicacionais vigentes” (KUNSCH, 2003, p.302).  

São diversas as técnicas de avaliação, sendo que grande parte se vale do uso de 

entrevistas e aplicação de questionários a fim de conhecer em profundidade a situação da 

comunicação organizacional. Kunsch (2003, p.305), cita três instrumentos bastante utilizados: 

1) Análise Ecco (Episodic Communication Channels in Organization), ou análise de 

transmissão de mensagens, por meio da qual é possível analisar de que maneira as 

informações se cruzam, tanto na rede formal quanto informal, a maneira como a mensagem 

foi processada, quais foram os meios utilizados e quais os bloqueios no caminho; 2) 

Experiências Críticas de Comunicação, que é uma técnica mais subjetiva e qualitativa que 

busca interpretar o processo comunicativo por meio de perguntas como: “com quem você se 

comunicou e o que aconteceu?”; 3) Análise de Redes de Comunicação, que avalia quem 

comunica com quem, por exemplo, e checa até mesmo o responsável por sobrecarregar ou 

bloquear algum fluxo de comunicação.  

 

4.3 Mensuração em comunicação 

 

Na comunicação direta, Ogden (2002, p.87) ilustra uma metodologia simples de 

medição de resultados: se o profissional de marketing envia 200 mil peças promocionais a 

clientes potenciais e recebe 4.500 pedidos, é fácil dizer que a mala direta teve uma taxa de 

retorno de 2,2%.  Seria uma forma simples de medir os outputs. Para mensurar a comunicação 

direta, Yanaze (2013, p.41), lembra que se deve checar: “preço baixo potencializando os 

resultados de uma campanha; distribuição eficiente impulsionando uma promoção; qualidade 

adequada do produto justificando aumento de preço, etc.”.  

Na comunicação digital, as tecnologias disponíveis trazem diversas opções para 

mensurar resultados. O desenvolvimento tecnológico em muito contribui para o sistema de 

avaliação e mensuração. Em um exemplo simples, é possível calcular o número de acessos a 

uma página da internet. Mas, ainda, assim, não se deve considerar cada demonstração como 

verdade absoluta. “Esses acessos fornecem uma medida aproximada do número de pessoas 

atingidas pela mensagem de marketing digital, embora seja necessária uma pesquisa adicional 

para distinguir as frequências associadas a cada tipo” (OGDEN, 2002, p.99). 

Um dos equívocos na medição de resultados de internet, conforme Yanaze (2013), é 

analisá-la por meio do pensamento das métricas de veículos impressos, porque, o número de 

pessoas atingidas, o alcance a que chega a mensagem, é diferente. Pensar em resultados por 
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meio do número de cliques, por exemplo, é ficar restrito à exposição da informação 

compartilhada e não se considerar exibição, engajamento, construção de marca. 

Na comunicação institucional, se há diversos métodos para se mensurar resultados, 

escolher um que seja considerado mais adequado e correto é um desafio. Além disso, 

considera-se que as métricas não são completas, mas complementares. No caso da assessoria 

de imprensa, por exemplo, muitas organizações ainda utilizam o método da centimetragem, 

no qual se compara o espaço veiculado com o preço de tabela do espaço publicitário. 

Exemplo: 

 

Quadro 4 – Centimetragem 

 

Tamanho da notícia publicada no jornal impresso: 2 colunas x 20 cm. 

 

Preço da tabela publicitária:  R$ 110/cm 

Retorno de investimento da Assessoria  R$ 4.400,00 

Fonte: YANAZE, 2013.  

  

Tal método, todavia, suscita grandes debates, pois, a notícia, divulgada espontaneamente 

na mídia, teria mais credibilidade do que uma propaganda, de tal modo que seu valor seria 

muito maior. A crítica refere-se ao fato de que esse método não analisa se as menções 

referentes à organização são positivas, negativas ou neutras, se é mídia impressa ou online, 

entre outras classificações relevantes.  

O método da centimetragem não dá peso ao aspecto qualitativo da notícia publicada. 

Divulgar o clipping faz parte da rotina dos assessores de imprensa e muitas vezes é a única 

maneira que os gestores dispõem de demonstrar resultados e, ainda assim, nem sempre 

possuem metodologias para isso. No próximo tópico, apresentamos como Yanaze (2013) 

desenvolveu alguns modelos sistêmicos para esse e outros casos de mensuração de resultados 

em comunicação.  

 

 

4.4 Avaliação e mensuração de comunicação: um modelo yanazeano 

 

A fim de não misturar ideias, metodologias e sugestões de autores, apresentamos nos 

tópicos anteriores de que maneira alguns pesquisadores, como Ogden (2002), Kunsch (2003) 
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e Bueno (2009) abordam o assunto avaliação e mensuração de resultados, e agora 

apresentamos nesse momento o pensamento conceitual e as técnicas criadas por Yanaze 

(2013), que é um dos principais referenciais teóricos dessa dissertação. As métricas sugeridas 

por esse autor são: 

 

- Métrica de Aderência (missão, visão e valores) – AD 

- Métrica do custo para público ponderado atingido – CPPA 

- Métrica de Eficácia e Eficiência – EE 

- Métrica de Efetividade – EF 

- Métrica da Análise Ambiental – AA 

- Métrica de ativação – AT 

- Métrica de integração – INT 

- Métrica de retorno do investimento – ROI 

 

No livro “Retorno de investimento em comunicação: avaliação e mensuração”, o autor dá 

ênfase à diferenciação entre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, a fim de que, 

antes de mais nada, o gestor tenha conhecimento a respeito do que pretende medir. Por 

eficiência, entende fazer uma ação de maneira adequada, bem-feita.  Já eficácia, é selecionar a 

ação mais correta, entre diferentes opções. Efetividade, refere-se ao tempo da ação e sua 

perenidade. O autor apresenta um modelo sistêmico de análise dessa tríade: 

 

Quadro 5 – Métricas de avaliação e mensuração 

 

 

1. Métricas de eficiência • Aderência aos objetivos de comunicação da 
empresa. 

• Compatibilidade aos objetivos específicos da ação 
previamente estabelecidos. 

• Qualidade do conteúdo da mensagem. 
• Qualidade da forma de apresentação. 
• Adequação dos meios utilizados. 
• Qualidade e adequação da execução. 
• Cumprimento das etapas e prazos, utilização correta 

dos recursos, de acordo com o previsto. 
• Outras. 

 
2. Métricas de eficácia • Quantidade de pessoas/públicos atingidos. 

• Adequação das pessoas/públicos atingidos. 
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• Resultados da pesquisa de recall. 
• Medição dos shares: of voice, of mind, of heart, of 

power, of Market, etc. 
• Avaliação e mensuração de moedas não-financeiras 

relacionadas. 
• Avaliação e mensuração de moedas financeiras 

relacionadas. 
• Apuração dos índices econômicos, financeiros e 

patrimoniais. 
• Outras. 

3. Métricas de 

efetividade 

• Índice de continuidade da ação e comparativo dos 
resultados ao longo do tempo. 

• Pertinência em termos de: tempo de exposição, 
integração e sinergia com outras ações de 
comunicação. 

• Grau de progressão ao longo do processo sistêmico 
de comunicação (14 objetivos). 

• Outras. 
Fonte: YANAZE, 2013. 

 

Nesse quadro, podemos observar que é possível sistematizar uma ação de modo a 

compreender se ela está adequada e dentro do prazo. O autor sugere começar sempre pela 

métrica de eficiência, porque é preciso saber primeiro se a ação está sendo feita de maneira 

correta, se era ela que deveria mesmo ter sido implantada, para, a seguir, checar se o meio está 

adequado, bem como conteúdo, formato e, por fim, o tempo de exposição.  

Essa plataforma desenvolvida pelo autor permite, novamente, olhar para os objetivos de 

comunicação, analisando se estão bem definidos e se foram atingidos. 

Essa avaliação, que leva em conta a tríade eficiência-eficácia-efetividade, pode abranger 

um armazenamento de informações, como vídeos, imagens, textos publicados em diferentes 

mídias. 

 Acrescentando informações diversas à plataforma, tais como ações de marketing (preços 

praticados, formas de distribuição, etc), organizando em datas, veículos, relacionando aos 14 

objetivos de comunicação, torna-se possível criar um processo de avaliação, com cruzamento 

de informações, inclusive cronológica. Uma sequência histórica ajudará no futuro a fazer 

projeções. Vejamos um dos exemplos do autor: 

 

 

FIGURA 4 - Plataforma de Eficácia / Eficiência 
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            Fator de eficiência / eficácia:  

 
Fonte: YANAZE, 2013. 

 

 

A ilustração acima pode ser de grande utilidade para os gestores de comunicação, uma 

vez que um discurso comum da alta direção é a necessidade das provas de eficiência nos 

trabalhos realizados. Com esse modelo sistêmico torna-se possível compreender a eficiência 

de uma forma simples e integrando as diferentes ações de comunicação. O gerente de 

comunicação poderia preencher o quadro, atribuindo peso e notas. Mostra-se 

profissionalismo, legitima-se o trabalho e justifica-se algum investimento, com menos riscos. 

Analisar e monitorar eficácia, eficiência e efetividade, portanto, fazem parte das 

atividades cotidianas do gestor, que leva em consideração: se as ações de comunicação foram 

implementadas, se foram realizadas de maneira adequada, se os objetivos estiveram bem 

definidos e se foram alcançados. Por isso, uma das alternativas é analisar qual a aderência 

referente aos 14 objetivos de comunicação, às ações e às qualidades dos meios utilizados. Na 

plataforma de efetividade, conforme quadro abaixo, além do grau de exposição (tempo 

previsto versus tempo realizado), considera-se desde a quantidade de público ponderado 

atingido até a quantidade de matérias publicadas. 

 

 

 

 

Peso Nota 

Adequação dos meios (perfil / tiragem etc.) 

Data de veiculação 

Grau de destaque da exposição 

Adequação dos públicos atingidos  

Adequação do texto (aos objetivos) 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

0,6 ________ 1,0 ________ 1,4 

Dentro da Amplitude Definida 
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Quadro 6 - Plataforma de efetividade 
 

Fonte: YANAZE, 2013 

 

 

 

 

Para realizar a métrica de público ponderado, basta classificar o público de interesse 

de acordo com o grau de importância à organização. Depois, é possível colocar pesos às 

diferentes classificações, de acordo com proximidade e intensidade da relação ou importância 

para os negócios, por exemplo. A plataforma de análise ambiental proposta por Yanaze, 

considera o “grau de favorabilidade” das atividades e o grau de importância para a 

Metas 

Definidas 

Previsto 

(no período) 

Realizado 

(no período) 

Fator 

Target Rating Point    

Share of Mind     

Quantidade de 

Acessos/Consultas  

   

Quantidade de 

Matérias 

   

Quantidade de Público 

Ponderado Atingido 

   

Outros Indicadores    

Fator: Previsto = Realizado → 1,0/ Previsto > Realizado → (-) 1,0 / 
           Previsto < Realizado → (+) 1,0  
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organização. Assim, com o desenvolvimento de uma plataforma, pode-se analisar se uma ação 

direcionada a um público como a imprensa, que tem grau de muita importância, foi favorável, 

neutra, ou altamente desfavorável. 

Na plataforma de integração (métrica INT), interessa saber de que maneira foram 

gerados fatos comunicáveis que servem para diferentes processos comunicacionais, ou seja, 

qual o grau de aproveitamento de um fato gerado para a utilização da comunicação 

administrativa, mercadológica, institucional, interna e externamente. Outra variável possível 

de observar é o grau de complementaridade do processo.  

 

 

FUGURA 5 -  Plataforma de integração 

 

 
Fonte: YANAZE, 2013 

 

 

Para cada grupo de objetivos de comunicação, o gerente de comunicação atribui um 

peso. Outra possibilidade é analisar o grau de integração, por meio dos 14 objetivos de 

comunicação: 
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Gráfico 1 - Avaliação da comunicação integrada  

 

 

 
Fonte: YANAZE, 2013. 

 

 

A ilustração acima ajuda-nos a compreender como integrar diferentes ações de 

comunicação e relacioná-las aos 14 objetivos de comunicação, uma preocupação central dessa 

dissertação de mestrado. Como podemos observar, a definição dos objetivos de comunicação 

são ponto de partida para a avaliação e mensuração de resultados. Sabendo o que a 

organização espera do setor de comunicação e de cada ação específica realizada, o que pode 

ser facilitado se todos conhecerem a identidade organizacional e a utilizarem como ponto 

inicial no planejamento (o eixo Z), torna-se possível olhar para o que foi feito e comparar com 

o que foi planejado. Vejamos a seguir como se dá a métrica de retorno de investimentos em 

comunicação. 
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4.5 Métricas de retorno de investimento em comunicação  

 

O retorno do investimento é uma atividade inerente ao planejamento e ao controle 

(YANAZE, 2013). Antes de investir qualquer valor, o gestor analisa o período de retorno, que 

é o tempo necessário até o dinheiro retornar à empresa, e a taxa de rentabilidade, que é o 

rendimento esperado por tal ação. Assim, o ROI (return on investment, na sigla em inglês), é 

o retorno do investimento e sua relação com perdas e ganhos em determinado período. 

Analisa-se, pois, qual o retorno de cada real investido. Nesse cálculo, por exemplo, se uma 

organização investe R$ 1,00 em comunicação e obtiver retorno de R$ 1,50 depois de um ano, 

seu ROI será de 50% naquele ano. Com isso, podemos observar que subtraindo o custo do 

investimento, chega-se a uma margem de lucro, e que o restante é o retorno em cima do 

investimento (YANAZE, 2013).  

Todavia, se na concepção de Yanaze (2013), “investimento é a soma total dos 

esforços”, então também o retorno do investimento abrange mais do que valores financeiros, 

engloba apresentar valores tangíveis e intangíveis da área de comunicação. Diante disso, o 

autor demonstra que os objetivos de comunicação podem ser transformados em metas 

quantificáveis, sendo depois traduzidas em valores monetários. Parte do raciocínio de que 

toda ação de comunicação traz consequência econômica para a organização, mesmo que o 

grau de mensuração seja complexo.  

Para um melhor entendimento acerca do retorno de investimento em comunicação, 

apresentamos primeiramente algumas metodologias de gestão orçamentária referenciadas por 

Yanaze (2013) para utilização da área de comunicação das organizações.  Não representam, 

portanto, as únicas possibilidades, mas, antes, trazem questões conceituais que permitirão 

compreender melhor as entrevistas realizadas no estudo de caso apresentado no capítulo 

seguinte, a saber: 

 

Quadro 7 – Gestão orçamentária e financeira 

 

Orçamento Base Histórica (OBH) Define o orçamento do ano de acordo com 

receitas e custos despendido no ano anterior, 

acrescentando ajustes como índice de 

inflação. Assim, o setor de comunicação teria 

de utilizar o montante sugerido e adequar seu 
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plano a ele, e não o contrário. 

Orçamento Base Zero (OBZ) Inicia-se um novo ciclo, no qual o orçamento 

parte do planejamento estratégico e das 

metas estabelecidas, de tal forma que receitas 

e despesas são definidas levando também em 

conta as condições ambientais, e 

constantemente justificadas. 

Value Based Management (VBM): Na tradução, “gestão baseada no valor”, que 

busca alinhar interesses de gestores e 

acionistas, representando um “sistema de 

gestão cujo objetivo final é a maximização 

do valor para os acionistas, ou proprietários 

da empresa, no longo prazo” (YANAZE, 

2013, p.136). Leva-se em consideração os 

objetivos, os processos, as políticas, e até 

mesmo a cultura organizacional na criação de 

valor. Todos os setores participam do 

planejamento e explicitam como agregar 

valor para a organização. Daí uma 

oportunidade para o setor de comunicação: 

demonstrar sua função e atribuição na 

empresa.  

Balanced Scorecard (BSC): É uma ferramenta que objetiva “traduzir e 

comunicar a visão e a estratégia da empresa 

em um conjunto integrado de medidas de 

desempenho” (YANAZE, 2013, p.137), 

sendo elas: perspectiva financeira, 

perspectiva do cliente, perspectiva dos 

processos internos e perspectiva do 

aprendizado e crescimento. Com bases 

nesses quatro parâmetros, observa-se o 

cumprimento das estratégias traçadas de 

acordo com os elementos-chave, sendo essa 
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uma ferramenta de gestão para medir 

desempenho, em ambientes internos e 

externos e possibilitando avaliar indicadores 

de tendências. É uma forma de alinhar os 

objetivos entre todos os setores, 

comunicando-os e interligando-os.  

Valor Presente Líquido (VPL): É uma técnica financeira na qual se calcula o 

retorno financeiro, subtraindo o investimento 

inicial e os fluxos de caixa, ou seja, calcula 

se determinado projeto será, de fato, viável. 

Imaginemos a seguinte situação: para 

divulgar uma campanha, a organização terá 

diferentes custos (recursos humanos, 

materiais, tecnológicos, entre outros), mas 

espera também obter aumento da receita por 

meio dessa campanha publicitária. Pelo 

cálculo financeiro, faz descontos futuros 

considerando que todo faturamento da 

campanha entrasse hoje no caixa, medindo 

assim o retorno financeiro. 

 

Taxa Interna de Retorno (TIR) / Taxa de 

Rentabilidade 

É o retorno mínimo que a organização aceita 

para decidir investir em um projeto. Ter 

conhecimento sobre o TIR da organização, 

ajudaria o gestor de comunicação a realizar 

planejamentos compatíveis com o que se 

espera de resultado de investimento. 

Fonte: proposta da autora, com base em Yanaze (2013) 

 

Posto isso e considerando que, pela proposta de Yanaze (2013), investimento não se 

limita a valores financeiros, mas engloba soma de esforços, em diferentes competências 

comunicacionais integradas, vejamos quais são as propostas desse autor no que diz respeito às 

metodologias de mensuração e resultados: 
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4.6 ROI em Comunicação Institucional  

 

 Não ficando restrito ao método da centimetragem (métrica de extensão), que compara 

o espaço da notícia veiculada com o valor da mídia publicitária, Yanaze (2013) propõe 

atribuir nota à publicação, considerando: abrangência do veículo, importância do tema, lugar 

de destaque, entre outros atributos (métrica de teor). Leva em conta se os releases enviados 

foram aproveitados de modo a cumprir os objetivos do plano (métrica de aderência). 

Considera o público que recebeu a mensagem, analisando qual a importância estratégica desse 

público para a organização, que é a métrica de público ponderado atingido. A métrica de 

ativação, por outro lado, considera a sinergia entre a atividade de assessoria de imprensa com 

outras ações de comunicação da organização, ou seja: analisa se o conteúdo do release 

enviado envolve outras áreas, como patrocínios, responsabilidade social, propaganda e 

promoção. É possível atribuir nota a cada uma dessas áreas a fim de se constatar qual o grau 

de integração com as demais áreas da empresa. Já a métrica complementar é a “mensuração 

quantitativa de moedas não financeiras relacionadas por tema e conversão à moeda financeira, 

quando for o caso” (YANAZE, 2013, p.277). 

 Outra metodologia, chamada “Metodologia de Análise de Correspondência”, foi 

desenvolvida por três autores, em 2005: Mitsuru Yanaze, José Carlos de Barros e Kleber 

Markus. Nela, considera-se a importância do veículo de comunicação e do conteúdo da 

mensagem publicada, de modo a verificar a inserção de notícias relevantes para a empresa em 

mídias estratégicas para a mesma. Com essa visualização, o gestor saberá onde deve 

concentrar mais esforços, identificando oportunidades de inserir assuntos mais importantes 

para a organização em veículos de igual relevância, e buscando conhecer as razões pelas quais 

estão sendo noticiados assuntos que deveriam ser evitados, o que poderia ser feito melhorando 

o relacionamento com os jornalistas de determinado veículo.  Para dar peso aos atributos, 

vejamos esses dois exemplos dos autores: 

 

Quadro 8 – Importância do veículo de comunicação 

 

Importância do 
veículo de 
comunicação 

Peso: 

 

5.Muito importante 

4. Importante 
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3. Mais ou menos importante 

2. Pouco importante 

1. Nada importante 

Fonte: proposto por Yanaze (2013, p.264) 

 

Quadro 9 – Avaliação do Conteúdo da Mensagem na Análise de Correspondência 

 

Avaliação do 
conteúdo da 
mensagem 

Peso: 

5.Muito favorável 

4. Favorável 

3. Nem favorável, nem 

desfavorável 

2. Desfavorável 

1. Muito desfavorável 

Fonte: proposto por Yanaze (2013, p.264) 

 

Exemplos simples e práticos como esses apresentados acima permitiriam analisar as 

publicações de modo qualitativo, não ficando restrito ao método da centimetragem e 

permitindo avaliar o grau de favorabilidade dos materiais enviados pela assessoria de 

imprensa, analisar os resultados, promover relatórios mais qualitativos. 

 Considerando a área de Eventos como um dos braços do setor de comunicação, 

Yanaze (2013) defende que seus resultados devem ser avaliados de acordo com os objetivos, 

segundo o planejamento.  

 O autor propõe três principais métricas para mensurar resultados em Eventos: 

 

 Quadro 10 – ROI em Eventos 

 

Métricas de cumprimento de objetivos e 

metas qualitativas 

Análise quantitativa com a utilização de 

índice indutor ou redutor da eficácia da 

mensagem por análise ambiental – 

situação política, econômica e social no 

período de ocorrência. 
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Métrica de público e custos Análise quantitativa dos públicos 

atingidos, ponderados pela sua 

importância relativa e pela intensidade do 

contato. Cálculo do custo por mil do 

público ponderado atingido (CPM/PPA) 

Métrica complementar Mensuração quantitativa de moedas não-

financeiras relacionadas por tema e 

conversão à moeda financeira, quando for 

o caso. 

 

Fonte: Yanaze (2013, p.278) 

 

Após a realização do evento, é possível avaliar o grau de aderência: aos objetivos da 

organização, aos objetivos específicos do setor, e aos atributos de imagem. Para isso, basta 

avaliar o que foi feito em relação a cada uma das três etapas e atribuir nota: alta, média, baixa. 

Depois, analisa se tal ação de comunicação ativou outras, se pode ser integrada a outra 

competência comunicacional (grau de ativação), analisando a sinergia. Por fim, a avaliação 

ambiental: as variáveis que impactaram positiva ou negativamente.  

 Já para calcular o retorno dos investimentos em patrocínios, algumas organizações 

procuram medir todas as exposições da marca nos veículos de comunicação, como televisão, 

rádio, internet, em todas as formas como a marca fica exposta e alcança visibilidade. Para 

isso, existem softwares específicos que realizam tais monitoramentos e reconhecem as 

marcas. Todavia, para Yanaze (2013) esse é um método bastante simplista, porque, se 

por um lado a visibilidade é um atributo importante, por outro é apenas um dos 14 objetivos 

de comunicação.  

O fato de determinado número de pessoas terem visto uma logomarca não explicaria 

se tal ação tem gerado fidelidade do cliente. Assim, um método de retorno mais completo 

deveria envolver os objetivos gerais da organização em relação ao setor de comunicação, a 

identidade corporativa, ou seja, o que ela pretende comunicar institucionalmente, além dos 

objetivos específicos que a organização quer compartilhar por meio de determinado 

patrocínio. Reconhecendo os públicos atingidos pela mensagem, analisando se são eles 

públicos de interesse para a organização e o grau de envolvimento alcançado, torna-se 

possível atribuir notas e pesos a cada ação de patrocínio, considerando também o valor 

investido.  
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 Tendo entre os objetivos atingir determinado público, como a classe B, por exemplo, a 

expectativa de conquistar x% de clientes por meio do patrocínio, a região geográfica 

impactada e o lucro líquido previsto, é possível chegar ao retorno previsto, apresentando 

números. Quanto ao retorno não-financeiro, considera-se: identificação com o público de 

interesse, imagem corporativa positiva, repercussão na mídia, lembrança da marca, entre 

outros atributos.  

 Vale ressaltar também que, enquanto os patrocínios culturais e esportivos são 

classificados por Yanaze como parte da área de comunicação, o patrocínio social é colocado à 

parte, porque seu objetivo geral não é o da exposição, mas o da promoção de uma causa, 

como diminuir a violência em uma região, aumentar o índice de alfabetização, apenas para 

exemplificar. Assim, o custo por público ponderado deve considerar a quantidade de pessoas 

beneficiadas direta ou indiretamente, quantas estão sendo capacitadas, mobilizadas. Soma-se a 

essa avaliação, a cobertura da imprensa, possibilidade de publicação de notícia ao público 

interno, realização de eventos, entre outras possibilidades de moedas não-financeiras, pelo 

aspecto institucional da ação: motivação dos funcionários, melhoria da imagem corporativa 

(YANAZE, 2013).  

 

4.7 ROI na comunicação mercadológica 

 

Na comunicação de mercado, o retorno de investimentos está mais claramente 

relacionado às moedas-financeiras. Isso se deve ao seu objetivo primordial: o de gerar vendas. 

Entre alguns métodos utilizados nessa área, está o caso da mídia exterior, em que é possível 

calcular o número de pedestres e veículos que transitam pela rua diariamente, fazendo um 

estudo de visibilidade que considere: posição, tamanho, iluminação à noite. O índice da 

audiência é calculado multiplicando-se o índice de circulação por esse índice de visibilidade.  

A publicidade na mídia impressa, como ocorre na mensuração na área de assessoria de 

imprensa, estará mais completa quando for capaz de considerar não apenas a abrangência do 

veículo e número de pessoas atingidas, mas também associar na mesma plataforma de 

medição de resultados: o teor das mensagens veiculadas com os objetivos da organização, a 

integração da ação com outras competências comunicacionais e iniciativas de marketing, além 

do ambiente de mercado.  

Em promoção de vendas e merchandising, que possuem objetivo central de promover 

receitas, o cálculo de retorno sobre os investimentos podem ser realizados com cálculos que 
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considerem o investimento e a margem de lucro, ou seja, observando quanto cresceu o 

faturamento.  

Quanto à mensuração na internet, conforme já foi exposto anteriormente, embora haja 

muitas métricas disponíveis em razão do avanço tecnológico, é preciso alguma cautela a fim 

de compreender qual a real penetração da mensagem compartilhada, que vai além do número 

de cliques. O gestor de comunicação deve estar atualizado às plataformas online que estão 

cada vez mais inovadoras e disponibilizando diferentes ferramentas para mensuração. Yanaze 

considera que o número de visualização de uma notícia ou propaganda, bem como a 

quantidade de comentários, não deixam de ser importantes. Todavia, é preciso saber o que 

fazer com tais informações.  Uma alternativa interessante seria criar um banco de dados, a fim 

de comparar resultados, caso contrário, do que adiantaria ter em mãos a informação de que em 

um mês a mensagem teve 100 mil visualizações? A série histórica de resultados contribui para 

comparações de resultados entre períodos de tempo, bem como com os objetivos que foram 

propostos. Outro ponto interessante observado por Yanaze é que não deve esquecer-se de 

pensar na relação entre os resultados de comunicação (a exposição da mensagem) com os 

resultados do negócio (que é o que se pretende obter: lucro). Isso se torna mais fácil de ser 

medido, novamente reforçamos, quando se sabe qual objetivo se espera atingir. Na 

mensuração em redes sociais, em que todos podem comentar sobre tudo, há diversas métricas 

disponíveis e gratuitas, mas, como afirma o autor, “entretanto é totalmente necessária a 

análise humana sobre o conteúdo nas redes sociais. O sistema de busca e classificação por 

palavras-chave não é capaz de interpretar totalmente as mensagens. Não entende a ironia, o 

duplo sentido” (YANAZE, 2013, p.404).  

 

4.8 O processo de investigação dos resultados em comunicação 

 

Para falar em avaliação e mensuração de resultados, começamos antes pela delineação 

do planejamento e da definição dos objetivos. O que foi planejado, poderá ser avaliado. Os 

indicadores, os dados levantados, estão sempre em sinergia com os objetivos que foram 

traçados, sendo eles de eficácia, eficiência ou efetividade. 

Outra questão que defendemos nesse e nos capítulos anteriores é que, se não há razão 

para que as competências comunicacionais sejam entendidas como “caixinhas” de 

organogramas, pois não existe separação entre comunicação mercadológica, institucional e 

administrativa, então, avaliação e a mensuração de resultados também devem levar em 
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consideração a integração entre as ações realizadas, por exemplo: como os objetivos da 

promoção de vendas estão integrados aos de propaganda? (OGDEN, 2002).  

Muitas vezes, a comunicação institucional trabalha apenas com moedas não-

financeiras, dependendo dos objetivos de suas ações. Assim, verificamos a necessidade de 

uma abordagem holística para avaliar e mensurar o retorno dessa competência 

comunicacional. Poder-se-ia levar em conta até mesmo o índice da demanda de emprego, ou 

seja, se a organização tem sido procurada por pessoas que almejam trabalhar ali, em qual 

quantidade e com qual frequência. Vale considerar, ainda, a quantidade e a qualidade da 

exposição da marca na mídia, de forma espontânea, bem como a quantidade de reclamações 

via SAC, participação em trabalhos acadêmicos, entre outros.  

A partir do momento em que o setor de comunicação for capaz de avaliar objetivos e 

mensurar resultados, demonstrando retorno dos investimentos, conseguirá para si o 

reconhecimento tão imperativo para que tenha voz na organização e possa participar 

efetivamente do processo de tomada de decisões.  Com o auxílio de certos conhecimentos da 

administração, conforme apresentamos ao longo desse capítulo, a área de comunicação pode 

estabelecer uma visão mais objetiva perante a alta direção e, adotando modelos sistêmicos que 

englobem planejamento, organização, direção e controle, e demonstração de resultados. 

No capítulo a seguir, apresentaremos as principais descobertas sobre Gestão da 

Comunicação Integrada no estudo de caso da empresa Magazine Luiza, com o objetivo de 

conhecer e explorar de que maneira uma organização de grande porte integra suas 

competências comunicacionais, planeja, avalia e mensura os resultados na área.  
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CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO: MAGAZINE LUIZA 
 

Após revisarmos a teoria, apresentamos um estudo de caso que objetivou conhecer 

procedimentos sistemáticos de gestão da comunicação organizacional em uma empresa de 

grande porte que hipoteticamente possuiria condições econômicas e capacitação técnica para a 

realização plena dos processos de comunicação integrada.  

Assim, descrevemos a realidade da rede varejista Magazine Luiza e buscamos aplicar 

as revisões teóricas para verificação dos assuntos que foram abordados ao longo do trabalho. 

O estudo não objetivou chegar a um resultado quantificativo, a dados estatísticos, nem a 

generalização de um fenômeno. Nesse tipo de pesquisa exploratória, o foco esteve em saber 

“como” os processos comunicacionais são percebidos pelos profissionais responsáveis, 

compreender situações, contextos organizacionais, estrutura dos problemas, tudo isso a fim de 

responder ao problema de pesquisa proposto.   

Como o estudo de caso é um método multitécnicas, utilizamos como recursos 

metodológicos entrevistas em profundidade do tipo semiaberta, observação direta e análise 

documental, conforme descrevemos na introdução desse trabalho. Por meio da observação, 

pudemos verificar a rotina dos setores, a interação, a maneira como se dão os fluxos de 

comunicação, quais canais utilizam. Já na análise de documentos, utilizamos o conteúdo 

publicado no site da empresa e alguns clippings de notícias para levantar assuntos recorrentes 

e contextualizar as situações.   

Para a realização das entrevistas em profundidade, que permite ao entrevistado falar 

livremente sobre o assunto levantado, apresentamos um roteiro-base, introduzindo o assunto e 

aprofundando a questão a partir da resposta do entrevistado (DUARTE, 2011). Os tópicos 

apresentados discorreram acerca do que os entrevistados entendem por: comunicação 

integrada; planejamento estratégico; objetivos de comunicação; missão, visão e valores; 

avaliação e mensuração de resultados em comunicação.   

O objetivo foi compreender o funcionamento das áreas de comunicação 

(mercadológica, institucional e administrativa), verificar se estão integradas ou não, como 

realizam o planejamento e avaliam resultados da comunicação. Todas as entrevistas foram 

concedidas presencialmente, no escritório da empresa, em São Paulo, no final do ano de 2013.  

A fim de evitar a exposição dos entrevistados, citaremos apenas os seus cargos. São 

eles: 
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- Gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade 

- Diretora de gestão de pessoas 

- Gerente de cultura organizacional 

- Gerente de Visual-Merchandising 

- Gerente de CRM 

- Coordenador de Marketing-Propaganda 

- Coordenadora de Planejamento de Marketing 

- Especialista em comunicação 

- Analista de comunicação corporativa 

 

5.1 Breves aspectos da história do Magazine Luiza 

 

 Fundada em 1957, na cidade de Franca, no interior paulista, a loja de varejo era 

chamada “A Cristaleira”, no comando de Pelegrino José Donato e Luiza Trajano Donato. Em 

1992, com o cargo de superintendência assumido pela sobrinha dos fundadores, Luiza Helena 

Trajano, a empresa entrou em seu processo de expansão. Antes disso, Luiza Helena passou 

por todos os setores da empresa, atuando inclusive nas vendas. Hoje, presidente da rede 

varejista, está à frente de 733 lojas e 8 centros de distribuição em 16 Estados. São 23 mil 

funcionários. Tais informações estão disponíveis no site da empresa5. 

A empresa se destaca pela inovação. Foi a primeira empresa a ter “lojas virtuais”, isto 

é, um ponto físico, com atendentes, mas sem os produtos, apenas terminais multimídia. 

Assim, a empresa já fazia uso do comércio eletrônico em 1992, a fim de investir em cidades 

de pequeno porte. Em 1994, surpreendeu o varejo com a criação da “Liquidação Fantástica”, 

que atrai milhares de pessoas às lojas na primeira semana de janeiro para aproveitarem as 

ofertas.  

 O grupo também é conhecido pelos ousados planos de expansão e aquisições de outras 

marcas. Em 1996, comprou as Casas Felipe, no Paraná, em 2006 as Lojas Líder, em 

Campinas, e a rede Wanel, de Sorocaba.  Abriu, em 2008, 44 lojas simultâneas na Grande São 

Paulo. Em 2011, adquiriu as Lojas Maias, entrando no Nordeste com 141 lojas, atingindo com 

isso um total de 20 milhões de clientes no Brasil. Depois, comprou também as Lojas do Baú, 

com 121 unidades, e inaugurou o escritório de negócios em São Paulo, ao lado da loja da 

                                                           
5 Disponível em: www.magazineluiza.com.br  

http://www.magazineluiza.com.br/
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Marginal Tietê, onde foi realizada essa pesquisa. Foi nesse mesmo ano, ainda, que a rede 

abriu os negócios para investidores, sendo listada na Bolsa de Valores. 

 

5.2 O “Jeito Luiza de Ser” 

 

 A empresa Magazine Luiza apresenta uma cultura organizacional peculiar. Sua forma 

de “ver o mundo” supera o ambiente interno e chega aos diferentes públicos. Isso fica 

evidente em seus diferentes discursos, nem sempre em forma de textos, mas, ainda, de 

símbolos, por exemplo: toda segunda-feira de manhã, canta-se o hino nacional e um hino da 

empresa. 

 Com o slogan “Vem ser feliz”, que adota desde 2005, a organização transmite esse 

valor que denomina “Jeito Luiza de Ser”, traduzido como: “colocar as pessoas em primeiro 

lugar”. Tal posicionamento de marketing6 é considerado a “alma da empresa”, engloba 

princípios e o estilo cordial e de respeito com todos os públicos, conforme a frase que se 

destaca no site: “o Magazine Luiza é uma empresa diferente porque tem alma”. Segundo 

consta também no site, administração transparente e valorização da cultura seriam os pilares 

desse “Jeito Luiza de Ser”.  

O Magazine Luiza tem como missão “ser uma empresa competitiva, inovadora e 

ousada que visa sempre o bem-estar comum”. Ainda, segundo consta no site do Magazine 

Luiza, a visão, é:  

 

Ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de 
produtos e serviços para a família brasileira. Estar presente onde, quando e 
como o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar 
sempre o cliente com o melhor time do varejo, um atendimento diferenciado 
e preços competitivos (2013, online). 
 

Já sobre os valores, encontramos no site informações como as que podem ser 

detalhadas a seguir:  

 

Quadro 11 – Valores da empresa 

 

Respeito, Desenvolvimento e Reconhecimento: nós colocamos as pessoas em primeiro 

lugar. Elas são a força e a vitalidade da nossa organização; 

                                                           
6 Posicionamento de marketing pode ser compreendido como uma série de decisões que caracterizam um 
produto, que o diferenciam da concorrência, influenciando na percepção do cliente (YANAZE, 2011, p.85). 
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Ética: nossas ações e relações são baseadas na verdade, integridade, honestidade, 

transparência, justiça e bem comum; 

 

Simplicidade e Liberdade de Expressão: buscamos a simplicidade nas nossas relações e 

processos, respeitamos as opiniões de todos e estamos abertos a ouvi-las, independentemente 

da posição que ocupam na empresa; 

Inovação e Ousadia: cultivamos o empreendedorismo na busca de fazer diferente, por meio 

de iniciativas inovadoras e ousadas. 

Crença: acreditamos em um Ser Supremo, independentemente de religião, bem como nas 

pessoas, na empresa e no nosso País 

Regra de Ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. 

Fonte: www.magazineluiza.com.br  

 

Quando Luiza Helena assumiu a superintendência, em 1991, destruiu as paredes do 

escritório em Franca, para criar um espaço livre entre os níveis hierárquicos e favorecer o 

fluxo de comunicação, simbolizando o fim das barreiras. Conforme evidenciado na 

observação direta, realizada no dia em que as entrevistas foram concedidas, no escritório de 

São Paulo não há paredes entre os setores. Mas, a informalidade não está presente apenas na 

arquitetura, mas, sobretudo, nos processos e nas relações. Um exemplo: não é preciso agendar 

horário com nenhum funcionário, nem mesmo com a presidente da empresa caso ela esteja 

presente. Para facilitar os processos comunicacionais e tentar evitar ruídos na comunicação, a 

empresa adota um sentido de transparência de tal modo que não é necessário combinar um 

horário, pois, todos têm de estar disponível para ouvir o funcionário que o procurar.  

Isso foi constatado na observação direta. Para a execução desse trabalho, havíamos 

agendado apenas duas entrevistas: com a gerente de comunicação corporativa e com a gerente 

de Gestão de Pessoas. Para as demais, não foi necessário. Fomos recebidos prontamente, isto 

é, uma vez lá dentro, bastou dirigir-se até o funcionário e pedir alguns minutos para 

esclarecimento de dúvidas. Todos pararam suas atividades imediatamente, aceitando conceder 

a entrevista. Uma expressão bastante usada na companhia é a “política do olho no olho”, que 

é essa busca por resolver os assuntos pessoalmente sempre que possível. 

O Magazine Luiza possui uma gerência de Cultura Organizacional, que é um setor da 

empresa que corresponde ao departamento de RH. Em entrevista concedida para essa 

pesquisa, tal gerente comentou: 

 

http://www.magazineluiza.com.br/
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Quando a gente fala que um valor nosso é “verdade e transparência”, a gente 
tem que fazer isso, a gente tem que saber que se eu estou com um problema, 
eu tenho que falar com você, não tenho que ficar fazendo fofoca. E essa é 
uma prática nossa: a gente fala do “olho no olho”. 
 
 

 Aqui, portanto, a entrevistada diz que todos têm possibilidade de falar, sugerir, expor 

opiniões, o que demonstraria que, na empresa, o fluxo ascendente, da base até a presidência, 

existe. Pela percepção que se obteve na observação direta, dentro do escritório principal da 

empresa, a sala da alta direção, arquitetada inteiramente toda a base de vidro transparente, está 

sempre de portas abertas e é possível que qualquer funcionário entre e exponha algum 

assunto.  

 Outro ponto que ressalta essa cultura do “Jeito Luiza de Ser”, que ficou evidente tanto 

na observação direta quanto nas entrevistas, é a importância da “prática do ouvir”, que vai 

desde parar alguns minutos para ouvir o que outro funcionário tem a dizer, até realizar 

pesquisas, com funcionários, com clientes, e identificar o grau de satisfação. Sobre isso, a 

gerente de comunicação corporativa, durante a entrevista, afirmou: 

 
(...) só é possível você fazer trabalhos complexos e grandes se você 
considerar a participação de todos (...) Então, quando falo em ouvir é assim: 
tanto as pesquisas de satisfação que é um reflexo disso, mas também, se você 
vai estruturar uma nova ação, uma nova campanha, vai lançar um novo 
produto, você tem que ouvir o vendedor lá da base para ver se vai dar certo. 
Não adianta um grupo de agência decidir como vai ser a campanha. Tem que 
ouvir a base.  

 

Novamente, encontramos aqui a valorização do fluxo ascendente, sobre uma 

preocupação que não está restrita somente à relação entre líderes e liderados, mas também no 

reconhecimento de que um vendedor de loja, por exemplo, se for ouvido, pode contribuir para 

o desenvolvimento dos negócios da empresa, afinal, é ele quem trabalha diretamente com o 

público de interesse da rede varejista, que são os clientes. É o que abordamos no primeiro 

capítulo sobre a importância da criação de canais de diálogo entre a empresa e seus diversos 

públicos. Canais que permitam ouvi-los, compreender suas expectativas, compartilhar 

conhecimentos.  

Ainda, como característica peculiar do Magazine Luiza, às segundas-feiras, em todas 

as lojas da rede no país, é realizado o “Rito de Comunhão”, que inclui: comunhão com a 

pátria (hino nacional) e com a empresa (hino da empresa), uma oração do Pai Nosso, a 

divulgação dos resultados de vendas da semana, seguido por avisos, reconhecimento dos 



125 
 

funcionários que se destacam, acolhida de novos integrantes à equipe e celebração de 

aniversários. Sobre esse assunto, comenta a gerente de merchandising, durante a entrevista: 

 
(...) Nada mais é do que você comunicar a todos os clientes internos, todos, 
indistintos de cargo, até a faxineira participa, o rumo que a empresa está 
tomando, quanto foi a venda daquela semana, quanto foi o lucro daquela 
semana, no Brasil, quais são as atitudes que deram certo, quais foram as 
inaugurações, quais são as linhas de comunicação adotada para aquela 
semana. Então, é uma empresa muito transparente. Toda segunda-feira não 
tem a menor possibilidade de ninguém saber o que está se passando na 
empresa. 

 
No primeiro capítulo, quando abordamos a teoria das mediações, falamos sobre a 

possibilidade de um fluxo de comunicação que pode ocorrer em todas as direções e valorizar a 

figura do receptor da mensagem quando os processos comunicacionais são analisados a partir 

da cultura organizacional. Encontramos isso aqui. Essa transparência é provavelmente o maior 

combustível de motivação dos funcionários, ou seja, a razão para que “vistam a camisa”. No 

depoimento, verifica-se também a questão dos fluxos de comunicação. Neste exemplo em 

particular o processo comunicativo não ocorre somente de modo descendente, dos gerentes 

para os técnicos, porque, na realidade, são os próprios funcionários que se organizam e 

preparam esse evento semanal.  

Cada semana, um grupo diferente de funcionários organiza o “rito de comunhão”, 

atualizando-se sobre as novidades, montando as apresentações que envolvem, ainda, a 

exibição de onde a empresa foi notícia durante a semana, se houve lançamentos, inaugurações 

e novidades, quais os resultados de vendas da semana que passou. Tal ação demonstra que, 

nesse aspecto, a comunicação é entendida como responsabilidade de todos no escritório da 

empresa. Com isso, somos levados à teoria que revisamos referente à comunicação 

institucional. Vale lembrar que, conforme diz Valsani (2006, p.198): 

 
Estabelecer um programa de comunicação eficaz começa com a correta 
compreensão da importância do tema por todos; passa pela aceitação sem 
reservas das mensagens preferenciais e, finalmente, transforma todos e cada 
um em responsável por comunicação.  

 
Outra curiosidade é que esse “rito de comunhão” não tem aspecto apenas informativo, 

mas, abarca também momentos de integração e dinâmicas, conforme explica uma analista de 

comunicação na entrevista concedida: 

 
A gente tenta achar um tema legal pra envolver a pessoa, fazer uma 
dinâmica. Vamos supor: na semana da criança o comercial trouxe balões, 
mostrou coisas da infância dos anos 70 até 90, que seria a infância das 
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pessoas que trabalham aqui, desenhos, trechinhos de desenhos. Então, a 
gente tenta fazer com que o rito fique uma reunião leve, e não fique aquela 
coisa maçante toda semana do mesmo jeito. 

 

Assim, se todos se empenham em manter a empresa atualizada com as principais 

novidades semanalmente e ainda se esforçam em fazer isso de maneira dinâmica e interativa, 

podemos falar sobre a eficácia da comunicação institucional interna, não apenas pelas 

mensagens compartilhadas, mas, sobretudo, pela postura dos profissionais, que acabam por 

reforçar um dos objetivos da organização que é a de ser percebida como acolhedora e 

familiar. Nesses momentos, fica claro que a empresa leva em consideração o contexto sócio-

cultural do ambiente e dos funcionários, o que nos aproxima mais da teoria das mediações, 

conforme Martin-Barbero (1997). Há valorização da cultura organizacional nos processos de 

comunicação.  

Sobre a oração realizada semanalmente, o funcionário não é obrigado a fazer, ele tem 

liberdade caso não queira. A posição da empresa sobre esse assunto é interessante porque 

demonstra uma preocupação com o funcionário não apenas como força produtiva, mas 

alguém com crenças, motivações emocionais e até mesmo espirituais. Segundo a gerente de 

comunicação: 
 
Nós funcionamos como uma empresa orgânica, e na empresa orgânica é 
considerado os aspectos também igual o do ser humano, que tem vários 
sistemas interligados, o físico, o mental, o intelectual, o emocional, o 
espiritual. O ser humano tem, a empresa também, porque a empresa é 
formada por seres humanos, não existe um ser que fica numa sala que é uma 
empresa. Não. A empresa somos todos nós, então, como um conjunto de 
seres humanos, também são considerados os aspectos físico, emocional, 
espiritual, intelectual. Tudo isso são competências, habilidades, dimensões, 
que são consideradas nas gestões mais avançadas de empresas. E aqui elas 
são consideradas. Então, esse momento é um momento de comunhão com a 
parte espiritualizada da empresa, e é assumido, então não tem nenhum 
problema de ser considerado piegas. Ou “ah, as pessoas são coagidas a fazer 
isso”, porque não são.  
 

 Como observamos nesse depoimento, a entrevistada afirma que o Magazine Luiza 

segue um modelo orgânico de administração e fala em “sistemas interligados”. Conforme 

abordamos no primeiro capítulo dessa dissertação, o modelo orgânico - que apresenta a 

necessidade das relações entre as partes, com o princípio de que as organizações poderiam ser 

entendidas como organismos, repletos de componentes - é usada pelo cientista Bertalanffly 

para desenvolver a Teoria Geral dos Sistemas. Ou seja, se a gerente de comunicação está 

dizendo que a empresa segue o modelo orgânico na administração e reconhece a existência de 

sistemas que se conectam, podemos deduzir que toda a comunicação do Magazine Luiza é 
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pensada por meio de uma abordagem sistêmica. Se isso é feito ou não, discutiremos nas 

considerações finais, após a análise das entrevistas.  

 Interessante também a colocação da entrevistada sobre uma preocupação da empresa 

em olhar para o funcionário como dono de diferentes “sistemas” que se interligam citando que 

são eles: o físico, o mental, o intelectual, o emocional e o espiritual. Sobre a realização da 

oração, alguns pesquisadores talvez fossem capaz de ver nessa questão uma “falha” da 

comunicação interna, que deveria ser laica em uma empresa.  Porém, esse é um detalhe que 

reforça um pouco mais a cultura da empresa, que é familiar, de origem interiorana, e não se 

envergonha de seu jeito de ser, que, vale lembrar, tem muita relação com o jeito da presidente 

da empresa.  

Em uma entrevista jornalística, por exemplo, conforme publicado no site Estadão 

PME7, Luiza Helena Trajano diz: “Tenho uma frase na minha sala que é a seguinte: ‘comece 

fazendo o necessário, depois o impossível e de repente você estará fazendo o impossível’”. É 

essa a forma de pensar da Luiza, que acaba sendo compartilhada entre todos na empresa, por 

meio dos diversos canais. Não há uma referência sobre isso na entrevista, mas, se nos 

atentarmos à autoria dessa frase, descobrimos que ela é atribuída a São Francisco de Assis. 

Em outra notícia, publicada no site Paraíba Total8, podemos verificar a maneira como o 

jornalista se refere à presidente da empresa: 

 

É essa mulher, simples, acessível e bastante arrojada nos negócios, que está 
fazendo com que o varejo brasileiro mude de cena a cada ano (...) O “jeito 
Luíza de empreender” é amplamente reconhecido pelo mercado. O 
Magazine Luiza figura entre as “Melhores empresas para Trabalhar”, nos 
rankings da revista Exame e do Instituto Great Place to Work.   

 

Com tal declaração, verificamos aquilo que pode ser encontrado em outras matérias 

publicadas: a simplicidade a disponibilidade da presidente da rede, e a forma como essa 

empresa construiu uma imagem sempre associada a “pessoas em primeiro lugar”, ressaltando 

os prêmios que recebe. 

E quando falamos em cultura organizacional no Magazine Luiza é preciso reconhecer 

que ela é extremamente influenciada pela presidente da rede, Luiza Helena Trajano. O jeito de 

ser tanto da empresa quanto da personagem torna-se um só. Para compreender em 

profundidade a comunicação organizacional nessa empresa, uma das melhores maneiras é 
                                                           
7 Disponível em: http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,5-frases-que-mostram-como-pensa-luiza-trajano--a-
empreendedora-mais-comentada-do-pais,3875,0.htm .Acesso em: janeiro/2014.  
8 Disponível em: http://www.paraibatotal.com.br/entrevistas/2013/09/11/53251-o-nordeste-esta-experimentando-
uma-evolucao-de-mercado-que-nos-da-ainda-mais-orgulho-de-sermos-brasileiros. Acesso em: janeiro/2014. 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,5-frases-que-mostram-como-pensa-luiza-trajano--a-empreendedora-mais-comentada-do-pais,3875,0.htm
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,5-frases-que-mostram-como-pensa-luiza-trajano--a-empreendedora-mais-comentada-do-pais,3875,0.htm
http://www.paraibatotal.com.br/entrevistas/2013/09/11/53251-o-nordeste-esta-experimentando-uma-evolucao-de-mercado-que-nos-da-ainda-mais-orgulho-de-sermos-brasileiros
http://www.paraibatotal.com.br/entrevistas/2013/09/11/53251-o-nordeste-esta-experimentando-uma-evolucao-de-mercado-que-nos-da-ainda-mais-orgulho-de-sermos-brasileiros
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conhecer aquela que é o “cérebro” e o “coração” de todas as ações. Em uma reportagem 

publicada na revista Exame9, em 2003, a jornalista que escreve, Claudia Vassalo, está 

participando de um encontro entre a presidente e 120 funcionários. O olhar da repórter pode 

nos oferecer detalhes sobre essa líder: 

 
De repente, ela surge no centro do palco. Roupa vermelha. Brincos, pulseiras 
e colar dourados. Um jeitão de animadora de programa de auditório -- uma 
espécie de Ana Maria Braga morena (...).Em pé, abrindo os braços sem parar 
e convocando a platéia a se manifestar, Luiza Helena primeiro lança uma 
pergunta: "O que devemos fazer para que o Magazine Luiza venda mais 
brinquedos neste ano?" Ela espera por respostas, que chegam de todos os 
cantos do auditório. Que tal baixar o preço de alguns itens? Ou melhorar a 
exposição dos produtos? Ou aumentar o investimento em publicidade? Por 
que não montar uma área na loja para atrair as crianças? Fazer promoções 
relâmpagos? Luiza Helena pede que cada sugestão seja anotada. Discute 
todas elas. Depois passa a falar de coisas como valores, ética, atitude no 
trabalho, família, legado espiritual, felicidade, liderança e sucesso. "Esse é o 
primeiro ensaio de liderança de cada um de vocês", diz. "E só há uma forma 
de ter sucesso: tragam toda a equipe para o seu lado, sejam empreendedores, 
peçam ajuda, ajudem, acreditem em vocês. Nós acreditamos.” 

 
 A jornalista que escreve faz uma ressalva de que tal discurso poderia ser 

compreendido como mais um chavão de empresa para conseguir motivação e, por meio disso, 

cumprir o orçamento do trimestre. Porém, ressalta que não é essa a opinião dos funcionários 

da rede, e destaca:  

 
A vendedora Adelina - assim como muitas outras pessoas presentes no 
auditório construído na sede da empresa -- entendeu de outra forma. Ao final 
de um dia inteiro de reunião, ela se levantou e pediu para falar. A voz mal 
saía. As mãos tremiam. Contou um pouco de sua história. Chorou. 
Agradeceu a oportunidade de mostrar que podia fazer mais e prometeu dar o 
melhor de si mesma para que sua loja vendesse brinquedos como nunca até o 
Natal. São histórias assim - cotidianas, simples, pessoais - que fazem do 
Magazine Luiza o melhor lugar para trabalhar no Brasil, segundo a edição 
2003 do Guia EXAME.  

 

Outra característica que vale ressaltar no “Jeito Luiza de Ser” dentro da organização, é 

o “hino da empresa”, que representa a “comunhão com a empresa”. “Todo mundo que entra 

na empresa aprende automaticamente a cantar o hino, e canta toda semana no rito. E sem 

perceber que está fazendo aquilo que pode ser totalmente absurdo pra outras pessoas que não 

trabalham aqui. Um hino? Pois é, a gente tem um hino”, ressalta a analista de comunicação.  

                                                           
9 Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/razao-sensibilidade-m0043173. Acesso em: 
janeiro/2014.  

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/razao-sensibilidade-m0043173
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Encontramos essa composição em uma notícia publicada no Portal IG10. Vejamos a 

letra: 

 

As coisas que a gente faz sobre as ordens do coração 

São páginas vivas e eternas que não se apagam jamais 

O prazer de fazer é tão grande que o medo de errar se esvanece 

E a cada conquista se cresce um pouco mais 

 

Dividindo alegrias conquistando novas fronteiras 

Nossa casa e trabalho é um só mundo, um só lugar 

Porque pensamos assim, porque agimos assim 

ML quer dizer Minha Luta, e também Meu Lar 

 

Amanhã, quero estar no assumir de novas gerações 

Fruto da minha semente, o passado, o presente, em novos corações.  

 

Não faremos aqui uma análise de conteúdo em cima desse material, porque esse é 

outro método de pesquisa que exige dedicação aprofundada e diferentes pontos de análise. O 

que podemos dizer, em uma análise de interpretação de texto somente, é que encontramos 

elementos mediadores socioculturais de funcionários que se sentem motivados no trabalho 

pelo fato de a empresa ter-se tornado como uma extensão de sua própria casa, como vemos no 

parágrafo: “ML quer dizer Minha Luta e também Meu Lar”. Na letra, também está claro que 

as ações não são impostas, quando se fala em “ordens do coração”.  

É provável que alguém que olhe de fora deduza que os funcionários são obrigados a 

cantarem o hino, ou veja na composição um exemplo de exploração profissional, porque a 

letra diz “Nossa casa e trabalho é um só mundo”. No primeiro capítulo dessa dissertação, 

demonstramos como, em determinadas situações, as organizações podem se valer da 

comunicação com os funcionários a fim de fortalecer crenças e valores, conforme Torquato 

(1986, p.60), quando afirmou sobre o objetivo da comunicação enquanto capaz de manter o 

equilíbrio do sistema e levar os funcionários ao cumprimento das metas. Sem entrar em 

discussões desse âmbito, que podem chegar até a alguma reclamação trabalhista, o que 

                                                           
10 Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/luiza+trajano+do+balcao+da+loja+dos+tios+a+ministra+do+governo/n1
597158849986.html. Acesso em: janeiro/2014.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/luiza+trajano+do+balcao+da+loja+dos+tios+a+ministra+do+governo/n1597158849986.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/luiza+trajano+do+balcao+da+loja+dos+tios+a+ministra+do+governo/n1597158849986.html
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podemos dizer nesse trabalho, por meio da observação direta, é que cantar hino é algo que 

evidencia a forte cultura organizacional dessa empresa que objetiva criar mesmo um clima 

mais familiar, interativo e de descontração.  

Qualquer pessoa, não apenas antigos funcionários, teria o direito de discordar e 

defender que essa organização não seja tão humana quanto divulgue ser, porém, em termos de 

análise da cultura organizacional, reforçada e disseminada pela comunicação, ela cumpre o 

objetivo de propagar o “Jeito Luiza de Ser”, que é único. E, se apresentamos no primeiro 

capítulo toda uma discussão teórica de que as organizações hoje estão investindo cada vez 

mais em comunicação, interação e participação, em busca de uma “alma”, ou seja, ressaltando 

o elemento humano, então temos aqui um exemplo empírico.  

Além do Rito de Comunhão, realizado às segundas-feiras em todas as unidades, existe, 

em todos os dias, a “Reunião Matinal”. Toda manhã, realiza-se uma reunião durante 15 

minutos, em cada loja, na qual o gerente alinha os objetivos do dia, as metas, e busca motivar 

a equipe de vendas.  

Outro diferencial que pode ser associado a esse “Jeito Luiza de Ser” está no 

desenvolvimento de um programa institucional chamado “Conselho de Colaboradores”. Por 

meio de uma eleição, os funcionários escolhem, entre eles, os seus representantes durante um 

ano. Cada área tem seu representante e cada unidade o seu conselho. Assim é formado um 

grupo que pode buscar maneiras de contribuir com os gestores em decisões diversas e também 

solicitar melhorias, como explica a analista de comunicação:  
 
A gente mesmo trabalha para melhorar o nosso clima aqui dentro, a gente 
não depende de alguém que vá melhorar o nosso clima. Então, é como se 
cada um tivesse um compromisso de fazer com que o ambiente de trabalho 
fique melhor para o outro colaborar. Isso faz parte do “Jeito Luiza de Ser” 
também. 

 

Temos aqui mais um exemplo de fluxo ascendente. O conselho verifica, por exemplo, 

se o horário de trabalho está adequado para o escritório, se seria possível realizar um evento 

interno em uma data comemorativa, faz pesquisas com os funcionários e leva para a diretoria. 

Ressalta a analista de comunicação: “É como se fosse um canal de comunicação de melhorias 

no ambiente de trabalho”. Temos aqui um exemplo de que a comunicação organizacional na 

empresa não está restrita aos veículos de comunicação. Esse é um modelo de comunicação 

pensado para além das mídias, conforme também discutimos no primeiro capítulo, um 

exemplo de que quando falamos em comunicação organizacional não devemos ficar restritos 

às discussões sobre os canais midiáticos.  



131 
 

O “Disque-Presidência” é um canal interno de comunicação por meio do qual qualquer 

funcionário pode denunciar à presidência da empresa ou à diretora de recursos humanos, 

práticas que não coincidem com os valores da organização. Objetiva a transparência e o sigilo 

é garantido.   

Esses exemplos ilustram que existem na comunicação organizacional da empresa 

algumas iniciativas que se direcionam a ouvir as reclamações dos funcionários, bem como 

suas aspirações. Conforme expusemos no primeiro capítulo, quando se olha para a 

comunicação a partir da cultura, constrói-se um planejamento de comunicação que considere 

as necessidades do público. Mesmo o público interno, o de funcionários, não é colocado sob 

uma perspectiva funcional, como “público-alvo”, mas, entendido como um público com o 

qual se deve dialogar e relacionar-se continuamente.  

Na cultura organizacional do Magazine Luiza, esse aspecto “informal” da empresa, a 

política do “olho no olho” e da “prática do ouvir” são importantes não apenas para integrar os 

funcionários, mas são também estratégicas para tentar evitar a “rádio-peão” na comunicação 

interna. Os canais de comunicação interna, como televisão e rádio corporativas, além da 

intranet, buscam dar fim aos “comentários pelo café”, levando às lideranças a falarem 

abertamente sobre o futuro da empresa e as principais decisões tomadas. Tal assunto é 

abordado pelo especialista em comunicação: 

 

Você não vai cortar a rádio-peão, ela não vai deixar de existir, mas, se você 
consegue pegar determinado assunto que está virando burburinho, e você 
coloca isso oficialmente, de uma forma muito mais trabalhada, você começa 
a cortar um pouco a rádio-peão. Quando o cara vem aqui: “ow, ficou 
sabendo não sei o que o Magazine Luiza está comprando uma rede de 
loja...”. O outro fala: cara, eu vi, no Portal está falando, mas está analisando 
ainda”. Então, você consegue cortar isso. Você não consegue terminar de 
uma vez, mas, você tem disponível as informações. A empresa tem isso da 
transparência da informação, a gente não omite informação. A gente pode 
não colocar determinada informação que a gente não ache que seja 
estratégico, mas, omitir não. Em determinado momento, se começar a virar 
burburinho demais, leva a Luiza Helena para a TV Luiza, por exemplo, e a 
Luiza Helena vai falar cara a cara: está todo mundo comentando isso, eu vim 
aqui pra falar, é isso, isso e isso.  

 
 Vemos aqui, novamente, o protagonismo da comunicação na cultura organizacional da 

rede varejista, a existência de uma preocupação em compartilhar informações constantemente 

a fim de evitar ou resolver conflitos. Embora a cultura organizacional seja um produto natural, 

difícil de ser planejada, até porque envolve pessoas de culturas distintas, conforme 

destacamos no primeiro capítulo, há um conjunto de características peculiares a uma 
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organização que a tornam única, porque os procedimentos que ocorrem nela são 

experimentados pelo grupo, e é a comunicação que auxilia na disseminação desses atributos.  

Outra característica da cultura do Magazine Luiza é disseminar o orgulho de integrar 

os rankings de melhores empresas para se trabalhar desde 1998, conforme observamos nas 

entrevistas e com os clippings de notícias. De acordo com informações atualizadas no site da 

empresa, em 2003, foi eleita “a melhor empresa para se trabalhar no Brasil” pelo “Instituto 

Great Place to Work”, em parceria com a revista Exame, da editora Abril. Em 2007, foi eleita 

“a melhor empresa para as mulheres trabalharem”. Em 2010, a “empresa que melhor se 

comunica com os seus colaboradores”, e em 2011, foi eleita como “a melhor na prática de 

escutar seus colaboradores”, evidenciando a importância dada ao processo de comunicação 

com o público interno. Também em outro ranking, da revista Você S/A, a empresa integra 

pela 16ª vez a lista das melhores empresas para trabalhar.  

 

5.3 A estrutura da Comunicação Organizacional  

 

Alinhar a comunicação entre 23 mil funcionários e compartilhar entre todos uma 

mensagem capaz de traduzir os valores da empresa, poderia ser um desafio inatingível não 

fossem os diferentes canais de comunicação do Magazine Luiza. Neste estudo de caso, 

partimos das seguintes questões: o Magazine Luiza consegue integrar os seus processos de 

comunicação? Caso sim, de que maneira faz isso? E, em meio a tantas tecnologias disponíveis 

e equipes multidisciplinares, como planeja, coordena, avalia atividades e mensura resultados 

de comunicação?  

No Magazine Luiza, podemos observar claramente duas frentes de comunicação: a 

comunicação com os funcionários, comandada pelo setor intitulado “Comunicação 

Corporativa e Sustentabilidade”, que responde ao departamento de Gestão de Pessoas, e a 

comunicação com os clientes, dirigida pelo departamento de Marketing. Podemos 

compreender, com eles, como funcionaria a comunicação institucional, administrativa e 

mercadológica, e por isso, são esses departamentos o foco desse estudo de caso. Entretanto, 

vale ressaltar, esses não são os únicos setores de comunicação organizacional, se entendemos 

por comunicação também a relação com investidores, fornecedores e demais públicos.   

Apenas no escritório localizado na Marginal Tietê, em São Paulo, trabalham cerca de 

400 pessoas em funções administrativas, que realizam a comunicação com diferentes 

públicos. Para englobar todos os fluxos e canais de comunicação, acreditamos que seria 

necessária, ao menos, uma tese para estudo mais aprofundado. Por isso, não descrevemos 
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como funciona todos os setores, mas, nossa preocupação esteve em seguir o roteiro-chave e, 

com nossa amostra de nove profissionais de relevância, das três competências 

comunicacionais analisadas nesse estudo (mercadológica, institucional e administrativa), no 

ambiente interno e externo. Para conhecer mais sobre a comunicação mercadológica, 

entrevistamos funcionários do Marketing. Para entender a comunicação administrativa, 

falamos com a equipe de Gestão de Pessoas. Para a comunicação institucional, o setor de 

comunicação corporativa e sustentabilidade. Em outro momento, buscamos verificar, pois, se 

existe integração entre eles. Nesse tópico, vamos entender como funcionam essas áreas.  

 

5.3.1 Comunicação mercadológica 

 

No Magazine Luiza, o departamento de marketing é composto por três principais 

setores: CRM (gestão de relacionamento com o cliente), Visual-Merchandising e Marketing-

Propaganda. Todavia, possui também outros pequenos núcleos importantes, do qual fazem 

parte menos funcionários, como é o caso do setor de Planejamento de Marketing e Pesquisa 

de Marketing.  

 O núcleo de CRM objetiva fidelizar e reter clientes, trabalhando com comunicação 

mercadológica e administrativa ao mesmo tempo, em ambiente externo, como a comunicação 

dirigida, utilizando canais como mala-direta, telemarketing, SMS, e-mail, mobile, e 

ferramentas específicas, como sistemas na intranet com cadastros e perfis dos clientes.  

Apresentamos o assunto no capítulo dois, no tópico sobre comunicação direta, 

ressaltando a maneira como as organizações buscam conhecer profundamente os clientes. No 

Magazine Luiza, a base de dados supre muitas necessidades de informação da área 

mercadológica, pois consegue analisar quais pessoas tendem a comprar determinado produto, 

o número de clientes que foram até a loja depois de um comercial exibido na TV, o grau de 

fidelidade dos consumidores, as atitudes de venda, como crediário ou cartão de crédito.  

Ademais, consegue detectar com certa precisão o perfil do cliente, como é o caso do “chip 

Luiza”. A gerente do setor apresentou um exemplo curioso: 

 

(...) você compra a recarga do celular, leva um chip nosso, e a gente começa 
a monitorar seus gostos pessoais, porque a gente sabe que você entrou no 
Facebook tantas vezes, que você acessou a página da internet tantas vezes. 
Então, a gente começa a monitorar o teu comportamento, fora varejo, pra 
perceber que tipo de pessoa você é, do que você gosta (...). 

 



134 
 

 Essa ilustração demonstra como, para garantir a sobrevivência e vencer a 

concorrência, as organizações procuram informações cada vez mais customizadas, a fim de 

conhecer mais plenamente o seu cliente e, por meio disso, oferecer a ele as melhores opções 

de compra, conforme apresentamos no capítulo dois com DIAS et al. (2003). Na ocasião, 

expusemos que, atualmente, há grande preocupação com os canais personalizados, por isso há 

uma distribuição nos investimentos de comunicação mercadológica, havendo mais destaque 

para esse setor, que supre todos os outros com informações sobre padrões de compra.  

Para a fidelização de clientes, o CRM busca aumentar o número de “Clientes Ouro”, 

um programa de relacionamento com pessoas cujo comportamento de compra na loja é 50% 

superior aos demais clientes, e não apresentam problemas restritivos de créditos. São os 

clientes mais rentáveis. Na realização desse trabalho, é o telemarketing a principal atividade 

de CRM do Magazine Luiza, que é realizado pelos vendedores das próprias lojas. Assim, 

como as ligações são locais e o pessoal já pertence ao quadro de funcionários, o custo é 

mínimo. A fim de incentivar essa prática, a rede possui um programa de incentivo aos 

funcionários, chamado “Operação Boomerang”: se um cliente receber um telefonema e voltar 

em menos de 30 dias, o vendedor soma pontos e troca por produtos. O telemarketing, segundo 

a gerente de CRM, permite um incremento de R$ 100 milhões por ano. 

 Já a área de Visual-Merchandising, no Magazine Luiza, é responsável pela 

comunicação visual das lojas; layouts, fachadas, mobiliário de venda e exposição de produtos, 

além de campanhas de PDV (ponto de venda): preocupa-se em como compartilhar com o 

consumidor, no ponto de venda, a mensagem mercadológica da empresa. A equipe é formada 

por 32 profissionais, estando 10 no escritório e 22 em campo. Na teoria apresentada, no 

segundo capítulo, vimos que essa atividade é relevante por influenciar as decisões no ponto de 

venda, por isso, busca levar o cliente à experimentação do produto, a conhecer inovações e 

possibilidades de compra, utilizando diferentes estratégias para atingir essa finalidade, como 

atuando no campo perceptivo do consumidor, por meio da iluminação do ambiente, a 

comunicação visual, o design de interiores, por exemplo.  

O setor denominado “Marketing-Propaganda” é a área de propaganda da empresa. 

Está dividida sob duas coordenações: comunicação e mídia. A primeira preocupa-se com o 

conteúdo da mensagem a ser veiculada, e a segunda com o meio que será utilizado. A 

empresa conta também com a parceria de uma agência de propaganda terceirizada. Tal 

divisão permite a especialização das atividades.  

Existe também um núcleo de Pesquisa de Marketing. Para ilustrar qual a função dele, a 

gerente de Visual-Merchandising relatou o exemplo de uma campanha de Natal que, a 
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princípio, teria como “garoto-propaganda” o lutador Anderson Silva, por seu carisma, porém, 

após uma pesquisa com clientes, constatou-se que seria inapropriado associar o Natal a um 

lutador e não a Papai-Noel, de modo que a campanha com essa personalidade foi deixada para 

o mês seguinte.   

Com esse exemplo, podemos arriscar aqui uma interpretação. Consideramos um 

esforço da empresa em compreender em usar da “prática de ouvir” também com o público 

externo, realizando pesquisas antes que uma campanha chegue ao grande público. 

Visualizamos, pois, uma preocupação em antecipar reações de uma comunicação 

mercadológica externa, buscar entender quais serão os comentários gerados pelo receptor. 

Assim, busca, antes, o diálogo, pratica uma interação, a fim de reduzir os riscos dessa 

comunicação com os clientes. É um exemplo de que a comunicação organizacional, nessa 

empresa, olha para o “outro lado”, para aquele que receberá a mensagem que está sendo 

compartilhada. Nesse caso, a organização não se limitou a transmitir uma ideia que parte da 

iniciativa da alta direção, uma comunicação descendente, ao contrário: calou-se quando foi 

para as ruas ouvir o público. Discutimos tais ideias teoricamente no segundo capítulo, quando 

abordamos sobre Propaganda, com os autores Belch e Belch (2008) e Galindo (2012), que 

agora é o consumidor que decide o que quer ver, como e quando, bem como se quer ou não 

estar exposto a um anúncio publicitário, se essa experiência lhe será útil ou prazerosa. 

Outro núcleo do departamento de marketing, chamado “Planejamento de Marketing” 

integra todas as demais áreas do departamento de marketing, e seria aquele que teria a função 

de realizar a avaliação financeira delas e administrar os resultados quantitativos, ou seja, o 

ROI (retorno sobre os investimentos). Veremos mais adiante, todavia, que as atividades que 

esse setor propõe, não estão sendo colocadas em prática.  

Nessa pesquisa, não seria possível abordar todo tipo de comunicação que chega ao 

cliente. Há também outras formas de comunicação mercadológica na empresa, como o E-

commerce, responsável por toda a comunicação com cliente via internet, como as vendas pelo 

site da empresa e a relação, mesmo que institucional, com internautas, via blog (Blog da Lu), 

Facebook, Youtube, entre outros canais.  Esse é um departamento separado do marketing, com 

diretoria própria. Não podemos esquecer que existe também a comunicação mercadológica 

interna, como os treinamentos aos vendedores, que é o maior número de funcionários da 

empresa. O Magazine Luiza possui uma série de programas, como “Atendimento 10 estrelas” 

e treinamentos para motivação dos vendedores, que não está ligada à área de mercado, mas, 

ao departamento de Gestão de Pessoas, onde há um núcleo de “Treinamento e 
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Desenvolvimento”, todavia, trata-se de comunicação mercadológica interna, embora o termo 

não seja utilizado.  

Um dos quadros da televisão corporativa, a qual os funcionários assistem 

semanalmente, tem trazido bons resultados de vendas para a empresa, por meio de uma ação  

de comunicação mercadológica interna. Chama-se “Oferta TV Luiza” e, mais do que a ideia 

de “vender” primeiro a empresa para os funcionários, o quadro realmente ajuda os 

funcionários a venderem produtos. Ninguém tem acesso a essa informação a não ser o público 

interno, que é informado via canais internos. Essa ação, que é uma iniciativa de uma analista 

de comunicação, não partiu da diretoria-executiva e tem gerado resultados de vendas e 

motivação entre as equipes. Não abarca grandes investimentos, porque é veiculado em uma 

mídia interna e porque o produto selecionado está com grande estoque e baixa venda. Explica 

a analista de comunicação:  

 
A gente conversa direto com os compradores, com a área promocional, que é 
o “gestão de categorias”. Eles fazem a gestão de todas as promoções, de cada 
produto que vai ser levado adiante, cada produto que vai pra mídia interna. A 
partir daí a gente cria um plano. A gente costuma pegar algum produto que 
esteja com a venda baixa, que não vai ter nenhum tipo de investimento de 
mídia externa, porque também se eu mandar ele pra mídia externa eu 
invalido todos os canais internos, né? Então, algum produto que não vai ter 
nenhum filme, nada, nem tablóide, nem nada, aí a gente negocia com o 
comercial para tentar reduzir ao máximo o preço desse produto e a gente 
leva para esse quadro da TV, que é a TV semanal e tal, no Oferta TV Luiza. 
E aí isso é promovido dentro das lojas, através da TV, e a partir daí a loja 
fica ciente que aquele produto reduziu o preço, eles cartazeiam, colocam o 
lote na porta da loja, para chamar o cliente para comprar. Então é como se 
fosse uma motivação para os vendedores melhorarem a venda daquele 
produto, sem nenhum tipo de investimento, e aí a gente tem indicadores, que 
toda semana a gente mede a venda desse produto para ver se aumentou. 

  

Esse quadro televisivo, focado na comunicação mercadológica, contribui também com 

a comunicação institucional, uma vez em que o vendedor se sente mais motivado a vender. É 

o funcionário o único responsável pela venda, que não é resultado de uma mídia externa. É 

seu o mérito pela venda do produto, e não do trabalho da agência de propaganda que exibiu 

um comercial na rede Globo, por exemplo. 

Como o objetivo principal era compreender a gestão da comunicação integrada e não 

todas as formas de comunicação existentes dentro da empresa, nossa análise, conforme 

destacamos anteriormente, não abrange todos os setores. Não encontramos no vocabulário dos 

entrevistados a expressão “comunicação mercadológica”. Tampouco, o marketing é 

compreendido como filosofia empresarial que abarca todos os outros setores, como apregoa a 
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Teoria dos 3 Puts (YANAZE, 2011). É entendido como um departamento, que possui setores 

e núcleos como braços de apoio, e cada qual com suas funções. 

Com isso, poderíamos, já aqui, ser levados à conclusão de que a comunicação da 

empresa é totalmente desintegrada, porém, conforme veremos mais adiante, por existir um 

conhecimento disseminado sobre os valores da organização, bem como missão e visão, as 

metas estabelecidas anualmente, a empresa consegue desenvolver uma comunicação 

organizacional que inclua diferentes públicos, porque, mesmo desalinhados entre si, os 

profissionais de diferentes departamentos estão olhando para o mesmo foco. Ou seja, existe 

um eixo Z.  

  

5.3.2 Comunicação institucional e administrativa 

 

O departamento de “Comunicação Corporativa e Sustentabilidade” é aquele 

responsável pelas relações institucionais da empresa, que envolve desde a comunicação com 

os funcionários, até a comunicação com a imprensa e com a comunidade. São onze 

profissionais ao todo, estando um deles situado em João Pessoa (PE). Entre as atribuições 

desses profissionais estão: produzir conteúdos para os canais TV Luiza, Rádio Luiza, Portal 

Luiza; realizar campanhas internas de mobilização; manter a assessoria de imprensa, 

terceirizada, informada todo o tempo; relacionamento com instituições sociais; desenvolver e 

atualizar os textos do tópico “Quem somos” do site da empresa; administrar toda a parte de 

Premiações e Reconhecimentos, com a produção de relatórios, como é o caso dos arquivos 

enviados aos rankings “melhores empresas para se trabalhar”; produzir o relatório social 

anual; analisar todos os textos de balanços do setor de R.I (relações com investidores); 

promover o “Programa de Inclusão de Deficientes”, o projeto de voluntariado “Rede do Bem” 

e o núcleo “Gestão de Crises”, que envolve a administração de casos que repercutiram na 

imprensa.   

A equipe, também chamada “grupo dos 11”, é considerada de “alta performance”, por 

sua capacidade produtiva. Em outras palavras, são realizados diferentes e múltiplos trabalhos 

com poucos funcionários. Além de especialistas e analistas, há também um coordenador de 

comunicação. As diversas tarefas a serem desempenhadas são possibilitadas em razão das 

parcerias estabelecidas com empresas terceirizadas, como é o caso da assessoria de imprensa 

e da produtora de TV.   

Dessa maneira, a função do setor de comunicação corporativa e sustentabilidade seria, 

além de levar informações aos públicos internos, a de mobilizar e ampliar a consciência deles. 



138 
 

E essa comunicação está disponível a todos: Da TV Luiza à intranet, todos têm acesso às 

informações da empresa, sem distinção hierárquica. Esses canais estão disponíveis para todos 

e a mesma mensagem que chega à diretoria-executiva por meio desses canais, é aquela que 

chega ao vendedor ou à faxineira. De acordo com as entrevistas, não há responsáveis nessa 

empresa por outras competências comunicacionais como Eventos ou Relações Públicas. Não 

há setores ou núcleos especializados nisso.  

O setor de comunicação, da maneira como é hoje, foi estruturado em 2005. Havia, 

outrora, uma iniciativa de jornal impresso e a televisão corporativa funcionava por meio de 

fitas gravadas e não a partir de programas ao vivo como é hoje. Doravante, passara por um 

período no departamento de marketing, com objetivo macro no endomarketing, para 

disseminar as estratégias de negócios para o público interno. A iniciativa, porém, não 

funcionava, pois excluía a comunicação institucional, necessária em prol de uma relação 

dialógica com os funcionários, a fim de abordar aspectos como a cultura organizacional.  

Em razão do plano de expansão da empresa, focado em negócios, que objetivava 

ampliar consideravelmente o número de lojas e de funcionários, em 2005, a liderança 

identificou a necessidade de criar um setor de comunicação como uma estratégia para alinhar 

e promover a integração de cultura. 

 Assim, o setor, que passou a se chamar “Relações Institucionais”, voltou para o 

departamento de Gestão de Pessoas e passou a ter foco na implantação de canais internos de 

relacionamento com os funcionários, como a TV Corporativa, a Rádio Corporativa e a 

intranet. Assim explica a gerente de Gestão de Pessoas, na entrevista: 

 
(...) Aí ela (a comunicação) voltou para RH e não perdeu o foco no 
endomarketing, não perdeu o foco nas ações do negócio. Ela incorporou. 
Antes ela tinha um viés só para falar com a equipe sobre a cultura da 
companhia. Depois, ela foi para o endomarketing. Quando voltou, voltou 
também com endomarketing. 
 

Assim, embora haja uma gerência de comunicação, cuja profissional tem formação em 

jornalismo, esse setor, de acordo com o organograma da empresa, é um dos braços do 

departamento de Gestão de Pessoas. Porém, a gerente de comunicação afirma que responde 

diretamente à Presidência e, por isso, a área de comunicação tem certa independência em 

relação ao de Gestão de Pessoas: “A maioria das ações a gente se reporta diretamente à 

Presidência ou à Superintendência, a maior parte. São poucas as vezes que a gente, acho que 

nenhuma, se reporta diretamente à diretoria de RH”. 
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Com a observação direta e a realização das entrevistas, identificamos que é real uma 

regra que se repete na fala de todos: os funcionários têm de ser avisados antecipadamente 

sobre qualquer decisão da empresa. Nunca é a mídia a saber, nunca o público externo, mas, 

antes, o interno, geralmente por meio da TV corporativa.  

A comunicação com os funcionários é valorizada e os diferentes canais disponíveis 

demonstram essa preocupação. Na teoria, discutimos sobre isso no segundo capítulo. Quando 

Bueno (2009) fala em públicos internos, no plural, ele ressalta que, mesmo compartilhando 

dos mesmos valores, os públicos apresentam perfis diferentes e por isso um único canal de 

comunicação não seria capaz de atender a necessidade de todos. 

 Vejamos como funcionam esses três principais canais que estão sob responsabilidade 

do departamento de “comunicação corporativa e sustentabilidade”: 

 

5.3.2.1 TV Luiza 

 

É o principal canal de comunicação interna da empresa. Trata-se de um programa 

televisivo, com 30 minutos de duração, ao vivo, exibido às quintas-feiras, às 8 horas. Vai ao 

ar semanalmente em todas as unidades do Magazine Luiza espalhadas pelo país. Foi a 

maneira encontrada pela empresa de alinhar sua comunicação, ou seja, fazer com que todos, 

simultaneamente, tivessem conhecimento sobre planejamento, objetivos, metas e novidades, 

sem privilegiar nenhuma hierarquia, já que a comunicação via televisão chega da diretoria até 

a base.  

A apresentação é conduzida pela liderança, como a superintendência, ou a própria 

presidente. Não há repórteres contratados, são os próprios funcionários que entrevistam e 

respondem as questões, sendo que cada semana é um grupo diferente participando. Essa 

transmissão, que é ao vivo, ocorre por meio de uma gravação no estúdio do Magazine Luiza, 

no escritório de São Paulo.  

No quadro Repórter por um Dia, por exemplo, os funcionários apresentam uma área 

diferente da empresa, para que todos tenham conhecimento sobre o que é realizado lá. No 

quadro “Sou Eficiente”, funcionários com deficiência mostram como estão crescendo na 

empresa. No “ML Acontece” há informações sobre as lideranças; se participaram de palestras 

e reuniões importantes, se foram fonte de informação na grande mídia, além de grandes 

treinamentos realizados pela companhia.  

Todavia, o conteúdo da TV está focado principalmente no setor de vendas. A 

programação objetiva motivar os vendedores, criando promoções e premiações aos que se 
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destacarem, compartilhando experiências, por exemplo: se há um vendedor se destacando 

muito em alguma região do país, ele conta seu segredo e passo a passo sobre como realiza o 

trabalho.  

Ao mesmo tempo em que apresenta um aspecto institucional, o programa televisivo se 

mostra como importante ferramenta de endomarketing, contribuindo para o aumento das 

vendas, não apenas por exibir os próximos lançamentos e promoções antes que essas 

informações cheguem ao público externo, mas, ainda, por promover treinamento para os 

vendedores, fornecer dicas de como realizar um bom atendimento, esclarecer dúvidas, 

conforme explica uma das responsáveis pela produção de conteúdo da TV Luiza, a analista de 

comunicação: 

 
É uma empresa de varejo e a gente precisa de forma direta, vamos dizer 
assim, ter algum tipo de participação na melhoria de vendas da empresa, 
porque o objetivo da empresa é sempre crescer as vendas, crescer as vendas. 
E é claro que, como a gente é uma área que está dentro de Gestão de 
Pessoas, um dos nossos deveres também é a disseminação da cultura, ajudar 
o clima da empresa. Então, a TV Luiza é muito completa hoje exatamente 
por isso, porque, além de manter todo esse alinhamento com os princípios da 
empresa, a metodologia que a empresa tem de administração, ela tem 
também que manter a parte comercial sempre viva para os colaboradores 
melhorarem cada vez mais o lucro da empresa. Até porque é uma empresa 
de capital aberto, e tudo mais, então o lucro tem que ser certo, independente 
de qualquer coisa. Então hoje eu diria que de 70% a 80% do conteúdo da TV 
Luiza é voltado para o comercial, para vendas mesmo. 

  

Para desenvolver esse trabalho, o Magazine Luiza conta com uma equipe interna de 

jornalistas e técnicos na área de comunicação e tem parceria com as empresas Touareg 

(produtora que ajuda na formação dos conteúdos) e Atmo (que oferece infraestrutura para a 

transmissão).  

Assim, o programa televisivo não é uma produção inteiramente dos funcionários do 

setor de comunicação corporativa do Magazine Luiza, mas, uma soma de esforços, com 

diretor de TV, roteiristas e produtores terceirizados.  

Embora assistir à TV Luiza seja uma atividade obrigatória, como os funcionários 

chegam 30 minutos mais cedo na loja, às quintas-feiras, recebem hora-extra por isso. A 

empresa acredita que, se é essa uma ferramenta de trabalho, que gera informação e 

treinamento ao funcionário, é importante para que ele seja capaz de desempenhar melhor suas 

funções. 
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5.3.2.2  Rádio Luiza 

 

A rádio funciona em todas as lojas, com uma programação própria. Pode ser ouvida 

por todos os clientes que entram no ambiente, com conteúdo focado em ofertas, lançamentos 

e entretenimento. Assim, esse é o único canal de comunicação interna que chega ao público 

externo também.  

A rádio apresenta, pois, uma intensa programação musical, além de quadros 

institucionais e comerciais. A escolha das músicas possui uma base comum, isto é, uma 

mesma programação para todo o país, todavia outra parte é regionalizada, porque foi 

constatado que há diferenças de gostos musicais do sul ao nordeste do país.  

Em entrevista, a analista de comunicação ressalta uma preocupação da empresa em 

relação ao conteúdo da programação: “(...) porque talvez não seja interessante para o cliente 

ouvir alguma coisa motivando os vendedores a venderem. O cliente não vai se sentir bem 

ouvindo isso”.   

Nos quadros institucionais, há uma preocupação em abordar assuntos relacionados à 

cidadania, como estatuto da criança e do adolescente e inclusão de pessoas com deficiência. 

Toda manhã, por meio do quadro “Bom Dia Luiza”, uma liderança da empresa passa uma 

mensagem, muitas vezes relacionada à motivação. Entre os quadros interativos, existe a 

possibilidade de um funcionário de uma loja enviar uma música para o funcionário de outra. 

O conteúdo da rádio pode ser customizado pela gerência da loja, que escolhe as 

promoções a serem veiculadas, bem como o estilo musical. É produzido pela equipe interna 

de profissionais do Magazine Luiza, com auxílio das empresas terceirizadas Touareg e 

Netrádio. Entre os quadros fixos estão: Previsão do Tempo, Bom Dia Luiza, Palavra da 

Liderança e Comunicados Internos. 

 

5.3.3.3 Portal Luiza 

 

É uma intranet, ou seja, um portal de uso interno, por meio do qual os funcionários 

têm acesso aos comunicados, às listas e contatos e podem dar opinião sobre diferentes 

assuntos através das enquetes, chats e fóruns. É por meio da intranet que eles opinam sobre o 

conteúdo da TV Luiza, oferecem sugestões, comentam ou criticam os quadros apresentados. 

Em um aspecto institucional, a intranet traz notícias e recados da empresa. São 

realizadas as enquetes e as avaliações diversas da empresa, nas quais os funcionários indicam 

e dão notas do grau de satisfação com os veículos de comunicação.  
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Já enquanto canal de comunicação administrativa, a intranet dá acesso a ferramentas 

de vendas, a holerite, lista de contato de ramais e e-mails, e permite abrir chamados no 

helpdesk, um setor de ajuda. Em sua terceira versão, o Portal Luiza está mais interativo: 

Reúne chats e fóruns de discussões, com um formato parecido com o bate-papo do UOL. 

Dessa forma, esse canal de comunicação também permite a realização de treinamentos entre 

os funcionários.  

Todavia, é a comunicação mercadológica o ponto forte desse canal de comunicação, 

que é utilizado principalmente nas lojas, dando acesso às promoções dos produtos, entre 

outras informações de vendas. O responsável, o especialista em comunicação, afirma durante 

a entrevista uma característica da linguagem desse canal: “Lógico que se o foco da empresa é 

vendas, a intranet hoje é muito voltada a vendas, a cara dela é pra vendas (...), todas as ofertas 

estão lá, você consegue baixar áudio ou vídeo para uma rádio local, então está bem lincado 

mesmo com as vendas”.  

 

5.3.2.4 Canal 900  

 

Presente apenas no escritório de São Paulo, é a comunicação feita por um circuito de 

TV instalado pelos corredores da empresa. Traz notícias como: inaugurações, novidades, 

clipping, dicas de saúde e informações culturais sobre lançamentos de livros e peças de teatro, 

por exemplo, como salienta a analista de comunicação: 

 

A gente procura buscar o maior tipo de conteúdo interessante de São Paulo, 
até porque a gente tem um público muito grande que não é daqui ainda, 
muita gente que veio de fora, muita gente de Franca principalmente, então a 
gente busca fazer com que as pessoas se integrem tanto com o escritório 
quanto com a cidade. 

 

 O canal também promove interação. Na chamada “Jornada Fotográfica”, a equipe de 

comunicação lança um tema, como “infância”, e os funcionários enviam fotos, que ficam 

sendo exibidas durante aquela semana e os demais funcionários podem visualizar enquanto 

passam pelo local ou estão no café.  

Há uma proposta de desenvolver essa comunicação também no escritório de Franca e, 

em um segundo momento, no de João Pessoa (PE), de tal modo que seja utilizada nos três 

grandes escritórios administrativos da empresa. 
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5.4 Análise das entrevistas 

 

Até aqui, apresentamos a empresa, a cultura organizacional e os setores analisados 

nesse estudo de caso. Vamos agora para a interpretação das entrevistas realizadas. 

Ressaltamos, porém, que ao analisar o material coletado, constatamos que houve uma 

discrepância: dentre os nove entrevistados, houve um que seguiu por um caminho que 

contrasta com o que foi dito anteriormente pelos outros oito entrevistados. Ou seja, de forma 

surpreendente, apareceram menções quase idealizadas que não apareceram nas outras sete 

horas de entrevistas com os demais. Assim, como escolha metodológica, optamos por analisar 

essa última entrevista em separado das demais, ao final. A comparação entre o que é feito 

hoje pela empresa e o que seria o ideal, de acordo com a fundamentação teórica dos últimos 

quatro capítulos, também está apresentada aqui no decorrer do texto.  

 

5.4.1 A compreensão do termo comunicação integrada 

 

A gerente de comunicação corporativa entende comunicação integrada como a reunião 

dos diferentes canais e processos, em sinergia com a estratégia macro do grupo. Diz não 

conhecer o termo “comunicação administrativa”, porém, uma vez em que sua área é a 

responsável pelos canais de comunicação com funcionários, bem como o desenvolvimento de 

campanhas de mobilização interna, ela realiza comunicação administrativa, mesmo sem saber 

estar fazendo justamente isso, sobretudo se consideramos que o setor está diretamente ligado 

ao departamento de RH. Ela expressa o seguinte pensamento sobre o que seria sua definição 

de comunicação integrada: 

 
Quando você fala como eu vejo a comunicação integrada, é difícil até 
responder isso, porque eu não consigo imaginar qual é a função de uma 
comunicação se ela não for integrada, então, ela só existe se tiver muito 
integrada e alinhada, não só às varias frentes de comunicação da empresa, 
mas, principalmente às estratégias da empresa. Então, o primeiro ponto de 
partida de qualquer ação nossa, de qualquer produção nossa, é checar onde 
aquela ação vai impactar na estratégia macro da empresa.  

 

Assim, embora desconheça a definição exata do termo comunicação integrada tal qual 

os autores que apresentamos no capítulo três, a gerente traz uma ideia aproximada do que 

discutimos nesse estudo: o delineamento de estratégias específicas por meio das estratégias 

macros de uma organização, o que já deve constar antecipadamente no planejamento, 

conforme vimos, por exemplo, com  Kunsch (2003), Markus (2012) e Yanaze (2013). A 
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gerente de comunicação olha para os objetivos da organização, para depois determinar os 

objetivos de seu setor e de que maneira cada canal de comunicação com a qual trabalha (TV 

Luiza, Rádio Luiza e Portal Luiza) poderá contribuir para se chegar às metas propostas. 

Mais adiante, essa gerente de comunicação corporativa explica que quando inicia um 

planejamento de relacionamento direcionado a determinado público, verifica qual a prioridade 

e a urgência de cada ação e “quão aderente ela está na estratégia da empresa”, bem como a 

maneira de reunir todas as possibilidades de comunicação e a maneira de envolver os três 

principais canais. Outro ponto instigante é o fato de, ainda nessa primeira questão, ao ser 

perguntada sobre o que entende por comunicação integrada, ela fala espontaneamente sobre a 

missão do setor, quando diz: “Qual a nossa missão? Ser o meio, ser a tradução mais limpa 

possível entre as estratégias da empresa e a ponta que vai executar essas estratégias”. Dessa 

maneira, ela explica que o setor de comunicação corporativa objetiva levar as estratégias da 

empresa até seus públicos internos, traduzi-las e gerar significado para as pessoas. Finaliza 

dizendo que “não tem possibilidade de uma comunicação ser efetiva se não for 

completamente integrada: entre si, entre as áreas, com as estratégias da empresa, e com o 

interesse de seu público-alvo”.  

Com esse discurso, percebemos, em alguns aspectos, uma compreensão do termo 

comunicação integrada bastante coerente com a teoria apresentada ao longo dos capítulos 

desse trabalho. De fato, os três canais de comunicação interna falam a mesma linguagem, 

embora em formatos diferentes, e estão alinhados aos objetivos do setor de comunicação.  

No caso da rádio, por exemplo, é comum ouvir notas informando que no próximo 

programa da TV Luiza o funcionário poderá tirar dúvidas sobre bolsas de estudos concedidas 

pela empresa. Assim, cada canal interno consegue fazer conexão com os demais, e alguns 

entrevistados entendem essa sinergia entre canais como sinônimo de comunicação integrada, 

como é o caso também da diretoria de Gestão de Pessoas, que, segundo o organograma,  

responde pela comunicação corporativa da empresa: 

 

(...) a gente coloca como comunicação integrada porque todos os veículos 
têm que estar comunicando as mesmas coisas, no mesmo momento, com 
formatos diferentes. O formato escrito, o formato áudio, o formato visual. 
Então a gente acaba fazendo com que todos os veículos estejam alinhados na 
mesma comunicação. Não é a rádio comunicando uma coisa completamente 
diferente da TV. Não, tudo integrado. 
 

Se fica realmente claro pelos exemplos que há de fato uma preocupação em integrar os 

três principais canais de comunicação com os funcionários, em nenhum momento a gerente 
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do setor de comunicação corporativa ou a diretoria de gestão de pessoas mencionaram como 

se daria a comunicação integrada com outras áreas da empresa. Tampouco mencionam se essa 

mensagem compartilhada com o público interno é a mesma que chega à imprensa ou às 

instituições sociais, que são outros públicos pelos quais elas respondem. Nem ao menos 

citam, nessa questão, o departamento de marketing ou explicam como a mensagem que chega 

aos funcionários, à imprensa e à comunidade está alinhada à comunicação com os clientes e 

demais públicos externos. Esses pontos são importantes de se levantar se compreendemos na 

teoria que a comunicação integrada é essa visão 360 graus que se preocupa com todas as 

diferentes maneiras com as quais a organização se comunicação com seus públicos, não 

apenas internos quanto os externos.  

Questionada sobre isso, a gerente de comunicação afirmou haver uma reunião semanal 

na empresa chamada comercial-operacional, promovida pela superintendência, que objetiva 

unir as áreas de negócios a fim de alinhar objetivos e estratégias, da qual ela faz parte, assim 

como o departamento de marketing. Dessa forma, faz-se evidente que existe, sim, alguma 

reunião entre comunicação institucional e comunicação mercadológica, ou seja, algum 

momento em que as gerências de comunicação com os públicos (funcionários ou clientes) se 

encontram. 

 Todas as promoções e propagandas exibidas nos canais internos são frutos do trabalho 

da equipe de marketing, porque o setor de comunicação corporativa entende que tem como 

“cliente” todas as demais áreas da empresa, desde que precisem levar alguma comunicação 

aos funcionários ou à imprensa. As propostas que chegam aprovadas pela diretoria são 

potencializadas e utilizadas via canais da comunicação corporativa. Sobre esse assunto, diz a 

gerente de comunicação:  

 
Eu não preciso fazer outra reunião com a área de marketing, porque dali já 
vai sair exatamente o que foi combinado. É bem ágil esse processo. Outra 
questão também que parto como premissa é que não vou gastar o tempo e a 
inteligência da minha equipe criando uma campanha que o marketing já 
criou. Eu vou pegar a campanha do marketing e fazer esse conteúdo ficar 
adequado para os vários formatos que a gente tem. Então, se eles fizeram 
uma campanha que vai ser dirigida para o público externo, um vídeo, uma 
chamada, eu vou pegar esse conteúdo exato, o mesmo anúncio, o mesmo 
layout, a mesma campanha, e potencializar isso no formato TV interna, no 
formato rádio interna, no formato portal de intranet. Não vou criar outra 
campanha, mesmo que eu discorde do que foi criado, o momento de eu 
discordar não é na hora de entregar para o público, é antes da criação, então 
a gente tem essa parceria muito forte.  
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Para produzir os conteúdos para os diversos canais de comunicação, o setor de 

comunicação corporativa necessita ser alimentado pelos demais. Daí a concepção de 

comunicação integrada enquanto uma ajuda recíproca entre as áreas. Por exemplo, no 

programa televisivo chamado “Oferta TV Luiza”, o setor de comunicação corporativa, que 

produz o programa, une-se ao setor comercial para escolher e divulgar produtos que estarão 

em promoção durante um período.  Tudo resultado, pois, de uma ação integrada entre um 

setor institucional e outro que é comercial, como destaca a analista de comunicação: 

 
Você tem que negociar, falar com o comercial, falar com o marketing, e tudo 
mais. Então é um trabalho conjunto de várias áreas sabe, que se reúnem para 
levar um produto legal para os vendedores, pra que eles se sintam bem, 
promover aquilo e vender cada vez mais. 

  
 Em outro momento da entrevista, o termo “comunicação integrada” aparece como um 

processo capaz de unificar o discurso organizacional em meio a tantas fusões da rede e 

funcionários espalhados do sul ao nordeste. Acredita-se que, no que tange a área comercial, as 

diferenças são preservadas: alguns produtos vendem mais ou menos dependendo da região 

geográfica e até questões climáticas, por exemplo: a venda de ar condicionado ou aquecedor 

pelo país. Mas, se nas áreas de vendas entende-se que há peculiaridades na propaganda 

dependendo da região, no âmbito institucional, a organização espera estabelecer uma 

mensagem unificada em todo o país, como diz a analista de comunicação: 

 
A comunicação está cada vez mais integrada, a gente não está fazendo muita 
distinção mais do que é sul, do que é nordeste, do que é sudeste, em quesito 
de cultura da empresa, porque a gente quer unificar isso cada vez mais (...) A 
gente ainda tem uma tratativa muito específica para cada região do país, 
agora cultura, disseminação da cultura, informações da empresa em si, levar 
o que a gente chama de “Jeito Luiza de Ser”, a gente não faz distinção, a 
gente tenta agregar o máximo para qualquer região que for. 
 

 Há, nesse depoimento uma contribuição importante, que reforça como, nessa empresa, 

a comunicação é fruto da cultura organizacional. Ademais, existe também uma compreensão 

de que, independentemente da região onde está localizada uma loja, se a cultura é uma só, a 

comunicação também tem de ser uniforme. Conforme destacamos no capítulo três, a 

comunicação integrada, sob a perspectiva da Teoria dos 3 Puts, que permite uma abordagem 

sistêmica,  depende não só de recursos financeiros e humanos (inputs) ou das ações realizadas 

(outputs), mas também dos processos intermediários (throughputs), como a cultura 

organizacional. É nesse sentido que podemos falar que existe, portanto, uma comunicação 

parcialmente integrada no Magazine Luiza.  
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Em outra linguagem, na visão do setor de propaganda, o que garante a comunicação 

integrada é o posicionamento de marca, como afirma o coordenador:  

 
O Magazine Luiza tem um posicionamento estratégico, tem posicionamento 
de marca, que é o Magazine Luiza que faz esse convite para o “vem ser 
feliz”. Então, toda a comunicação tem que ser pensada para empregar esse 
posicionamento de marca. Esse ano nós adotamos uma estratégia de 
comunicação pop, que é ser popular, e resgatar hits do momento. 

 

Há, aqui, uma preocupação com a identidade, com aquilo que diferencia essa empresa 

das concorrentes. É um ponto de vista mais mercadológico e menos institucional - como a 

entrevistada anterior, que falou sobre cultura - enquanto esse está pensando na divulgação dos 

produtos. Todavia, a preocupação é a mesma: identificar o que a empresa quer comunicar ao 

público e tornar isso comum em todos os processos de comunicação.  

É também comum, ao serem perguntados sobre o que entendem por comunicação 

integrada, os entrevistados questionarem se o assunto refere-se à comunicação interna, voltada 

aos funcionários, como foi o caso de Gestão de Pessoas e de CRM. Esclarecido sobre o 

conceito, o setor de CRM compreende que, no que diz respeito à comunicação com o cliente, 

nenhum outro departamento da empresa terá alguma iniciativa sem estar alinhado ao 

marketing.  Da mesma forma, na opinião da gerente de Visual-Merchandising, dificilmente 

alguma ação voltada aos funcionários será realizada antes de informar o setor de 

Comunicação Corporativa.  Ela diz que quando realiza ações, procura o setor de comunicação 

corporativa, que é entendido como a área institucional, e então  “(...) passa o briefing desse 

release, que pode ser gerido tanto internamente, como se fosse um newsletter, ou pode virar, 

por exemplo, um press release, com um press kit”.  Fica entendido, com isso, novamente, 

como cada setor da empresa é visto como “cliente” dos demais. Se o marketing quer 

comunicar algo aos funcionários, fará essa solicitação ao departamento de comunicação 

corporativa. 

As campanhas de marketing já são planejadas pensando no público interno e em como 

os formatos poderão ser aproveitados pela área institucional. O Portal Luiza, por exemplo, 

que é ferramenta da comunicação corporativa, agrega spots produzidos pelo marketing. A 

coordenadora do setor de Planejamento de Marketing afirma que toda campanha é 

desenvolvida “com braço de mídia, com braço de CRM, com braço de Merchandising, e com 

braço interno, que aí é o caso da comunicação integrada. Todas as campanhas que saem do 

marketing elas têm um braço que integra com eles”. Dessa maneira, ela compreende 

comunicação integrada como esse processo de, em uma mesma campanha, desenvolver 
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diversos formatos de acordo com o público (funcionário, cliente que visita a loja ou cliente 

que assistiu a um comercial de TV).  

Todavia, a gerente de Visual-Merchandising faz uma crítica ao fato de não haver 

integração que vá além do superficial entre a comunicação mercadológica e a comunicação 

institucional. Como sendo um “cliente” da comunicação corporativa, evidentemente, se ela 

solicitar, por exemplo, que o departamento divulgue internamente um newsletter comercial, 

isso será feito. Porém, não existem reuniões ou momentos nos quais a área de comunicação de 

mercado ofereça sugestões à área de comunicação institucional, ou vice-versa. A profissional 

faz também outra crítica em relação à falta de fluxo de informações entre as áreas que 

respondem ao marketing. Se por um lado essa comunicação é facilitada pela proximidade 

física, por outro, pela característica informal, da “política de portas abertas”, há informações 

que se perdem entre os fluxos, diz ela:   

 
(...) Dentro da comunicação interna que seria, por exemplo, a relação de 
troca entre marketing, merchandising, CRM, Propaganda, não existe um 
fluxo. Não existe uma proposta de processo de comunicação. Normalmente, 
ela é informal e muitas vezes por ser informal e não ter um processo 
estabelecido ela se perde no meio do caminho. Existe uma ruptura dessa 
comunicação. O que facilita? Aí eu to falando, por exemplo, da nossa área 
de marketing: é a proximidade física. 
 

 Em outro momento da entrevista, essa gerente do setor de Visual-Merchandising, 

afirma que, enquanto cada núcleo de marketing desenvolve ações para cumprir seus objetivos 

específicos, existe, sim, momentos de reunião com a diretoria de marketing e todos os setores 

que o integram a fim de alinhar o planejamento. Diz também que, se tal desintegração da 

comunicação costuma ser resolvida pela proximidade física entre os profissionais que 

respondem ao departamento, em contrapartida o mesmo não ocorre com departamentos que 

estão mais distantes, embora situado no mesmo escritório, como é o caso do E-commerce, que 

está localizado no segundo andar, enquanto o marketing está no primeiro.  

 
Quando você vai pensar no E-commerce, que é uma outra unidade de 
negócio, que cuida do site, do comércio via online, eles ficam no andar de 
cima e não existe nenhuma comunicação, não é estabelecido nenhum contato 
e muitas vezes nem contato físico, então isso é um problema que pode ser 
gerado pra empresa, né? Eu acredito que uma empresa como a gente tem 
hoje 23 mil funcionários, contando loja, aqui dentro internamente tem por 
volta de quatrocentos e pouco funcionários, quando você tem esse volume 
brutal de pessoas você tem que saber se há um processo de fluxo dessa 
comunicação, seja entre os setores, seja entre os departamentos, seja entre as 
gerências, seja entre os diretores. Mas hoje se você perguntar: existe? Não, 
não existe.  
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Pelo que se resgata dessa entrevista, a comunicação integrada é entendida em seu 

sentido mais completo: o de interdependência entre os setores. Quando se coloca que cada 

área é cliente de outra, significa que elas são independentes. O único momento de 

alinhamento de informações é quando há uma iniciativa da direção. Seria a diretoria a 

responsável por agendar uma reunião entre os diversos núcleos do departamento de 

marketing, ou por propor uma ação conjunta com o setor de comunicação corporativa. Esse 

seria, pois, um fluxo descendente de comunicação, no qual as ideias chegam prontas e as 

equipes desenvolvem. Essa entrevistada reconhece que existe uma falha nesse processo, 

fazendo uma crítica a esse fluxo de comunicação, por entender que ele não adota o sentido de 

dependência entre os setores que se comunicam com os públicos e não permite uma maior 

interação entre eles. Ela diz que se essa comunicação ainda funciona na empresa, é graças à 

proximidade física, então, quando as decisões começam a ficar confusas, alguém se levanta e 

se dirige até outra mesa.  

O E-commerce é entendido como um segmento à parte e nem mesmo quem trabalha 

no Marketing tem conhecimento das estratégias desse outro setor que também lida com 

clientes. Isso porque ele é independente, responde a outro diretor. Mas, ademais, o E-

commerce agrega um núcleo de Multimídia que está localizado em Ribeirão Preto-SP, 

enquanto responde ao departamento de São Paulo. Esse núcleo é formado por uma equipe que 

cria as demonstrações de produtos no site, e produz vídeos e áudios, por exemplo: 

reproduzindo a voz da boneca que está à venda, a fim de criar essa aproximação com o cliente 

que compra pela internet.  É possível que o fato de estarem em cidades separadas afete a 

integração entre esses departamentos que, na prática, se completam. Assim, o departamento 

E-commerce, que é o responsável pela comunicação digital da empresa, não alimenta os 

demais setores de comunicação com informações deles, a menos que isso chegue por meio de 

alguma diretoria, ou seja, um fluxo descendente. Fora isso, os funcionários não se comunicam 

com o departamento. 

Finalmente, o que concluímos, pois, com esse primeiro tópico do roteiro da entrevista, 

que buscou compreender o que cada entrevistado entende por “comunicação integrada” é que 

não existe um consenso entre eles. Não há uma definição comum disseminada pela empresa. 

Na verdade, essa não é uma expressão utilizada com frequência. Alguns compreendem se 

tratar de uma comunicação que envolve diferentes tecnologias, outros como as diferentes 

formas de se comunicação com os funcionários, outros ainda falam de posicionamento de 

marca, a fim de ilustrar uma linguagem comum, e há, ainda, quem reconheça um déficit nessa 
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comunicação, por ser incapaz de envolver de maneira eficaz as áreas que  se comunicam com 

os clientes com as que se comunicam com os funcionários.  

Isso acontece porque, embora, o discurso da organização seja a de transparência e não 

haja paredes no escritório, cada departamento ainda é entendido como uma “caixinha” do 

organograma, com funções específicas a desempenhar. A troca, o compartilhamento de 

informações, quando ocorre, não é com a profundidade que se espera. Como cada área é 

entendida como “cliente” das demais, os funcionários se procuram de acordo com a 

necessidade que se apresenta.  

Assim, a definição de comunicação integrada que mais se aproximou da teoria 

apresentada foi a da gerente de comunicação, que ressaltou a necessidade de pensar cada ação 

de acordo com a estratégia macro da empresa e ainda abordou, espontaneamente, sobre a 

necessidade de se olhar constantemente para a missão do setor. Segundo ela, o departamento 

de comunicação corporativa e sustentabilidade têm como missão, “dar um significado, 

contextualizar, para ampliar a consciência das pessoas em relação ao seu papel como 

profissional, como pessoa e como cidadão”. Assim, ela afirma que se a empresa tem como 

premissas proporcionar os melhores atendimentos e momentos de compra aos clientes, por 

meio da valorização das pessoas internamente, é função do setor de comunicação contribuir 

para essa valorização, motivação e envolvimento dos funcionários, disseminando a cultura 

organizacional e os valores do grupo.  

 

5.4.4 Planejamento e definição de objetivos  

 

Anualmente, as lideranças de lojas, centros de distribuição e escritórios reúnem-se em 

um evento chamado “Seminário de Posicionamento Estratégico” a fim de alinhar as 

informações, explicar objetivos e metas para o ano, compartilhando o planejamento e os 

caminhos para cumpri-lo, como pode ser explicado pela gerente de Visual-Merchandising: 

“Um seminário no final do ano, que reúne todos os gerentes e regionais de todas as lojas do 

Brasil, então são mais de 1.200 pessoas nesse seminário, aí divide esse seminário por áreas”.   

No evento são compartilhados os rumos da empresa, mas, o planejamento geral é feito 

antes pelo conselho. No evento, ele é apenas apresentado, pela presidência e superintendência. 

Dessa forma, quem desenvolve o planejamento anual da rede varejista é o conselho. A 

coordenadora de Planejamento de Marketing explica: 
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O próprio conselho, junto com a diretoria-executiva, define os objetivos, por 
exemplo, para o próximo ano. Tem o planejamento de longo prazo, com 
objetivos e tal, mas, todo ano tem o refinamento e o que a gente espera de 
objetivo para o próximo ano. A própria superintendência e a diretoria-
executiva trazem isso para a gente. Aí a gente vê quais ações a gente vai ter e 
quanto a gente vai investir pra chegar nesses resultados. É um compromisso. 
(...) Conselho e diretoria aqui na empresa são muito atuantes, eles 
determinam mesmo como a gente vai andar e direcionam, sempre alinhando 
as expectativas e os objetivos a serem alcançados. 

 
O setor de comunicação corporativa e sustentabilidade realiza um planejamento anual 

que parte desse momento de planejamento geral da empresa. Por exemplo: em 2013, o tema 

do Seminário de Posicionamento Estratégico teve como slogan: “Juntos somos mais”, adotado 

por todos os canais de comunicação e trabalhado de diferentes formas ao longo do ano. 

Assim, além de adotar esse tema-chave em seu planejamento estratégico que guiou o trabalho 

do ano todo, a equipe de comunicação corporativa realizou em 2013 reuniões semanais, que 

objetivavam discutir tais ações que foram planejadas ao longo do ano, novas demandas dos 

“setores clientes”, mas, o foco era principalmente discutir a pauta da TV Luiza, porque o 

programa televisivo é exibido semanalmente. Esse é considerado o momento de planejamento 

da equipe e de alinhamento da execução das atividades, segundo a gerente. Para a analista, 

porém, é mais uma reunião focada na discussão da pauta do programa televisivo, não é um 

planejamento geral do setor.  

A direção de Recursos Humanos também aborda a reunião de pautas realizada 

semanalmente como o momento de planejamento das ações de comunicação, mas remete 

outra ocasião de planejamento à reunião “comercial-operacional” que alinha as estratégias de 

negócios da empresa. Todavia, na visão da gerente de Visual-Merchandising, essa tal reunião, 

considerada pelas outras gerentes o momento de integração entre os setores das áreas 

mercadológicas e institucionais, não possui essa finalidade. “É uma reunião de operações, não 

é com todo mundo de todas as áreas. É uma reunião de discussão de situações das lojas em 

relação às vendas, é específico, uma reunião muito específica”.  

 Se não há reuniões frequentes para alinhar o planejamento anual com a equipe, ou, 

ainda menos, com outros setores, por outro lado, parece haver uma compreensão sobre a 

importância, já quando se cria o planejamento, da delimitação dos objetivos de cada setor 

através dos objetivos macros do Magazine Luiza, como quando a gerente de comunicação 

corporativa afirma que: 

 
tem um planejamento macro, das ações macro, que é totalmente alinhado 
com o eixo que a empresa vai trabalhar no ano e tem essas reuniões que são 
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táticas para ver se o planejamento está sendo cumprido, e a gente observa 
esses indicadores que a gente quer alcançar, e vai acompanhando 
mensalmente se a gente está atingindo ou não.   

 
De modo geral, conforme constatamos nas entrevistas, o objetivo macro do Magazine 

Luiza, enquanto rede de varejo, significa vender, em seguida ser vista como uma boa empresa 

para se trabalhar. Assim, todos os processos comunicacionais, direcionados ao público 

principal (o cliente), aos funcionários, à imprensa ou à comunidade, têm como finalidade 

primordial a venda de produtos.  

Ao explicar como se dá o planejamento no Portal Luiza, que é a intranet, o especialista 

em comunicação faz essa associação entre o objetivo do seu trabalho e as estratégias 

principais da empresa, que são vender e ser considerada boa empresa para se trabalhar:  

 
Então, toda notícia que a gente faz ou é pra trazer a sensação de trabalhar 
num lugar legal ou eu quero aumentar as vendas, é tudo estratégico. Qual a 
estratégia da empresa nesse momento? A estratégia é fazer do Magazine 
Luiza a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então, toda 
comunicação é pensada pra atingir esse resultado. 

 

É também de modo natural que a gerência de CRM, quando perguntada sobre como se 

dá o planejamento do setor, aborda sobre a importância de delinear objetivos específicos, o 

que nos leva à teoria, como quando apresentamos o exemplo dos 14 objetivos de comunicação 

(YANAZE, 2013), com a possibilidade de que ele integre um planejamento de comunicação, 

relatando o que se espera de cada atividade. Mesmo sem mencionar nenhum modelo, ao ser 

questionada sobre planejamento, a gerente do setor de CRM explica a maneira como trabalha: 

 
Tem os objetivos específicos de cada área, então no meu caso é retenção e 
fidelização de clientes, e quais as ações alinhadas com os objetivos 
principais do marketing que eu vou fazer para atingir meu objetivo. Então, a 
gente já faz um planejamento da área compartilhado com a empresa, pra 
saber quais são os objetivos principais do ano. 

 

Segundo a gerente de CRM, no departamento há uma equipe que realiza o briefing11 

de uma campanha, que, em seguida, é avaliado pelos três núcleos: CRM, Visual-

Merchandising e Propaganda. Para isso, são realizadas reuniões, a fim de que as 

considerações sejam feitas por todos; para que os objetivos específicos estejam em sinergia 

com os objetivos mercadológicos, sendo esses, por se tratar de varejo, os objetivos macros da 

empresa:  

                                                           
11 Na linguagem publicitária, trata-se de um roteiro mínimo de informações necessárias para orientar o 
planejamento de uma comunicação.  
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O meu desafio é alinhar o objetivo de relacionamento, de fidelização, com o 
objetivo comercial. Então, eu tenho os meus objetivos de fazer retenção e 
fidelização, mas como eu vou fazer retenção e fidelização? É estando 
alinhada com os objetivos comerciais da empresa, então a gente sempre tenta 
fazer essa divisão (...) Na verdade, são os objetivos da empresa (vender). 

 

Também o setor de Visual-Merchandising apresenta com clareza os objetivos 

específicos da área, que são definidos a partir dos objetivos macros da empresa. O 

planejamento anual da área é feito em meados de outubro, com foco na definição de objetivos 

- que variam de acordo com os objetivos da empresa, que pode ser faturar X bilhões em um 

ano -, e em como o marketing poderá contribuir para atingir essa meta e, por fim, de que 

forma o Visual-Merchandising, especificamente, poderá atuar para essa mesma finalidade. 

Para 2014, por exemplo, todo o planejamento de comunicação está voltado ao “projeto 

Copa do Mundo”, porque é o Magazine Luiza a empresa patrocinadora da transmissão dos 

jogos pela Rede Globo. Tanto as ações voltadas aos públicos externos, quanto internos, serão 

guiadas por esse tema-chave. Tal decisão partiu da alta direção e as atividades foram se 

desdobrando pelos setores.  

 

Então isso veio da diretoria-executiva, desceu até a gente, a gente teve que 
entregar até o final de outubro esse planejamento estratégico que vai guiar 
2014. O que compõe esse planejamento estratégico? A tua linha de 
comunicação para o público externo, compõe a tua linha de comunicação 
com teu público interno.  
 

Já a diretora de Recursos Humanos, ao ser exposta ao assunto desse tópico, 

espontaneamente faz uma associação com missão e visão do setor, além de uma distinção 

entre objetivos do setor e objetivos dos canais de comunicação. Diz ela: 

 

Quando nós estruturamos a comunicação, a gente já definiu os objetivos 
estratégicos, qual é a missão da comunicação dentro da empresa, para que 
ela serve, qual objetivo ela vai atender. Isso a gente tem definido desde que 
ela foi implantada. A nossa visão é que a comunicação tem que servir para o 
alinhamento da nossa equipe. Em 24 horas todo mundo tem que saber tudo o 
que está acontecendo na companhia. Se a gente comprou, se a gente vendeu, 
se a gente recebeu visitas, se nós fomos premiados, como estão os nossos 
resultados, as principais ações que a alta liderança está fazendo, alinhamento 
de planejamento estratégico do ano, das campanhas promocionais, 
alinhamento da cultura da companhia. Então é pra tudo isso que ela serve, e 
está muito bem definido. Agora, os objetivos dos veículos mensalmente eles 
podem ir mudando de acordo com o planejamento que a empresa fez 
anteriormente, que é anual, e é compartilhado através da TV e do Portal. 
Então, a equipe toma contato com o planejamento num trabalho vivencial 
que a gente faz com a liderança, através da TV.  
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Com outra linguagem, ao expor sobre planejamento e sua relação com a identidade 

organizacional da empresa, o coordenador de propaganda ressaltou novamente sobre 

“posicionamento”, que, em sua visão, é o que garante a integração da comunicação. Já a 

gerente de cultura organizacional, abordou prontamente sobre missão, visão e valores. Antes 

mesmo que chegássemos a essa pergunta do roteiro, ela disse:  

 
Quando a gente fala de cultura, o que a gente está falando? De 
comportamentos, de crenças, de valores, de ações efetivas, baseadas em 
missão, visão, valores e princípios. Então, em primeiro lugar: como está isso 
na empresa? A gente tem bem estruturado e organizado o guia da cultura, 
que trata da essência. É um documento, como se fosse a nossa bíblia, que é o 
documento que fala sobre a essência da empresa, qual é a missão, quais são 
os valores, quais são os princípios, e nele tem também o credo, porque o 
credo mostra assim de uma forma mais simples no que a empresa acredita e 
quais são as ações. E cuidar dos pilares, porque quando se fala de cultura se 
fala de artefatos.  

 

Nesse depoimento, além de verificarmos claramente que a cultura organizacional, 

sustentada e disseminada pela comunicação, está relacionada ao trinômio missão, visão e 

valores, identificamos também uma abordagem que fizemos no capítulo três, sobre a 

importância de um código de valores que guie as atividades, ou seja, de um documento 

formalizado e ao alcance de todos (IANHEZ, 2006, p.110). Encontramos isso no Magazine 

Luiza, com esse “guia da cultura”, tudo aquilo que a empresa considera a sua essência e tudo 

aquilo na qual ela acredita.  

Em outra ocasião da entrevista, sem nem mesmo ser questionada, essa gerente de 

cultura organizacional, em meio a outros assuntos, enfatiza a missão do setor dela: “(...) a 

nossa missão é garantir a disseminação, o conhecimento, a todos os funcionários do que é a 

cultura, a compreensão e principalmente a prática”. Ao falar sobre o seu trabalho, a 

entrevistada tem total segurança sobre o tema, de tal modo que não seria capaz de explicar 

suas atividades sem falar de missão, visão e valores.  

 Dessa forma, parece estar claro para esses funcionários que existe uma relação entre 

planejamento e identidade organizacional – com missão, visão e valores, de tal modo que o 

planejamento de cada setor é elaborado de acordo com os objetivos macros da organização. 

Mesmo sem explicarem um modelo, como apresentamos o de Comunicação Tridimensional 

(MARKUS, 2012), intuitivamente, fortalecidos por um discurso que é comum à presidente da 

empresa, Luiza Helena Trajano, que sempre ressalta a identidade organizacional, os 

entrevistados são levados a pensar da mesma forma. Eles conseguem compreender qual o eixo 
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Z da comunicação, isto é, qual o ponto em que todos os processos comunicacionais, internos e 

externos, encontram-se. Embora tenham dificuldade de olhar para os fluxos de comunicação e 

verificar se a comunicação está integrada ou não, no mesmo setor e nos demais (comunicação 

vertical integrada com a horizontal), os entrevistados sabem que nenhum planejamento ou 

definição de objetivos podem se desenvolver sem olhar para a identidade da empresa, para o 

que ela é e aonde quer chegar. Ótima análise 

 

5.4.5 Metodologias utilizadas para avaliação e mensuração dos resultados  

 

Para a alocação de recursos e definição de investimentos, a empresa adota o conceito 

de OBZ, orçamento base zero. Assim, o setor de comunicação corporativa considera apenas o 

planejamento do ano, sem se preocupar em analisar o histórico. Isso é explicado pela diretora 

de Gestão de Pessoas:  

O que aconteceu tem de continuar acontecendo, o que tiver de acontecer, o 
que for aprovado como metas no núcleo, vai ser orçado e vai entrar no 
planejamento, mesmo que essa ação não tenha acontecido no ano anterior. 
Esse estudo é feito anualmente. 
 

No departamento de marketing, quem controla a receita é uma micro-área financeira, 

intitulada “Planejamento Orçamentário de Marketing”, dentro da área de Planejamento de 

Marketing. Cada uma das três áreas principais (CRM, Visual-Merchandising e Marketing-

Propaganda) detalha já no planejamento o orçamento de cada mês, que inclui todas as 

despesas, e envia a esse núcleo a fim de que avalie se é viável ou não. Assim, no geral, a parte 

financeira relativa ao departamento de marketing, bem como os resultados numéricos, está 

sob responsabilidade da área de “Planejamento de Marketing” e não necessariamente da 

gerência de CRM, Visual-Merchandising ou Marketing-Propaganda.  

Do outro lado, para alocar os recursos entre as três grandes áreas do marketing, o setor 

de Planejamento divide as “importâncias” que cada área terá no próximo ano: se haverá mais 

investimento para mídia ou para CRM, um percentual que é determinado pela diretoria-

executiva, conforme explica a coordenadora do setor: 

 
Ela faz a conta dela, gestão mesmo, quanto a gente vai ter de lucro, quanto 
que o marketing vai contribuir com isso. De mercado, costuma girar em 
torno de 3% a verba de marketing, 3% do faturamento, isso é o normal. E aí 
o que a gente faz? Pega esses 3%, pega o montante, divide ele por 
campanha, por mês, por setor, onde cada setor vai atuar, quais projetos que 
cada setor vai atuar. Então a gente pega esse bolo financeiro e divide ele pra 
todo mundo (...) Depois que começa o ano a gente vai fazendo revisões.  
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O indicador mais utilizado para avaliação e mensuração de resultados na empresa é a 

pesquisa sobre aumento de vendas, valioso até para a comunicação com os funcionários. 

Observa-se o crescimento nas vendas. Isso é reconhecido até mesmo pela gerente de 

comunicação corporativa, que afirma: “Como nós trabalhamos numa empresa de vendas e a 

gente parte do princípio que a comunicação tem que estar vinculada ao negócio da empresa, o 

primeiro indicador que a gente tem é de impacto nas vendas”.  

Vejamos o exemplo do quadro televisivo “Oferta TV Luiza”, exibido na tevê 

corporativa. A mensuração é realizada calculando o número de vendas do produto em oferta, 

que foi divulgado internamente, apenas para os funcionários. A analista de comunicação 

explica: “Vamos supor, a gente fez um celular um tempo atrás que vendeu 30 peças no fim de 

semana anterior. Aí na quinta a gente fez o programa com ele e no final de semana logo após 

a TV Luiza ele vendeu 300 peças”. A equipe considera que todo o crescimento de vendas que 

é ocasionado por esse quadro televisivo é retorno do trabalho do setor de comunicação 

corporativa, como diz também a diretoria de Gestão de Pessoas: “E aí o que a gente tem 

percebido é que o ROI da TV Luiza está maior do que o ROI de muitos anúncios”.  

 Já outros indicadores do setor de comunicação corporativa relacionam-se não às 

vendas, mas à satisfação dos funcionários. A TV Luiza é um canal que chega a 100% dos 

funcionários e para avaliar os resultados desse veículo existe uma pesquisa de opinião, 

realizada semanalmente após a exibição do programa televisivo. Por meio da intranet, os 

funcionários avaliam quais os quadros mais efetivos. Isso é incentivado no próprio programa, 

que pede para os funcionários deixarem as opiniões. Quando o programa termina e o 

funcionário acessa a intranet para avaliar o conteúdo exibido, ele atribui uma nota que varia 

de 1 a 5, selecionando o assunto que mais lhe chamou atenção no dia e pode deixar 

comentários, sugestões e críticas. Logo em seguida, os produtores realizam uma reunião de 

avaliação, discutindo o que deu certou ou não. Conforme a analista de comunicação: “A 

equipe da loja responde. Geralmente, a gente tem uma amostra interessante, de 400 a 500 

pessoas que respondem, por semana”.   

 De maneira semelhante à TV Luiza, em âmbito institucional, existe avaliação para a 

rádio e para a intranet e, segundo a gerente do setor, a aprovação dos canais de comunicação é 

acima de 90%, exatamente porque a equipe que produz conteúdo para esses canais 

acompanha o retorno dado pelos funcionários e busca realizar os ajustes necessários sempre.  

 Para medir os resultados da intranet, os profissionais utilizam a ferramenta Google 

Analytics, que mede o número de acessos do Portal, identifica quais as áreas mais acessadas, 
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quanto tempo as pessoas permanecem nesse canal de comunicação, entre outras 

possibilidades que são geradas facilmente por esse relatório. Chama atenção quando, para 

explicar como funciona a mensuração desse canal de comunicação, a analista de comunicação 

fala sobre “verificar a eficácia da comunicação”:  

 
Eu sei quantas pessoas entraram naquela página, quanto tempo, em média, as 
pessoas estão demorando pra ler, a gente consegue saber se elas realmente 
estão lendo tudo, se elas só estão abrindo e fechando a página, então, 
também são indicadores para verificar a eficácia da comunicação. E a gente 
consegue medir se aquele serviço teve algum sucesso ou não de vendas. 
Então, se ele teve um nível de grande acesso no portal e a venda dele 
realmente tiver fazendo sucesso, a gente consegue medir que a comunicação 
realmente está sendo eficaz, que as pessoas estão lendo o conteúdo, que 
estão sendo treinadas através desses sistemas.  

  
 Conforme abordamos no capítulo quatro, quando falamos em eficácia da 

comunicação, estamos tratando de analisar se o meio está adequado, bem como o conteúdo, o 

formato e o tempo de exposição da mensagem.  Ou seja, avalia a meta estabelecida e verifica  

se há adequação do público, do texto, do tipo de veiculação, para que tal meta seja cumprida. 

Nesse exemplo dado pela entrevistada, portanto, trata-se realmente de uma metodologia de 

mensuração de resultados de comunicação. Ao olhar para a eficácia de uma ação 

implementada, leva-se em conta se os resultados estão de acordo com o que se espera.   

 A diretora de Recursos Humanos fala em “efetividade dos veículos”, que é verificada 

na pesquisa de clima da empresa: “Cada ciclo de 18 meses a gente tem a nossa Pesquisa de 

Clima, e um dos itens mais pesquisados é a Comunicação Interna. A efetividade dos veículos, 

o tipo de informação que está veiculando, se essas ferramentas estão interativas ou não”. Com 

esse depoimento, compreende-se que, além da preocupação com a efetividade, há também 

com a eficácia das mensagens.  

O termo é citado também pela gerente de CRM ao explicar o retorno da atividade de 

telemarketing, realizada pelos vendedores de todo o país e não por uma equipe do escritório. 

“Então não tenho custo de uma ligação local, e a efetividade é muito maior, porque é o 

próprio vendedor que faz a ligação, muitas vezes ele conhece o cliente, ele já faz uma venda 

no momento da ligação”. Nesse caso, houve um emaranhado conceitual. Em vez de 

efetividade, a expressão correta seria “eficiência”, fazer com que os recursos utilizados gerem 

resultados mais econômicos.  

Todavia, nesse exemplo, seria possível aplicar a métrica de eficácia, eficiência e 

efetividade: Utilizando seus recursos locais, a empresa economiza (eficiência). Se o lojista já 

conhece pessoalmente o cliente para quem telefona, as chances de vender são maiores 
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(eficácia). Ao longo do tempo, a empresa poderá analisar os resultados e comparar com o 

incremento que se esperava nas vendas (efetividade). 

Já na assessoria de imprensa do Magazine Luiza, o principal indicador utilizado é: 

positividade e negatividade das notícias, conforme a gerente de comunicação:  

 
A gente não tem segurança no valor em termos financeiros com a 
centimetragem, mas a positividade e a negatividade das notícias a gente tem, 
porque uma notícia negativa a gente sabe diferenciar de uma positiva né, isso 
não é preciso de muito estudo não, se está falando bem ou falando mal 
claramente.  

 

A empresa também recebe da clipadora contratada o método de centimetragem, mas, 

não o considera muito próximo à realidade, nem fidedigno, porque um espaço com notícia 

teria mais credibilidade do que um anúncio. Tal entendimento entra de acordo com a teoria 

apresentada. Conforme exposto no capítulo quatro, o método de centimetragem é considerado 

pelos autores pouco eficaz, porque não faz avaliação qualitativa das matérias publicadas. Ao 

se preocupar mais com a positividade e a negatividade das notícias do que com um retorno 

financeiro pouco aproximado da realidade, a gerente de comunicação demonstra ter um 

conhecimento acerca dessa questão.  

Pelo cálculo da centimetragem, a empresa sempre alcança um montante de pelo menos 

R$ 60 milhões por ano, entendidos como investimento. Porém, reforça que não se prende a 

isso. Para demonstrar os resultados da assessoria de imprensa, em termos qualitativos, o setor 

de comunicação apresenta as principais notícias da empresa durante o “Rito de Comunhão”, 

reunião realizada todas às segundas-feiras.  A gerente de comunicação diz que não é tão fácil 

fazer retorno do investimento na área de comunicação como é no setor de marketing: 

 

A gente usa (a centimetragem), mas não é assim considerado como muito 
próximo da realidade não. O único indicador que tem hoje, porque a gente 
não tem igual o marketing que faz o ROI, que veiculou um filme vendeu 
tanto. Então isso significa que compensou fazer aquele filme porque o 
retorno de venda foi tanto e o filme custou tanto. Mas, a gente não mede aqui 
“ah essa centimetragem custaria tanto, venderia tanto, então custou tanto”, a 
gente não faz do mesmo jeito que o marketing que trabalha especificamente 
o produto. Então hoje que eu tenha conhecimento em termos de valorização 
de dinheiro mesmo é o único indicador que se tem no mercado. Pode ser que 
tenham outros no mercado. 

  

A entrevistada afirma, assim, que não conhece outras métricas para avaliar o retorno 

do trabalho de assessoria de imprensa. O modelo próprio que utiliza, de verificar a 
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positividade ou a negatividade das notícias, aproxima-se de um modelo que apresentamos no 

capítulo quatro, nos quadros 8 e 9, que é uma proposta de Yanaze (2013),  a “Metodologia de 

Análise de Correspondência”, que verifica a importância do veículo de comunicação para as 

estratégias da empresa e a relevância do conteúdo da mensagem publicada, atribuindo pesos, 

ou seja, dando notas de 1 a 5 ao que foi favorável ou não.  

 Ainda, outro método de avaliação utilizado pelo setor de comunicação corporativa são 

as avaliações institucionais e reconhecimentos espontâneos que a empresa recebe, como ter 

sido eleita a “empresa que melhor se comunica com os jornalistas”, ou, como já ocorreu em 

alguns rankings: “melhor empresa na prática de se comunicar com os funcionários”, e 

“melhor empresa na prática de ouvir os funcionários”.  

 O setor de comunicação corporativa não tem o hábito de apresentar relatórios com 

demonstrativos dos resultados alcançados, conforme declara a gerente de comunicação 

corporativa durante a entrevista: “Eu meço, eu uso para minhas estratégias, quando eu 

entendo que é importante levar para a diretoria executiva eu levo, mas não tem uma 

periodicidade constante”. Diferentemente do que ocorre, todavia, em relação ao Programa de 

Inclusão de Deficientes, que segue um processo mais rigoroso, com diversas reuniões e 

apresentações de resultados.  

Segundo a diretora de Gestão de Pessoas, não há mesmo o costume de compartilhar 

relatórios com os resultados de comunicação. “Não, a gente não fica com esse tipo de 

controle, é mais planejamento e execução”. Assim sendo, no setor de comunicação 

corporativa e sustentabilidade, a análise do retorno se restringe ao número de acessos à 

intranet, ao número de vendas por meio da “Oferta TV Luiza”, positividade ou negatividade 

das notícias, pesquisa de satisfação dos funcionários com os veículos, além das pesquisas 

externas sobre o ambiente de trabalho. Não se realiza auditoria de comunicação.   

Para avaliar a cultura organizacional, uma das técnicas utilizadas é o “turnover”, 

método que verifica a rotatividade de funcionários, ou seja, se a empresa não tem de fazer 

substituições de funcionários com frequência, esse seria um indicador de que a cultura vai 

bem.  Outro indicador utilizado tanto pelo setor de Cultura Organizacional e que foi citado 

também pela comunicação corporativa e por Gestão de Pessoas, é a pesquisa externa, a fim de 

analisar o grau de satisfação dos trabalhos, como os rankings de “melhores empresas para se 

trabalhar”. Assim explica a gerente de cultura organizacional: 

 
(...) quando você faz uma pesquisa de clima, uma avaliação 360, quando 
você vê a posição que a empresa está no Great Place to Work, das melhores 
empresas para se trabalhar, quando você vê o desempenho da equipe pós-
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eventos que nós praticamos, como o Encontrão, seminário, algum 
treinamento, então, tem N formas de se provar, tem a questão do Turnover, 
então esses são os indicadores que demonstram o quanto o funcionário está 
se adequando à cultura ou não.  

  

 No setor Cultura Organizacional, a avaliação feita pela própria equipe é referente 

apenas ao trabalho “Atendimento 10 estrelas”. Ela precisa garantir e provar, via sistemas de 

cadastros, que todas as lojas estão participando do programa - um treinamento de atendimento 

ao cliente. Não há entrega de relatórios. No geral, os indicadores citados por esses 

profissionais referem-se à Pesquisa de Clima e os rankings de melhores empresas para se 

trabalhar.  

Todavia, a empresa também começa a trabalhar com o “método Barrett”, que consiste 

em analisar a empresa e fazer diagnósticos por meio de uma cultura organizacional orientada 

para valores, conforme explicitado no primeiro capítulo dessa dissertação. É um método que 

olha paras as motivações humanas, levando em conta até mesmo questões de “alma”, 

“divindade”, “unidade”.  A gerente de cultura organizacional afirma que começou a trabalhar 

com tal método de avaliação. “Agora, nós começamos esse ano a questão da pesquisa do 

Barrett, você pode ver que é baseada em valores, cultura baseada em valores. Porque ela passa 

um diagnóstico legal disso. Só que a gente fez numa amostragem só de 400 pessoas”.  

 No setor CRM, a metodologia de mensuração de resultados é considerada simples. 

Como trabalha com uma listagem definida de clientes que serão abordados por determinada 

campanha, utiliza a metodologia de grupo de controle: para cada ação, seleciona uma amostra 

aleatória da base representativa, e, ao final, compara: qual foi o retorno entre os clientes 

abordados pela campanha e qual o retorno do grupo de controle, que não teve acesso à 

mensagem.   

 
Então eu faço isso, eu comparo o retorno do grupo abordado com o grupo de 
controle não abordado. Então, por exemplo, eu tive 10% de retorno daquela 
ação, só que 5% eu tive de retorno no grupo de controle também, que não foi 
abordado, ou seja, qual foi o meu incremento naquela ação? É 5 pontos, não 
é os 10. Então 5% eu tive, porque foi resultado daquela ação de comunicação 
dirigida, o restante foi o que viria de qualquer forma.  

 

 Essa é considerada uma área que apresenta uma mensuração de resultados mais válida, 

pois, para a distribuição de malas diretas é utilizado o CPF do cliente, portanto, verifica-se 

facilmente quais pessoas voltaram naquele período para o ato da compra. Isso permite 

calcular o ROI da ação, considerando o investimento feito e o lucro obtido, conforme a 

coordenadora de Planejamento de Marketing: 
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(...) e aí a gente tem uma série de agregação, assim, por exemplo, o ROI do 
produto, que são os produtos que estavam na mala, aí tem o ROI do setor, 
que foi: aquele CPF que eu mandei não comprou esse celular mas comprou o 
S4, então, ele também foi incremental para mim, entendeu? Aí eu pego esse 
incremental também, divido pelo custo do investimento e chego no ROI.  

 

Tal como dito pelo setor de CRM, a gerente de Visual-Merchandising também 

considera fácil avaliar e mensurar resultados:  

 
(...) Então, se cresceu eu sei que foi resultado do trabalho. Isso é muito 
simples. Ou, por exemplo, a gente desenvolve uma ação de campanha e eu 
desenvolvo todo o material de PDV, e esse material de PDV está muito 
ligado aos produtos que serão expostos no tablóide, então, assim, o tablóide 
cresceu 15%, 16%, significa que eu consegui aumentar a conversão de 
vendas através do crescimento das lojas. 
 

Assim, se houve uma reforma em uma loja e no ano seguinte ela vendeu mais naquele 

mesmo período, significa, para a gerente, que esse incremento pode ser atribuído ao setor de 

Visual-Merchandising. Vimos até aqui, portanto, que quando o assunto é avaliação e 

mensuração de resultados, cada gerente desenvolve uma maneira de mostrar que suas ações 

estão gerando algum resultado, porém, até por não haver uma “cultura” de desenvolver 

relatórios, nem sempre essas informações são disseminadas. Não parece haver metodologias 

estabelecidas.  

 

5.4.6 Uma entrevista discrepante sobre ROI 

 

Depois de verificar o resultado das oito primeiras entrevistas, conforme apresentado 

anteriormente, constatamos a dificuldade dos entrevistados em falar sobre “avaliação e 

mensuração de resultados”. Na comunicação institucional, a análise dos resultados de 

comunicação com funcionários fica geralmente por conta da colocação da empresa nos 

rankings de “melhores empresas para se trabalhar”, enquanto a análise do resultado de 

assessoria de imprensa se restringe a “positividade ou negatividade”. Na área de propaganda, 

a mensuração de resultados é considerada, para a empresa, mais “subjetiva” e “difícil” de ser 

feita. Acredita-se que se a empresa está vendendo mais, é porque está tudo funcionando bem 

no marketing.  

Dessa maneira, no que se refere à avaliação e mensuração de resultados, notamos um 

trabalho que depende mais da intuição dos profissionais e do resultado das vendas, sem a 

utilização de métodos próprios. Como não encontramos respostas completas quanto a esse 
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assunto com os entrevistados, saímos em busca de alguém na empresa que fosse capaz de 

falar sobre ROI, a fim de ser o nono entrevistado. Aos poucos, ficou claro que o 

conhecimento sobre retorno dos investimentos do departamento de marketing fica restrito ao 

setor de Planejamento de Marketing, mais especificamente dependente do conhecimento de 

uma das funcionárias. Existe uma coordenadora, que seria a responsável na empresa por falar 

sobre ROI.  

De acordo com essa entrevistada, o que se tem como “medição certa” é o exemplo de 

comerciais exibidos um dia antes da promoção. Nesse caso, verifica-se quantos itens daquele 

produto foi vendido em razão do anúncio realizado, em comparação aos três últimos meses de 

vendas.  Ela explica: 

 
É assim: a gente tem lá quanto a gente investiu no “Só Amanhã” de domingo 
dia 7, aí a gente chamou, o que era nossa comunicação, era produto X, 
produto, sei lá, uma geladeira de inox da Electrolux no dia 8 no caso, aí a 
gente mensura quanto ela vendeu aquele dia.  Aí a gente tem a média dos 
últimos três meses de quanto ela vendia, e o impacto é grande, então a média 
dela, a média dos produtos gerais, assim, dá o que, uns 30/40 produtos por 
dia de venda normal na rede inteira, na rede como um todo. Quando a gente 
faz a mídia, essa venda desse produto vai pra 5.000 peças, por exemplo. 
Então, a gente pega esse incremental, quanto da média que eu vendi naquele 
dia, eu falo que isso foi o que a minha mídia gerou de venda incremental, aí 
eu divido ela pelo investimento que a gente fez, e aí a gente chega ao ROI, 
que seria, por exemplo, para cada R$ 1,00 que eu investi, R$ 17 voltaram. É 
bem conta básica mesmo que a gente faz.  

 

Segundo a coordenadora, não há nenhum tipo de mensuração para Eventos e, com 

exceção da comunicação direta, existe bastante dificuldade para encontrar um método válido 

para os demais processos comunicacionais: 

 

O que acontece é: o ROI de marketing é uma coisa que ainda está sendo 
muito estudada. Até você estudando aí academicamente, existem algumas 
teorias, algumas lógicas, mas nem todas são 100% validadas. Normalmente, 
o que tem retorno direto com mídia, que a gente consegue mensurar, porque 
tem retorno direto. Anuncio e eu vendo aquele produto no outro dia, isso é 
fácil. Então isso a gente tem e a gente aplica. A gente não tem nenhuma 
mensuração, por exemplo, de um evento, ou até mesmo de uma promoção, 
por exemplo a promoção Agarre o que Puder, que a gente fez, não sei se 
alguém já te contou. A promoção do Agarre, a gente não sabe mensurar ela, 
ainda não tem uma metodologia que a gente estudou, que a gente encontrou, 
para ver quanto isso agrega financeiramente, quanto isso agrega de vendas 
pra gente. A gente sabe que isso agrega qualitativamente, que a marca, 
fortalece a marca, Top of Mind, e companhia.  Então, quali é muito fácil, a 
gente sabe que ela agrega, é feeling mesmo, mas, financeiramente, 
numericamente a gente não consegue identificar. E até acho que é por isso 
que o pessoal tem dificuldade de falar sobre esse tema, porque, é muito mais 
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para CRM e para mídia direta, mídia pontual. Para outros assuntos a gente 
não consegue mensurar. 

 

 Na falta de citação de métricas utilizadas para mensuração de resultados, em todas as 

entrevistas realizadas, apontamos para a entrevistada todas aquelas que foram listadas por 

outras empresas no livro de Yanaze (2013), “Retorno de Investimentos em Comunicação”, a 

fim de buscar compreender se os termos são conhecidos no Magazine Luiza. Segundo a 

coordenadora de Planejamento de Marketing, várias dessas métricas são utilizadas na 

empresa, mas, por micro-áreas diversas. Em alguns casos, sabe-se que “alguém faz” aquela 

forma de medição, mas pode ser no setor financeiro ou até no setor de Vendas, por exemplo. 

Embora nem toda métrica esteja dentro de “Planejamento de Marketing”, a 

coordenadora mostrou-se familiarizada e capaz de explicar como se aplica na empresa, 

mesmo que de maneira simplista, os seguintes títulos:  

 

- Auditoria de mídia: é feito mensalmente pela agência de propaganda. 

- Opinião Pública: citou o exemplo do “conselho de clientes”, que é a pesquisa 

realizada pelo setor de “Pesquisa de Marketing” na qual se expõe uma campanha a um grupo 

de clientes antes de veiculá-la nacionalmente.  

- Balanced Scorecard12: Seria realizado pelo departamento Financeiro do Magaizne 

Luiza.  

- BrandAnalytics13: Tal levantamento seria realizado pelo setor de Pesquisa de 

Marketing do Magazine Luiza.   

- Clipping: A empresa recebe da assessoria de imprensa.  

- EVA14: Feito pelo departamento financeiro.  

- Brand Equity15; A entrevistada diz que “talvez” seja feito pelo departamento de 

Relações com Investidores.  

- Exposição de Imagem na Mídia: Feito pelo Marketing, que utiliza algumas métricas 

para compra de mídia, como GRP, que verifica pontos de audiência.   

- Índice de Satisfação de Cliente: Realizado pelo setor de Pesquisa em Marketing. 

- Marketing Dashboard16: segundo a entrevistada, é realizado por toda a empresa. - 

Pesquisa de Clima: Realizado pelo departamento de Gestão de Pessoas.  
                                                           
12 Trata-se de uma técnica que faz um balanço de indicadores, desde financeiros até qualitativos, definindo as 
metas. Em síntese, traduz, em medidas tangíveis, as estratégias da organização. 
13 É uma consultoria que monitora a marca 
14 Significa “valor econômico adicionado”, métrica que permite a quantificação do lucro. 
15 É o valor intangível da marca com base na percepção dos públicos.  
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- Pesquisa de Eficiência e Rentabilidade de Mídia: é o ROI que o departamento de 

marketing faz, levando em consideração o ponto de audiência, quanto investe e quanto obtém 

de resposta de venda, verificando a rentabilidade. 

- Pesquisa de Abertura de Loja: Feito pelos departamentos de Planejamento de 

Marketing e de Expansão. 

- Recall de Campanha: entra nas Pesquisas de marketing.  

 

Pelo que é exposto, fica claro que, conforme deduzimos, existem, sim, na empresa, 

diferentes métricas e indicadores sendo utilizados. O problema é descobrir quem faz o que, 

porque não se fala muito sobre mensuração de resultados, pelo fato de cada departamento 

estar preocupado com suas próprias medições.  

No Magazine Luiza, cada área apresenta seus próprios indicadores de desempenho 

(KPI – key performance indicator). No caso do marketing, o ROI também é considerado um 

KPI da área. O PMO (Escritório de Gerenciamento de Projetos) seria quem articula os 

indicadores de toda a empresa, segundo a entrevistada:  

 

Então, assim, cada área tem os seus próprios KPI, o CRM tem o KPI dele 
que é, por exemplo, aumentar o número de compras do cliente, aumentar o 
índice de fidelidade do cartão Luiza. Então, cada setor pode passar uma série 
de KPI. Vou falar da minha área, por exemplo, minha área é: eu tenho que 
estar sempre acompanhando resultado de orçamento, o orçamentário, porque 
eu não posso estourar o orçamento de jeito nenhum, se eu estourar é porque 
meu índice de performance está baixo, entendeu? Então o KPI é exatamente 
isso (...) Aqui na empresa a gente entende que um ROI de 7 é um ROI bom, 
então se meu ROI não está dando 7 é porque meu KPI não tá performando. 
legal, então eu tenho que melhorar ele pra poder chegar numa média de 7, 
entendeu? 
 
 

Além da área de “Planejamento de Marketing”, cuja coordenadora foi entrevistada 

nesse trabalho e responde pelos resultados numéricos do setor de marketing, existe também a 

área de Pesquisa de Marketing, considerada uma “área de inteligência de mercado”,  com 

pesquisas qualitativas. Com essa área não tivemos contato, porque o Magazine Luiza possui 

múltiplas micro-áreas que, de certo modo, estão associadas s diferentes frentes de 

comunicação.  

Pelo que se apreende nessa entrevista realizada no setor de Planejamento de 

Marketing, podemos supor que como é esse o setor responsável pelo ROI da empresa, a 

                                                                                                                                                                                     
16 É um acompanhamento de indicadores. Exemplo: um e-mail padrão enviado diariamente aos funcionários da 
empresa comunicando quanto a empresa vendeu. 
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entrevistada supervalorizou um conhecimento que é próprio dela e não compartilhado pela 

organização, pois os outros oito entrevistados não apresentaram condições de tratar sobre esse 

assunto e tampouco souberam informar quem na empresa poderia ajudar quando o assunto é 

mensuração de resultados.   

Assim, houve complicações para se compreender em profundidade o último tópico do 

roteiro de entrevista, “avaliação e mensuração de resultados”, porque há uma falha na 

comunicação administrativa interna e esse tipo de conhecimento não está sendo 

compartilhado. Entrevistamos profissionais de três departamentos (Comunicação, Gestão de 

Pessoas e Marketing), mas, como o retorno das ações não é divulgado, a maior parte não 

soube abordar o assunto. Na maioria dos casos, o entrevistado nem era capaz de dizer quem 

na empresa seria o responsável por mensurar resultados. Quando se trata de indicadores 

financeiros, por exemplo, esse é um conhecimento restrito ao departamento Financeiro. Há 

indicadores que se perdem no conhecimento exclusivo de algum funcionário, não 

disseminado. Mesmo no departamento de marketing, há ruídos de comunicação entre os seus 

diferentes núcleos: quem trabalha em Marketing-Propaganda, não conhece ao certo o 

funcionamento do trabalho de Planejamento de Marketing ou de Pesquisa de Marketing. 

Talvez o depoimento que melhor ilustre essa situação seja: “Eu não sei quem faz aqui, mas 

alguém faz com certeza”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como fazer efetivamente uma gestão da comunicação organizacional, de modo que 

todos os processos comunicacionais estejam integrados?  

Chegamos ao final desse trabalho com condições de responder ao nosso problema de 

pesquisa. Acreditamos que a perspectiva tridimensional da comunicação é capaz de nos 

mostrar o ponto no qual a integração ocorre com plenitude máxima: na identidade 

organizacional, com Missão, Visão e Valores. E pelo que constatamos no estudo de caso, por 

mais desintegrada que esteja a comunicação entre os diferentes departamentos, se há um eixo 

no qual todos se encontram, então existe, mesmo que parcialmente, uma integração na 

comunicação organizacional, pois todos estão olhando para aquilo que a marca comunica, nos 

ambientes interno e externo.  

Cumprindo outros objetivos dessa pesquisa, demonstramos quais as contribuições das 

ações de comunicação para o cumprimento das metas gerais da organização, primeiro na 

teoria, depois em um trabalho empírico, apresentamos também as principais atividades 

atribuídas aos profissionais de comunicação organizacional, de que maneira realizam um 

planejamento de comunicação, avaliam e mensuram resultados.  

O pensamento sistêmico apresentou um conjunto de conhecimentos que trazem 

interpretações para problemas complexos, buscando entender a interdependência das 

variáveis, visualizando a interação dos componentes e a busca por soluções. Tal perspectiva 

abrange a compreensão de que a comunicação organizacional é uma preocupação de toda a 

organização, e não somente de um departamento que leva esse nome. A comunicação com os 

públicos, tais como clientes, funcionários, investidores e formadores de opinião, precisa 

envolver a todos. Para que haja essa unidade, portanto, é que a organização deve estar 

preparada para adquirir uma postura que leve em conta as complexidades do contexto 

organizacional.  

Construir relacionamentos é o que dá sentido à organização e tal tarefa é muito mais do 

que uma função da comunicação, porque existe interdependência entre todos os setores e 

todos os públicos. E, na conjuntura atual, em que os consumidores não são mais tão 

receptivos às propagandas comuns e não querem estar expostos a uma mensagem comercial 

que não agregue em nada, as organizações passam a depender de toda uma variedade de ações 

para se comunicarem com seus públicos de interesse. Assim, passa haver um olhar 

direcionado às diferentes competências comunicacionais, desde assessoria de imprensa, até 

eventos, comunicação direta e comunicação com os funcionários. Com tantas opções, todavia, 
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a organização precisa compreender a ideia de sistema e de como interligar todos os 

componentes dos quais agora dispõe em sua comunicação.  

Assim mesmo, ainda que todos na organização reconheçam essa interdependência, é 

preciso também que todos tenham ciência sobre os objetivos de comunicação que estão 

buscando atingir. É preciso que esteja claro, para cada equipe, aquilo se quer alcançar, com 

um direcionamento explícito. A atribuição de uma ação a um assessor de imprensa, ou a um 

publicitário, ou a um analista de comunicação interna, vai depender de qual objetivo de 

comunicação a organização busca. Não que a atividade não possa ter caráter multidisciplinar, 

pelo contrário, isso deve ser incentivado, porém, essa realidade será verdadeiramente 

colocada em prática quando se definem objetivos macros e objetivos específicos. Dos 

objetivos macros, que partem da identidade organizacional, o gestor de comunicação constrói 

para cada competência comunicacional os seus objetivos específicos. 

Nesse sentido, ganha destaque o exemplo dos 14 objetivos de comunicação propostos 

por Yanaze (2010), que pode servir como guia aos gestores, porque apresenta um esquema 

sistêmico de como dividir responsabilidades e antever, desde o planejamento, quais são os 

resultados que se espera atingir. Com a aplicação desse modelo, também fica fácil visualizar 

como os processos comunicacionais estão sempre interligados: uma ação de assessoria de 

imprensa, por exemplo, nunca será puramente institucional, assim como um anúncio 

publicitário, que teoricamente faz parte da comunicação mercadológica, pode também atender 

a objetivos institucionais. O que varia, na verdade, é o objetivo específico. As competências 

comunicacionais, por sua vez, atuarão na direção que for proposta, que pode ser chamar 

atenção para um serviço, despertar interesse, levar o cliente à compra, entre outras 

possibilidades. 

Identificado os objetivos de cada competência comunicacional, o desafio passa a ser, 

pois, integrar esforços, e é por isso que apresentamos sobre como seria possível identificar os 

14 objetivos de comunicação (YANAZE, 2011) e sobre como fazer da perspectiva 

tridimensional (MARKUS, 2012) um caminho para desenvolver uma gestão da comunicação 

integrada. Feito isso, é preciso avaliar se os objetivos propostos foram atingidos, o que se faz 

por meio de métodos de avaliação e mensuração de resultados. Dados, informações e 

indicadores levantados, junto com os objetivos traçados, precisam ser organizados para que se 

cheque os resultados de cada ação e até mesmo a integração entre os setores. 

Neste momento, podemos também tecer algumas considerações teóricas sobre os temas 

abordados acima, tendo agora como referência o estudo de caso. Como percebemos, a cultura 

organizacional exerce um importante papel na comunicação do Magazine Luiza. Por esse 
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ângulo, poderíamos dizer, como na teoria das mediações, que a comunicação é entendida a 

partir da cultura e com o reconhecimento do importante papel receptor no processo 

comunicacional. Isso fica ainda mais claro com as afirmações sobre uma “administração 

orgânica” e a utilização do “método Barrett”, para fazer um diagnóstico da cultura 

organizacional por meio dos valores da empresa.  

A organização reconhece a comunicação informal que ocorre nos cafezinhos, e, a fim de 

diminuir as redes de boatos, trata de antecipar e manter os funcionários informados 

constantemente sobre as grandes decisões da empresa. Ademais, colocar-se como uma 

extensão da própria casa do funcionário, como um lar, tal qual ressalta a composição do hino 

da empresa; realizar uma oração semanalmente, por entender que os funcionários se 

preocupam também com a vida espiritual; ser vencedora de diferentes premiações pela 

“prática de ouvir”, entre outras ações, forma um aglomerado de características que 

construíram o “Jeito Luiza de Ser”, um conjunto de práticas, comportamentos, crenças e 

valores próprios dessa empresa, disseminados e fortalecidos pela comunicação 

organizacional.  

Percebemos por meio do estudo de caso, que a comunicação organizacional do 

Magazine Luiza é, pois, um modelo que merece ser estudado e que funciona muito bem em 

diferentes aspectos. De fato, unificar o discurso entre 23 mil funcionários é um desafio 

singular e essa organização consegue realizar. Podemos observar, pelas entrevistas, como a 

linguagem dos funcionários é bastante uniforme, e isso ocorre porque a cultura da empresa é 

disseminada. Os funcionários, realmente, têm impregnados os valores da organização, as suas 

crenças e aonde ela quer chegar, ou seja; o trinômio missão, visão e valores. Os canais de 

comunicação são bastante eficazes nesse sentido, conseguem mais do que gerar informação 

rapidamente, são capazes também de treinar e gerar motivação.  

Mais do que se preocupar com as obediências às regras, parece-nos, pelas entrevistas 

em profundidade e pelo ambiente observado, que o epicentro é a cultura e a identidade 

organizacional. Se os funcionários reconhecem os valores da empresa, se são informados 

constantemente sobre quaisquer mudanças e motivados em suas atividades, eles se 

empenharão no trabalho e ainda buscarão contribuir com sugestões. Isso porque a 

comunicação organizacional e toda sua variedade de canais permitem. Dessa forma, não 

estamos falando em coerção, ou uma busca pela conformidade do receptor a uma ordem 

estabelecida. O tipo de comunicação colocado em prática nessa empresa, de fato, contribui 

para a promoção da cultura organizacional. Ademais, permite a participação, existe a 

possibilidade de o receptor da mensagem expor suas críticas e solicitar melhorias.  
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Outro exemplo: por possuir um “conselho de clientes”, a empresa demonstra que se 

preocupa em ouvir o consumidor até mesmo antes de exibir um anúncio. Existe a 

compreensão de que o público externo também não é mais passivo como antes e não aceitará 

qualquer tipo de conteúdo, sobretudo se for discriminatória ou à contramão de certos valores. 

Tal qual afirmava Rifkin (2008, p.45), no segundo capítulo, “se o trabalho de consumidores 

de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e 

públicos”.  

Ademais, o posicionamento de marca, o “Vem Ser Feliz”, contribui para que a 

campanha que chega ao mercado – o output – esteja em sintonia com os inputs da 

organização, fortalece a mensagem da cultura organizacional e o objetivo de destacar a 

preocupação da empresa com os valores humanos. Da mesma maneira como o “Vem Ser 

Feliz” é trabalhado com o público externo, o “Jeito Luiza de Ser” ocorre com o público 

interno, estando ambas as ideias integradas em um objetivo macro comum. A “personalidade” 

da empresa é experimentada por todo o grupo, os significados são compartilhados. 

Todavia, a independência entre os setores e certa falta de ligação e comunicação entre 

eles – o que atrapalha a comunicação transversal – tem impedido uma sistematização, isto é, a 

relação e interações entre os diversos procedimentos de comunicação. Não há, ainda, um 

reconhecimento da interdependência, por exemplo, entre os setores que comunicam com o 

cliente e aqueles que comunicam com funcionário ou com fornecedores e investidores. Se os 

funcionários do escritório conhecessem a comunicação como um todo, saberiam de que forma 

está trabalhando o setor de E-commerce, por exemplo, ou ainda, saberiam dizer se a empresa 

desenvolve pesquisas de retorno de investimentos e quem na empresa seria responsável por 

isso. 

Como destacamos no segundo capítulo, quando há indefinição de responsabilidades 

dos cargos ou desconhecimento das funções dos setores, é sinal de que a comunicação 

administrativa está apresentando problemas na organização. A reunião operacional-comercial 

até ajuda nessa direção, sobre para onde a empresa caminha, assim como a TV Luiza e o “rito 

de comunhão” contribuem para a disseminação de informações. Porém, não há, na empresa, 

alguém que oriente os departamentos com a finalidade de gerar mais unificação entre eles.  O 

que existe é uma carência na comunicação administrativa interna, para uma melhor 

comunicação entre os setores. 

 No nível coletivo de comunicação (TORQUATO, 2004), ou de massa/não segmentada 

(YANAZE, 2011), no qual se usa os veículos de comunicação, parece não haver muitos 

ruídos, os processos ocorrem de maneira tranquila, até porque, se uma mensagem não estiver 



170 
 

agradando, existem ferramentas disponíveis para que o público se manifeste, critique, sugira. 

Também parece não haver problemas no nível de comunicação chamado grupal 

(TORQUATO) ou específica/dirigida (YANAZE), porque as reuniões possuem uma 

finalidade estabelecida e são geralmente realizadas de maneira bastante dinâmica, sendo 

organizadas pelos próprios funcionários. O que se apresentou como evidente nessa pesquisa é 

uma distração no fluxo transversal de comunicação, ou seja, no relacionamento 

interdepartamental.  

Vale ressaltar que não estamos afirmando que a equipe de comunicação corporativa 

não se comunique, afinal, eles se reúnem semanalmente. Quando falamos de comunicação, 

estamos nos referindo também à comunicação com os clientes, com fornecedores, com 

investidores, com a imprensa, entre outros públicos. Portanto, a falha que apontamos refere-se 

à carência de entrosamento entre os setores que se comunicam com os diferentes públicos, o 

que é extremamente importante para ajudar a organização a cumprir suas metas. A falta de 

conhecimento sobre o que está sendo feito pelos outros profissionais de comunicação 

atravancam a comunicação organizacional.  

Se entendemos que a comunicação organizacional é a “essência” da administração 

(IANHEZ, 1997), conforme apontamos no capítulo três, e que há falhas nessa comunicação, 

então a administração também está sendo prejudicada. Vale ressaltar também que, conforme 

apresentamos, entendemos por gestão: divulgação do planejamento, implementação e controle 

das ações e avaliação dos resultados (KUNSCH, 2003). No Magazine Luiza, não parece haver 

problemas quanto à implementação e controle de suas ações. O que a empresa se propõe a 

fazer, ela faz, e conta com equipes capacitadas para isso. Porém, há algumas brechas no 

planejamento e na avaliação.  

O planejamento não é frequentemente discutido nos setores. Ele é criado por meio de 

uma hierarquia: nasce com a alta direção, que expõe as decisões durante um seminário a um 

grande número de funcionários. Portanto, o planejamento, pelo que se constata, parte das 

metas de lucro e de expansão esperados pelo conselho e pelos acionistas. Sobre esse assunto, 

vale ressaltar que é preciso ter um cuidado especial para que a carência de discussões sobre 

planejamento com os profissionais de comunicação organizacional não os tornem 

simplesmente executores de funções. Se esses profissionais tiverem voz na organização, 

sentindo-se peça relevante na engrenagem das tomadas de decisões, eles atuarão como 

estrategistas, oferecendo caminhos e novas soluções de relacionamento com os públicos.  

Quanto à Avaliação de Resultados, há conflitos internos na comunicação. Cada 

processo comunicacional é realizado por um departamento, ou setor, ou núcleo diferente, e o 
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resultados não são compartilhados entre eles. A divulgação de resultados é restrita ao número 

de vendas. Assim, a empresa investe dinheiro sem saber exatamente para onde ele foi alocado, 

qual foi o retorno, e dessa forma fica impossível ver com clareza se os objetivos da 

organização foram realmente atingidos. Se por um lado, a prática de fazer relatórios, como 

discutimos teoricamente, pode levar os funcionários a gastarem mais tempo nesse elaboração 

do que com suas atividades cotidianas, por outro, a inexistência desse material faz com que a 

avaliação de resultados não seja esteja sendo disseminada. 

Não há métodos sistematizados de planejamento ou de avaliação. Há uma falha nos 

throughputs, nos processos, na maneira como os profissionais de comunicação se organizam, 

em relação àquilo que interliga os elementos. O modelo dos 3 Puts pede que todos os públicos 

da organização tenham conhecimento não somente das próprias funções que exercem, mas, 

uma visão do todo, uma vez que todos são responsáveis pelo desenvolvimento da 

organização. Com o pensamento sistêmico do modelo dos 3 Puts temos que o funcionário 

deve ter ciência dos  objetivos não apenas de seu departamento como os de toda a empresa, da 

interdependência entre as áreas e de suas responsabilidades pelos resultados que se espera 

serem alcançados.  

Todavia, mesmo havendo essas brechas na comunicação administrativa, como as 

diretorias são muito presentes, as ações de comunicação não são totalmente independentes. 

Toda campanha desenvolvida pelo marketing e que chega ao cliente, também possui outro 

formato específico para o público interno. Dessa forma, evidencia-se mais uma vez que há 

uma grande preocupação da empresa em olhar não somente para o ambiente externo, como 

também para o interno. E existe um discurso temático em todas as diferentes mensagens 

compartilhadas, seja para o cliente que visita a loja, para o que está em casa assistindo a um 

comercial de televisão, seja para o funcionário. Isso, por si só, não garante que a comunicação 

mercadológica esteja integrada com a comunicação institucional, nem mesmo, na melhor das 

suposições, que ela esteja correta. Mas, se todas as ações estão direcionadas ao mesmo eixo, 

chegarão a um ponto no qual “conversam entre si”. Conforme a Comunicação Integrada de 

Terceira Dimensão, a identidade organizacional é essa linha comum que une as diferentes 

competências comunicacionais, garantindo a uniformidade da mensagem. Reconhecemos isso 

em tal estudo de caso. 

Assim, existe uma comunicação parcialmente integrada no Magazine Luiza. Não fosse 

isso, ela não seria praticamente uniforme de norte a sul do país, atendendo a públicos com 

culturas tão distintas. Por ser capaz de disseminar sua própria cultura, seus valores, sua missão 

e sua visão, funcionários e clientes são capazes de reconhecer o que a marca comunica.   
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E essa visão reforça a administração orgânica da empresa que compreende uma 

interligação entre os sistemas. Valendo-se de meios específicos, diferentes canais, conjugando 

esforços na direção dos objetivos macros, ela forma uma orientação sistêmica, talvez nem 

sempre compreendida pelos profissionais separadamente, mas que provavelmente faz total 

sentido para a direção executiva, que, se não apresentasse uma visão 360 graus, não teria essa 

consciência de que todas as áreas de comunicação são como um “braço” que formam um 

corpo. O que precisaria ser feito é disseminar esse tipo de conhecimento.   

Esse entrosamento perfeito entre os departamentos ampliaria o número de “fatos 

comunicáveis”, como discutido no segundo capítulo. Direcionando um olhar aos 3 Puts, ou 

seja, para os departamentos que trabalham com os recursos, para outros que atuam com as 

políticas de incentivo, ou com as campanhas publicitárias, por exemplo, a organização poderia 

ser favorecida em termos de informação, não somente para melhor suprir as pautas da 

televisão corporativa, como também para aquelas direcionadas ao público externo tal qual 

fornecedores, clientes, e até para oferecer mais sugestões à assessoria de imprensa, que é 

terceirizada e, portanto, não possui condições de saber tudo o que ocorre dentro da empresa. 

Na plataforma de integração, apresentada no estudo, um profissional de comunicação poderia 

verificar o grau de aproveitamento de um mesmo fato para as diferentes competências 

comunicacionais.  

Por fim, nossa sugestão seria a contratação de um profissional com formação em 

gestão da comunicação. Independentemente da graduação (se Relações Públicas, jornalista ou 

publicitário), desde que com formação em Comunicação Social, o mais importante é que tal 

profissional tenha uma visão sistêmica e seja capaz de planejar, coordenar, controlar e realizar 

estudos de viabilidade financeira. Um gestor integral e integrado, com capacidade para 

estudar os públicos, observar as interações e os fluxos comunicacionais no ambiente, fazer 

pesquisas, apresentar diagnósticos da comunicação e das relações, identificando problemas e 

buscando entrosamento entre todos os setores. Tal profissional poderia desenvolver algumas 

plataformas de comunicação, como apresentamos no terceiro capítulo, relatando 

sistematicamente os objetivos de comunicação de cada setor da comunicação organizacional, 

coletando informações sobre as avaliações realizadas e compartilhando relatórios. Poderia, 

assim, auxiliar na gestão da comunicação integrada.  
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Entrevista 1 – gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade. 
 
 
Isso, vamos falar um pouco sobre os processos comunicacionais, envolvendo 
comunicação administrativa, institucional e mercadológica, por isso que vou entrevistar 
as três áreas em separado, e entendo que a sua faça parte da comunicação institucional. 
 
Só para eu entender, comunicação integrada você define como? 
 
Como vocês compreendem esse termo? 
 
Eu gostaria de entender, no conceitual, como você descreve comunicação integrada em seu 
trabalho? 
 
Estou investigando a maneira como os profissionais enxergam isso.  
 
Ok. A minha área é uma área que o nome dela é Comunicação Corporativa e Sustentabilidade, 
e ela engloba as relações institucionais, então, sou responsável pela comunicação interna, 
pelos canais de comunicação interna, as campanhas internas de mobilização, comunicação 
institucional relativa a como a empresa se mostra no site, quem somos, como ela se relaciona 
com a imprensa também fica na minha área, que são os formadores de opinião, e com a parte 
também de premiações e reconhecimentos que envolvem toda uma produção e descrição do 
trabalho que é feito aqui. Além disso, o relacionamento com instituições sociais também é 
feito pela minha área, o atendimento, toda a condução, desdobramento de relacionamento com 
essas instituições sociais, que realizam projetos sociais. Relacionamento com a comunidade 
na parte social, então todos os projetos que envolvem as comunidades também passam pela 
gente, projetos de voluntariado e atendimento a doações para instituições. Então, 
resumidamente é isso. Quando você fala como eu vejo a comunicação integrada, é difícil até 
responder isso, porque eu não consigo imaginar qual é a função de uma comunicação se ela 
não for integrada, então, ela só existe se tiver muito integrada e alinhada, não só às varias 
frentes de comunicação da empresa, mas, principalmente às estratégias da empresa. Então, o 
primeiro ponto de partida de qualquer ação nossa, de qualquer produção nossa, é checar onde 
aquela ação vai impactar na estratégia macro da empresa. Seja ela de curto prazo, médio ou 
longo prazo. Então nós temos trabalhos que a gente inicia um plano de relacionamento, com 
determinado público, sabendo que é um trabalho que vai durar no mínimo dois ou três anos e 
tem ações que são pontuais, que você tem que resolver uma crise que foi gerada agora, e você 
tem que responder daqui 5 minutos. Então, a gente tem que ter esse olhar da estratégia e o que 
impacta, o que determina, qual a urgência que determina a prioridade de cada ação é 
justamente o quão aderente ela está na estratégia da empresa. Então, partindo desse princípio, 
fica mais fácil da gente trabalhar, e toda forma que a gente trabalha de criação de planos de 
comunicação e de execução desses planos, ela já considera todas as possibilidades, todos os 
canais, então hoje eu não tenho uma equipe separada. Nós temos os três canais de 
comunicação internos principais que a gente utiliza, que é a TV ao vivo, a rádio que é 24 
horas e o portal de intranet que tem muita aceitação, com uma média de 50 mil acessos por 



182 
 

dia, que é um volume muito grande até para sites externos, então isso significa medição de 
resultados, pela utilização dos nossos canais, significa que eles estão sendo efetivos, porque se 
eles não fossem importantes para as atividades das pessoas, não teria essa procura toda, por 
mais que a gente estimulasse. E eles só são atraentes porque eles consideram o quanto eles 
vão impactar na vida das pessoas e na estratégia da empresa. Então, tanto de um lado quanto 
do outro a gente tem que, qual a nossa missão? Ser o meio, ser a tradução mais limpa possível 
entre as estratégias da empresa e a ponta que vai executar essas estratégias. Então, nossa 
comunicação ela gira o tempo todo, a nossa missão é fazer com que essas estratégias cheguem 
traduzidas e com significado para vida das pessoas lá na ponta, para que elas sejam 
executadas. Então, para isso a gente tem um time criativo, tem parcerias, tem muito 
conhecimento técnico, capacidade produtiva, é uma equipe de alta performance que a gente 
trabalha com gestão de equipe, gestão de processo, e nosso modelo de gestão é colaborativo, 
depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o importante é reforçar que, na minha 
visão, não tem possibilidade de uma comunicação ser efetiva se não for completamente 
integrada: entre si, entre as áreas e com as estratégias da empresa, e com o interesse de seu 
público-alvo.  
 
Como faz para que essa mensagem, então, seja uniforme? Você faz reuniões com o setor 
de marketing? 
 
Sim, isso é o básico né. Existe uma reunião na empresa, semanal, que é uma reunião de 
negócios, uma reunião chamada comercial-operacional, em que as áreas de negócios estão 
sempre alinhando as estratégias, definindo, formatando as estratégias de negócios. Dessa 
reunião, eu participo e participa a área de marketing também. Então, eu não preciso fazer 
outra reunião com a área de marketing, porque dali já vai sair exatamente o que foi 
combinado. É bem ágil esse processo. Outra questão também que parto como premissa é que 
não vou gastar o tempo e a inteligência da minha equipe criando uma campanha que o 
marketing já criou. Eu vou pegar a campanha do marketing e fazer esse conteúdo ficar 
adequado para os vários formatos que a gente tem. Então, se eles fizeram uma campanha que 
vai ser dirigida para o público externo, um vídeo, uma chamada, eu vou pegar esse conteúdo 
exato, o mesmo anúncio, o mesmo layout, a mesma campanha, e potencializar isso no formato 
TV Interna, no formato rádio interna, no formato portal de intranet. Não vou criar outra 
campanha, mesmo que eu discorde do que foi criado, o momento de eu discordar não é na 
hora de entregar para o público, é antes da criação, então a gente tem essa parceria muito 
forte. Na verdade, a comunicação interna atende hoje todas as áreas da empresa, 
principalmente as áreas de negócios, e nela está o marketing também. O marketing é um 
cliente da comunicação interna. A área de operação de vendas é outro cliente, a área 
comercial outra, a área de recursos humanos outro cliente, assim como todas as áreas de 
suporte, de logística, de TI, de procedimentos, então, eu quero atender bem o meu cliente, e se 
o marketing vem com uma proposta já aprovada pela diretoria, nós vamos potencializar essa 
proposta. Agora, como cliente, como cliente interno, nós temos sim reunião com o marketing 
quando ele tem uma campanha que precisa ser potencializada internamente. Por exemplo, nós 
temos o Dia do Cliente Ouro, que é uma campanha de CRM, de relacionamento com o 
cliente, então a área de marketing onde fica o CRM elabora todas as estratégias e depois tem 



183 
 

que mobilizar o campo para executar essas estratégias. Então nós fazemos reuniões, nós 
sugerimos formatos, nós sugerimos as várias abordagens que esse conteúdo pode ter para 
potencializar de acordo com a característica de cada canal interno. E pra isso a gente tem 
reuniões. Mas a gente já parte da premissa que estamos alinhados nessa reunião semanal-
operacional, que é uma reunião de estratégias e táticas da empresa né. Assim como o RH 
precisa fazer uma mobilização interna: ah, chegou o momento do conselho de colaboradores, 
então a gente precisa divulgar isso e elaborar uma campanha interna. Nós nos reunimos com a 
área de RH e fazemos toda a estratégia de divulgação. Então é assim que funciona. 
 
São quantos funcionários em sua equipe? 
 
São 11, entre comunicação e sustentabilidade. 
 
Por falar nisso, como se dá essa relação com a comunidade? Vocês têm um Relações 
Públicas? 
 
Não. O que tenho dentro da equipe de sustentabilidade, que está incluída nesses 11, é um 
atendimento que é muito ligado à presidência, então, embora nossa área esteja debaixo do 
guarda-chuva de gestão de pessoas, na verdade gestão de pessoas é um cliente meu. A maioria 
das ações a gente se reporta diretamente à Presidência ou a Superintendencia, a maior parte. 
São poucas as vezes que a gente, acho que nenhuma, se reporta diretamente à diretoria de RH. 
Tem agora o programa de inclusão de deficientes, que veio para a área de sustentabilidade 
também, então, tem muitas frentes de RH nesse programa de inclusão, mas o report é feito 
diretamente para a superintendência, inclusive para o programa de inclusão. Então, você 
perguntou como é o relacionamento com a comunidade: geralmente vem pela presidência a 
demanda, porque a própria presidente é muito procurada por instituições sociais, e ela tem um 
interesse muito grande em estar nas comunidades também, conhecendo a realidade. É nosso 
publico cliente essas comunidades de baixa renda, então, geralmente vêm uma demanda dela 
e a gente dá sequencia através de reuniões com as lideranças, identificação dos potenciais de 
parceria, na comunidade, a gente faz uma série de reuniões com as lideranças das 
comunidades, tanto lá quanto aqui e identifica quais são as possibilidades de parceria com 
aquela comunidade e distribui entre as áreas. Então o marketing pode fazer uma ação na 
comunidade com orientação nossa, e o contrário também: a área de marketing identifica uma 
oportunidade naquela comunidade e traz pra gente e a gente faz a parceria. Por que isso? 
Porque a empresa atende que esse relacionamento, esse braço com a comunidade, não é um 
braço extra-negócio, faz parte da estratégia de sucesso do negócio manter um bom 
relacionamento com as comunidades onde elas atuam. Então, onde a empresa tem uma loja, 
por exemplo,  em Heliópolis na comunidade Heliópolis tem uma loja lá, então a gente fez 
várias reuniões com as lideranças de Heliópolis, identificamos potenciais de parceria, o que 
pode ser ativado nas lojas, porque as próprias lojas também são concebidas para manter esse 
relacionamento, não é só para vender, tem curso dentro da loja, tem serviços que as pessoas 
podem ir, tem atividades de lazer no mês das crianças, então todo mundo pode levar crianças, 
pintar o rosto, tem balão, enfim, todo o negócio é concebido com base nesse relacionamento. 
Então é um trabalho que a gente faz, parceria com o marketing também, pra ativar o negócio. 
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E como funciona o planejamento de comunicação? 
 
Nós temos um planejamento anual, que é totalmente integrado ao planejamento anual da 
empresa. Então, o Magazine Luiza é uma empresa que vive, cada ano ela retoma seu 
compromisso com os colaboradores, e com os acionistas, no planejamento anual estratégico. 
Nesse momento, também é definido qual vai ser o eixo que nós vamos trabalhar no ano, 
então, quando é definido esse eixo, esse ano é “juntos somos mais”, esse é o slogan do ano, 
assim que é definido esse eixo, todos os canais de comunicação passam a usar esse slogan e a 
potencializar e a criar novos quatros, novos recursos para que o tema “juntos somos mais” 
seja fortalecido e trabalhado ao longo do ano. Então, a gente tem o jingle que é veiculado na 
rádio, a gente tem a vinheta de abertura da TV Luiza, tem os quadros específicos no portal 
também, uma nova identidade. Então todo ano, todo o layout e conteúdo do Magazine Luiza é 
renovado de acordo com o eixo principal que a empresa vai trabalhar no ano, aí já começa daí 
a integração, a gente faz esse planejamento anual junto com o planejamento das outras 
atividades da área, e semanalmente a gente tem uma reunião que é o que vai batendo pra 
gente entender qual o status de cada ação que a gente planejou no ano. É claro que toda 
semana surge uma demanda nova, surgem pedidos novos, a gente trabalha como se fosse uma 
house aqui no Magazine Luiza, então, a gente produz muita coisa internamente e essas 
demandas vão chegando e a gente vai atendendo a todas as áreas. Nessa reunião semanal 
também de revisão, por veiculo também, então a TV  Luiza que é um canal mais complexo, 
que atinge 100%  dos nossos colaboradores e que atende 100% dos nossos clientes internos 
também é um canal que merece uma atenção mais dedicada. Então, eu tenho um coordenador 
de comunicação interna e eu mesma participo toda semana na quinta-feira participo da 
reunião de avaliação toda semana e de definição da pauta e do formato do próximo programa, 
e nesse momento a gente dá muita importância para esse canal e eu to presente sempre que 
possível. Então a gente tem esses momentos de planejamento e de acompanhamento da 
execução. Então, tem um planejamento macro, das ações macro, que é totalmente alinhada 
com o eixo que a empresa vai trabalhar no ano e tem essas reuniões que são táticas para ver se 
o planejamento está sendo cumprido, e a gente observa esses indicadores que a gente quer 
alcançar, e vai acompanhando mensalmente, se a gente tá atingindo ou não. No caso da TV, 
nós temos uma pesquisa de opinião, de satisfação, que é semanal, então acabou o programa a 
gente já publica essa pesquisa de satisfação de acordo com o formato dessa semana e na 
reunião de avaliação, que é na quinta-feira, a gente já olha qual foi o resultado dessa pesquisa, 
redireciona o que não deu certo e potencializa o que deu certo, e faz a proposta do programa 
seguinte. 
 
O que envolve essa pesquisa de satisfação? 
 
Aceitação, quais os quadros que foram mais efetivos, tem comentários. A pesquisa é feita pelo 
portal, o funcionário entra e responde. A gente divulga na própria TV: entre no portal, dê sua 
opinião, é muito importante pra gente conduzir. Então, acabou o programa a pesquisa já está 
publicada, eles respondem, é bem rápido, e a gente já usa na reunião de avaliação, ela é real-
time.  
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Gostaria que você falasse um pouco sobre como vocês definem os objetivos de 
comunicação e como avaliam. 
 
Como nós trabalhamos numa empresa de vendas e a gente parte do princípio que a 
comunicação ela tem que estar vinculada ao negócio da empresa, o primeiro indicador que a 
gente tem é de impacto nas vendas. Então, nós temos exemplos de quadros que são 
divulgados só internamente e que não tem nenhuma mídia externa feita pelo marketing, ou 
seja, toda  a produção foi feita ali interna e só mobilização interna, e que aquele produto 
aumenta 400% das vendas em relação a semana anterior, só mobilizando a equipe interna. 
Então esse é o primeiro indicador que a gente olha: se a gente está contribuindo efetivamente 
para o negócio da empresa, ou seja, para as vendas, e a gente tem uma comprovação que isso 
acontece. Os outros indicadores são em relação à satisfação, principalmente a satisfação dos 
funcionários, é um trabalho bem tático, porque nossos trabalhos são avaliados por 23 mil 
pessoas, então tanto o portal de intranet quanto a rádio, quanto a TV eles tudo o que a gente 
faz é concentrado na programação que é recebida por todos. Se a gente não estiver fazendo 
bem feito, vai desagradar as pessoas. Porque a rádio fica tocando o tempo todo nas lojas, 
então se uma programação estiver ruim, desatualizada, incomodando, eles vão reclamar, 
porque eles têm canal para isso. A TV a mesma coisa, se estiverem achando que está chato, 
que é perda de tempo, que não está com informação relevante, que não gostou do assunto, eles 
vão falar também. E o portal a mesma coisa também: se está fácil de localizar as informações 
que eles precisam, se tem alguma coisa que eles não estão encontrando e tudo mais. Então, 
essa pesquisa de satisfação para nós ela é tática, porque ela também é o nosso bumbo para a 
gente ver se a gente está acertando, se a gente tem que redirecionar. E é muito legal fazer esse 
redirecionamento constante porque o retorno vem também. Nossa aprovação dos canais de 
comunicação é acima de 90% de satisfação, as melhores notas, e só é acima de 90% porque a 
gente vai ajustando sempre. A partir do momento que alguma coisa não está legal, a gente já 
sabe, a gente já redireciona. Os funcionários são bastante ativos de participação, são bastante 
estimulados. A gente responde também na área institucional a pesquisa do Great Place to 
Work, que é outro indicador que agente usa, tanto de satisfação quanto de adesão ao 
questionário, porque se você não tiver o mínimo necessário para responder, é uma pesquisa 
longa, voluntária, secreta, ninguém sabe quem respondeu, vai direto para o Instituto, então o 
nosso papel é mobilizar as pessoas para responderem a essa pesquisa, que é a avaliação das 
melhores empresas para se trabalhar. Então, a gente responde duas por ano, e dá trabalho para 
as pessoas, parar a atividade delas pra responder. Então, nossa campanha de mobilização a 
gente também estabelece um indicador de quanto a gente quer alcançar de respostas. Porque a 
única motivação que eles têm pra responder é o nosso estimulo, porque se chega mais um 
trabalho lá para eles, eles não estão interessados em fazer, e aí a gente faz isso de uma forma 
muito correta: não pode pressionar, não pode induzir, não pode dizer “fale bem da empresa”, 
tem que ser bem isento, então o que a gente faz, que aliás é a missão da nossa área, que eu 
esqueci de te falar, que a gente faz é dar um significado, contextualizar pra que a gente amplie 
a consciência das pessoas em relação ao seu papel como profissional, como pessoa e como 
cidadão. Essa é nossa missão na comunicação interna.  
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Isso, você falou em missão do setor, de que modo os profissionais de comunicação 
trabalham alinhados com missão, visão e valores? 
 
É então, isso complementa tudo o que eu já te falei, porque a organização tem como missão, 
assim não é conceitualmente assim, depois a gente pode até olhar, porque a Luiza é contra que 
a gente decore a missão e a visão, e a gente não decora, então não sei te falar exatamente qual 
é não, mas eu sei o sentido dela, não sei as palavras exatas. Que é proporcionar o melhor 
atendimento e o melhor momento de compra para os clientes, e através da valorização das 
pessoas internamente. Então, tudo o que a gente faz é pra ampliar a consciência das pessoas 
desse papel delas. Então, a pessoa entrou como estoquista e está na loja hoje lá no interior de 
Goiás, ele vai assistir a TV Luiza, ele vai perceber ali na TV valores, cultura, orientação, o 
que é esperado dele, então é uma comunicação que fala de uma conduta ética, honesta, você é 
responsável por sua carreira, você é responsável por conduzir o melhor atendimento ao cliente 
seja qual for a sua função. Não importa onde quer que ele esteja, a missão, os princípios e 
valores da empresa eles vão ficando muito claros pra pessoa. No próprio processo seletivo, aí 
já é um outro processo que não é comigo, mas, já são buscadas pessoas que se identificam 
com esses valores, porque, se a pessoa quiser ter ganho a qualquer custo, ela não vai ficar 
adequada para trabalhar aqui na empresa, porque não é esse o principio da empresa. A 
empresa quer estabelecer relacionamento de longo prazo com seus clientes, para isso precisa 
de um profissional que atenda bem, que venda o produto que o cliente realmente precisa e 
pode pagar, não adianta forçar uma venda que ele não possa pagar, depois não consegue. 
Então tudo isso é trabalhado e é orientado exaustivamente em todos os canais de comunicação 
e contribui para a empresa. E no aspecto da sustentabilidade, como a gente tá muito alinhado 
com todas as práticas e conceitos de sustentabilidade atuais, também é a mesma coisa, é tão 
integrado ao negócio que não existe uma área enorme de sustentabilidade. Quem vai praticar a 
sustentabilidade são todas as áreas em todos os relacionamentos, então, na hora de negociar 
com o fornecedor a área comercial que negocia com quase 10mil fornecedores, ela vai 
considerar vários requisitos, se aquela empresa tem uma conduta ética, honesta, que não 
impacta negativamente no meio ambiente, que trata bem seus funcionários, porque ela sabe 
que isso é um princípio da empresa, não precisa ter alguém da sustentabilidade lá vendo se a 
negociação vai ser bem feita. A mesma coisa nas campanhas de marketing, que têm que ser 
verdadeiras, a mesma coisa na área da venda, que não pode ter serviço embutido, que tem que 
vender cada coisa, então, é dessa forma que a gente faz, propagando os valores, os princípios, 
e o que é esperado das pessoas, e as campanhas também da empresa, porque a informação, eu 
falo assim, a gente trabalha mais com mobilização e ampliação da consciência do que com 
informação, mas a informação tá presente em todos os nossos momentos, e o acesso à 
informação não é algo assim tão praticado por todas as empresas como é aqui, então a gente 
fala que a gente trabalha com o acesso, a informação sem hierarquias, porque o que está no 
Portal Luiza todos tem acesso, do faxineiro ao gerente da loja tá todo mundo ali assistindo ao 
mesmo tempo. Então não é alguém que pega a informação e passa isso filtrado, que talvez 
passe lá pra baixo, talvez não. Então todos tem acesso a informação, esse é um principio 
nosso, é alinhamento com todos os tempo todo. E na rádio também, não só os colaboradores 
como os clientes também ouvem a mesma programação com transparência.  
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Como funciona a programação dessa rádio? 
 
A rádio tem uma programação musical, tem os quadros institucionais e os quadros comerciais. 
O objetivo principal dela é o entretenimento, é tornar o ambiente mais agradável, e para isso 
até as musicas do playlist são escolhidas de acordo com o gosto das pessoas, porque são elas 
que vão ficar lá ouvindo, então a gente sempre tem pesquisas, tem inclusive uma programação 
regionalizada de música. No nordeste toca outro tipo de musica, que foi escolhido por eles, no 
sul outro tipo, e na região sudeste também. Tem uma base comum, mas, aí aumenta a 
quantidade de música de acordo com a preferência da região. Então tem a parte institucional 
também, notícias. Um reforço também de cidadania, estatuto da criança, estatuto do 
adolescente, inclusão de pessoas com deficiência, tem várias peças nesse sentido, de fortalecer 
a cidadania, e tem uma comunicação institucional todo dia de manhã, com uma mensagem de 
uma liderança que grava a mensagem que vai para todas as unidades, de manhã, que chama 
Bom Dia Luiza. E tem quadros interativos também na rádio, por exemplo, tem uma parte de 
mandar música de um colaborador para outro de outra unidade. Então, como eles fazem 
treinamentos presenciais, eles conhecem muita gente de outra unidade, fazem amizade. Então, 
eles podem mandar uma música de um para outro, agradecer. No nosso portal também tem 
um espaço no qual um manda recado ao outro. A gente tem outro projeto que acontece graças 
aos canais de comunicação, que é o de voluntariado, que é o “rede do bem”, que também é 
totalmente interativo e colaborativo, porque ele funciona: se uma equipe lá do interior de 
Santa Catarina, por exemplo, faz uma ação social, ela pode publicar as fotos e descrever, 
coloca no portal, a gente divulga na TV e na rádio, então todo munda fica sabendo que eles 
fizeram aquela ação social, e as outras unidades começam a se inspirar e fazer também. Então, 
a gente tem esse projeto há mais de dois anos e mais de 300 ações publicadas, que eles 
próprios vão encaminhando, por iniciativa própria, e que é algo que é fora do negócio mas 
não deixa de ser dentro, porque é o relacionamento com a comunidade também né. 
 
Vocês não têm, então, veículo impresso, certo? 
 
Não, não temos, é um princípio nosso. Fui eu que estruturei essa área de comunicação, não 
tinha os canais de comunicação interno quando entrei aqui, só tinha e-mail e telefone e 
reuniões. E essa estruturação foi feita em 2005. Então, em 2005, a empresa não tinha uma 
área de comunicação, não tinha processos, não tinha canais de comunicação interna, e a 
empresa tinha um planejamento de longo prazo de expansão, então naquela época quando 
entrei tinha 364 lojas e 4mil funcionários. Hoje tem 760 lojas e 23 mil funcionários, então, a 
empresa já tinha traçado esse crescimento, essa expansão acelerada, e por isso mesmo que 
eles tomaram a decisão de criar essa área, porque eles já viram lá atrás que a comunicação 
interna seria estratégica para manter o alinhamento da empresa no momento de expansão e de 
integração de culturas. Então, ela já nasceu ligada à presidência e superintendência, embora 
ela seja alocada dentro da área de gestão de pessoas. Então, tinha algumas iniciativas na 
empresa de jornais impressos. Eu até tentei continuar com alguns, mas eu percebi que o 
próprio processo de imprimir, ele é um pouco demorado, porque primeiro você entrevista, 
depois você escreve, depois você aprova, depois você diagrama, depois você imprime e 
depois você envia. E isso demora pelo menos uma semana se for muito rápido, pra chegar lá 
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na mão do colaborador. E uma semana no varejo é um tempo longo, porque quando chegar lá 
nas mãos dele, as campanhas já são outras, os acontecimentos já são outros, eles vão estar 
sempre desatualizados. E além disso, como a área já foi concebida para estruturar a 
sustentabilidade, eu sempre defendi que era muita tinta e papel e CO2 jogado no ar, para 
entregar isso tudo, sem a efetividade que ele teria. Então, a gente não faz impresso desde 
2005. A única coisa que a gente fez impresso, alguns materiais institucionais, mas muito 
pouco. A gente faz uma quantidade de 50 exemplares, 100 exemplares, mesmo que a gente 
saiba que paga um pouco mais caro financeiramente, mas esses exemplares serão realmente 
distribuídos, então a gente já fez alguns relatórios, muitos poucos, mas já fizemos, que foram 
realmente distribuídos para o público-alvo.  
 
E vocês têm algum problema pelo fato de assistir à TV Luiza ser uma atividade 
obrigatória para o funcionário? 
 
Na verdade, de início foi dito que era obrigatório, mas o que aconteceu foi o seguinte: a 
empresa está democratizando a informação, está investindo para que todos tenham acesso a 
essa informação, está oferecendo ferramentas de trabalho para essas pessoas e fazendo uma 
programação intensa. Cabe as pessoas estarem lá para receber a informação. Para isso, o 
funcionário ele não tem nenhum ônus. Se ele chega alguns minutos antes da abertura da loja, 
isso é contabilizado como hora extra, e ele desconta como hora extra depois, ou recebe as 
horas extras. Então, a empresa é muito correta, e é um processo que faz parte do trabalho, se 
ele não tiver aquela informação, ele não vai conseguir desempenhar bem todas as suas 
funções, ou vai sobrecarregar a equipe, então, faz parte de suas atividades. Mas pra te falar a 
verdade faz muitos anos que a gente nem lembra mais que é obrigatório, porque parte das 
próprias equipes a exigência. Quando a antena vira porque teve uma ventania, eles mandam 
até disque-denúncia pra presidência se a gente não arrumar bem rapidinho. Porque eles 
querem assistir, eles viram que é muito rico para eles assistir. Então, a gente não tem 
questionamento que a pessoa é obrigada a assistir não, porque eles já compreenderam que é 
importante pra ele saber informações sobre a empresa onde ele trabalha.  
 
Outras curiosidades aqui, em relação à comunicação interna, é sobre os valores 
transmitidos por ser essa uma empresa familiar e outra sobre a oração do Pai Nosso que 
vocês fazem pela segunda de manhã. Todos os funcionários têm de ser cristãos? 
 
Não, não tem nada disso. Para nós, tem muitas, a maioria das empresas de varejo são 
familiares, não conheço nenhuma que não seja, para falar a verdade, então vem de uma 
família que começa uma primeira lojinha, aquilo vai aumentando, não só de varejo como as 
outras também que começam com uma família. Então, no nosso caso, tranquilo, você tem que 
saber a diferença entre trabalhar numa empresa familiar e numa que não é, e se você se 
adaptar a isso é muito bom pra você, porque, aqui a gente ainda tem o privilégio de ter uma 
presidente que é uma excelente comunicadora, reconhecida no Brasil e no exterior por isso, 
então ela tem uma capacidade de mobilização, ela tem esse plus de ser uma liderança, de estar 
a frente de uma empresa que é hoje profissionalizada, com governança corporativa, com 
conselho de administração, com satisfação para os investidores, é uma empresa totalmente 
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profissionalizada, mas, que nós temos o privilegio de ser uma empresa muito humanizada 
justamente por ser familiar e por  ter uma liderança tão capaz de promover a comunicação 
como ela é, não só a comunicação como todas as outras áreas do negócio. Esse é um aspecto 
que você perguntou, da empresa familiar. O outro aspecto que é de fazer a oração do Pai 
Nosso na segunda-feira, pela reunião, que é o rito de comunhão, então não é que chega todo 
mundo e faz a oração do pai nosso não. Tem uma reunião de alinhamento, que acontece toda 
segunda em toda as unidades, a Telma poderá te falar melhor sobre isso, então nessa reunião, 
a gente canta o hino nacional, comemora os aniversários, compartilha os resultados da 
semana, mostra o que saiu na imprensa, é um momento de alinhamento, de comunhão, e no 
final faz a oração. E fica muito claro, todas as vezes, que só faz a oração quem quer, e só 
participa dessa reunião quem quer. Então, a pessoa tem liberdade para não fazer. Mas, o que a 
gente tem visto é que todas as religiões elas aderem, todas as pessoas de todas as religiões 
aderem espontaneamente, tem os evangélicos que fazem a oração um pouquinho diferente, 
que no final tem umas frases a mais, então, eles fazem a oração deles, do jeito deles, tem essa 
liberdade, mas ninguém é obrigado a fazer. Então, a empresa, você em gestão talvez vá 
estudar um pouco disso, que existe o modelo mecânico, o orgânico, de empresas. Nós 
funcionamos como uma empresa orgânica, e na empresa orgânica é considerado os aspectos 
também igual o do ser humano que tem vários sistemas interligados, o físico, o mental, o 
intelectual, o emocional, o espiritual, o ser humano tem, a empresa também, porque a empresa 
é formada para os seres humanos, não existe um ser que fica numa sala que é uma empresa. 
Não. A empresa somos todos nós, então, como um conjunto de seres humanos, também são 
considerados os aspectos físicos, o emocional, espiritual, intelectual. Tudo isso são 
competências, habilidades, dimensões, que são consideradas nas gestões mais avançadas de 
empresa. E aqui elas são consideradas. Então, esse momento é um momento de comunhão 
com a parte espiritualizada da empresa, e é assumido, então não tem nenhum problema de ser 
considerado piegas. Ou “ah, as pessoas são coagidas a fazer isso”, porque não são.  
 
Aquela reunião que vocês têm também semanalmente, que reúne as gerências de vários 
setores, quem é a liderança por trás disso? 
 
É a superintendência, o Marcelo Silva. Toda semana. Tanto é importante que é essa reunião 
que dá o tom da semana.  
 
Certo. Outra pergunta importante Ivone, para entendermos melhor: Como que você 
avalia e mensura, então, os resultados de comunicação? Você comentou sobre o retorno 
dos funcionários quanto à comunicação interna, mas e quanto à assessoria de imprensa? 
 
A assessoria de imprensa os indicadores principais são: a positividade e a negatividade das 
notícias. Esse é o principal termômetro que a gente avalia. Então nós temos uma medição 
mensal, e aí se a gente identifica uma crise potencial nós estabelecemos vários processos 
interno para minimizar essa crise, nós temos, porque a gente entende que o relacionamento 
com a imprensa ele é cultivado, e a gente tem a equipe parceira que é a Fonte que conduz isso 
muito alinhado com nossos princípios, nossos valores, de respeito, de valorização do 
profissional de imprensa, e tem toda essa dedicação e de investimento que o Magazine Luiza 
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faz para manter esse serviço diário, cotidiano. Além desse atendimento, desse relacionamento, 
eu entendo que, também sou jornalista de formação, trabalhei em jornal diário, externo, eu 
entendo que faz parte do papel do jornalista avaliar se a empresa realmente está fazendo o que 
ela fala que faz. É uma atribuição desse profissional. Então, quando a gente sabe que tem 
alguma ação que não está exatamente do jeito que a gente considera que é o ideal, e que o 
jornalista vai ter o direito sim de divulgar isso, e isso vai ter um impacto negativo, que é isso 
que a gente chama de crise, então, nós então adotamos uma série de processos internos pra 
melhorar aquela ação imediatamente, um plano de emergência, que é o caso do SAC por 
exemplo, para que através desse relacionamento com a imprensa a gente melhore nossas 
próprias praticas de atendimento e de condução dos processos internos. Eu sou também 
presidente do Comitê de Ética da empresa, então, no Comitê de Ética a gente vê situações que 
foge do que é pregado pelo código de conduta ética que a empresa tem e aí nós temos planos 
de contingência, planos de ação que são urgentes, emergentes, que são de médio prazo, longo 
prazo, que são pra justamente fazer com que a empresa também consiga criar processos cada 
vez mais objetivos no sentido de fazer com que as pessoas cumpram com o que é proposto no 
código.  
 
Nessa avaliação de positividade e negatividade de notícias, vocês tem uma clipadora 
contratada? É a boxnet? Quem avalia as noticias? Como? 
Toda clipadora hoje oferece esse serviço hoje né. Centimetragem é outra coisa, 
centimetragem á valoração que eles dão pra aquele tamanho que ocupou a notícia no espaço 
do jornal e quanto que custaria se fosse comprado como um comercial, como um informa 
publicitário, então, se ocupou 20cm quadrado de um jornal, e quanto custaria um anuncio de 
20cm quadrados e se foi positivo, então, contabiliza nesse valor, se foi negativo é aquele valor 
que a gente perdeu, então centimetragem é isso. A gente usa, mas não é assim considerado 
como muito próximo da realidade não, o único indicador que tem hoje, porque a gente não 
tem igual o marketing que faz o ROI, que veiculou um filme vendeu tanto, então isso significa 
que compensou fazer aquele filme porque o retorno de venda foi tanto e o filme custou tanto, 
mas, a gente não mede aqui “ah essa centimetragem custaria tanto, venderia tanto, então 
custou tanto”, a gente não faz do mesmo jeito que o marketing que trabalha especificamente o 
produto. Então hoje que eu tenha conhecimento em termos de valorização de dinheiro mesmo 
é o único indicador que se tem no mercado. Pode ser que tenha outros no mercado. Então a 
gente considera ele mas não considera que ele o mais fidedigno, até porque um anuncio tem 
menos credibilidade do que uma notícia, então se fosse pra valorar , seria com valor mais alto, 
e aí a gente teria que criar quanto seria esse valor mais alto, e isso não foi criado ainda, então 
é um bom aspecto para você trabalhar lá nos eu doutorado. 
 
Certo. E se você ainda não trabalha aqui com mensuração, como avalia a comunicação 
institucional?  
 
A gente não tem segurança no valor em termos financeiros, com a centimetragem, mas a 
positividade e a negatividade das notícias a gente tem, porque uma notícia negativa a gente 
sabe diferenciar de uma positiva né, isso não é preciso de muito estudo não, se está falando 
bem ou falando mal claramente, então esse é levado a sério sim e a gente tem 98% de 
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positividade, esse é um indicador sério, que a gente tem a certeza que não é possível medir 
tudo, mas mede os principais, então a gente avalia pela comparação de uma notícia positiva 
versus negativa, você entendeu que é diferente do valor da centimetragem? E mesmo em valor 
de centimetragem, considerando que a gente não consegue medir muito, considerando que 
está abaixo do que realmente seria, a empresa sempre faz acima de R$ 60 milhões por ano, 
que é um valor bem considerável né? Dá pra comprar uma rede de varejo com esse valor. 
Então, outras avaliações institucionais são os próprios reconhecimentos espontâneos que a 
empresa recebe de várias instituições e de votações espontâneas de clientes também. Então a 
gente tem o, aquele prêmio do E-commerce, sabe qual é? Que é votado o melhor site, todo 
ano ganha o premio diamante. Se você entrar lá no “quem somos” está toda a relação de 
prêmios atualizados e você vai ver. Então, naquela relação de prêmios atualizados está muito 
da reputação da empresa, esse reconhecimento que vem “a marca mais confiável”, ou “ a 
marca que melhor se relaciona com os jornalistas”, que desperta mais confiança, que é mais 
simpática, é um termômetro muito importante para nós porque ele é espontâneo, nós não 
pagamos para receber esse prêmio. É um princípio da empresa não participar de prêmios que 
ela tenha que pagar para participar. Todos os prêmios que a gente recebe não teve um 
pagamento prévio, então, esse é um, e se você olha na lista do quem somos é uma lista bem 
grande de prêmios e de reconhecimentos importantes, nacionais e internacionais, que são 
indicadores claros e públicos da condução da nossa reputação. Falo que enquanto o marketing 
trabalha com imagem, a minha parte da comunicação institucional, corporativa, é trabalha 
com reputação, e ações de sustentabilidade também. Só que a reputação agrega muito valor 
para a imagem e para a empresa e pros acionistas e pros colaboradores, porque à medida que 
você tem esse conjunto de percepção, de reconhecimento, as pessoas que se conectam com 
esses princípios e valores, que estão estudando nas boas faculdades, ou mesmo as que querem 
estudar, elas vão querer entrar no Magazine Luiza, e elas entrando elas fazem com que a 
cultura e valores da empresa perpetuem né, então é um circulo virtuoso.  
 
E vocês fazem relatórios desses resultados? Algum demonstrativo? 
 
De algumas ações sim, de outras não. Isso porque a empresa ainda não tem estruturado esse 
processo de indicadores, então hoje a gente tem essa (reunião) operacional-comercial que tem 
os indicadores, mas não são todos os indicadores que a gente tem uma instância que a gente 
apresente. Então eu meço, eu uso para minhas estratégias, quando eu entendo que é 
importante levar para a diretoria executiva eu levo, mas não tem uma periodicidade constante. 
A não ser do programa de inclusão, de pessoas com deficiência, que esse eu assumi em 
janeiro, que eu estava meio entediada, com pouca coisa pra fazer né? (ironia). Não, é que ele 
já tinha passado por várias áreas e aí entenderam que eu iria conseguir fazer, então a gente 
conseguiu sim, mensurar através de indicadores bem claros e medidos, e apresentados em 
todas as reuniões de liderança. Tem uma reunião com a diretoria executiva, tem várias 
reuniões operacionais, tem reunião com as lideranças de lojas, então, todas essas reuniões a 
gente apresenta os indicadores, então pra você ter uma ideia com esse redirecionamento que a 
gente deu esse ano, nós gastamos 40% menos que o ano passado inteiro, e nós já contratamos 
600% a mais. Seis vezes mais do que o ano passado inteiro até setembro, falta calcular 
outubro, novembro, dezembro, porque a gente redirecionou totalmente integrado e baseado 
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em indicadores, então é efetivo mesmo quando você integra as áreas e vai mostrando pra elas 
paulatinamente os resultados. E outros indicadores que a gente também está criando e 
apresentando para a diretoria executiva, até amanhã eu tenho uma reunião, é do comitê de 
ética, também estamos com indicadores para apresentar. De imprensa eu apresento 
periodicamente no Rito de Comunhão, que é essa reunião que a gente apresenta pra todo 
mundo, porque hoje não tem uma área que avalie esse impacto diretamente a não ser eu 
mesma que avalio. E de vez em quando a gente mostra os indicadores, que é isso: o positivo 
versus negativo, evolução, a quantidade de notícias, que nós passamos a medir a partir de 
2006, que foi quando a assessoria de imprensa veio pra minha área, que antes não media 
também.  
 
Então a assessoria antes era ligada a qual área? 
 
Não tinha uma área que se responsabilizava pela assessoria de imprensa, ela prestava 
atendimentos para a presidente. 
 
Você falou lá atrás sobre “modelo de gestão colaborativa” no Magazine Luiza. Pode 
explicar isso melhor? 
 
É um modelo de gestão de atividades da área. Pra isso vou ter que te mostrar, porque é muito 
inovador isso aqui que a gente está adotando, tem pouco tempo, é um sistema colaborativo. 
Então nós usamos esse sistema colaborativo que parece uma rede social, só que ele é 
totalmente voltado para o trabalho. Eu trabalho com projetos multidisciplinares na minha 
equipe, então não tem ninguém que tá dentro de uma caixinha fazendo uma coisa só. Se a 
pessoa é webdesigner, ela vai ter uma participação forte num projeto de inclusão, ou na ação 
social, ou num canal de comunicação que não é o que ele vai fazer. Eu sempre desenvolvo a 
equipe, faço essa forma colaborativa, e mesmo que a pessoa não trabalhe diretamente num 
projeto, na reunião semanal de alinhamento ela pode contribuir com aquele projeto, sugerindo 
e executando várias ações, não é por isso que ele não vai entrar né. Aqui pra você ver e ter 
uma ideia do que estou falando também, vamos ver se entra. Então aqui eu tenho os projetos 
que estão em planejamento, comitê executivo de ética, campanha melhor lugar para trabalhar, 
mudanças de curso, recadastramento de colaboradores, você vê que tem umas corezinhas 
aqui, essas cores determinam se é institucional, se é inclusão, se é comunicação, aqui por 
exemplo. Aqui, por exemplo, aquela tarjinha verde-amarelo significa que faz parte da 
comunicação e da inclusão. Quem faz parte do projeto? Olha: a Iracema, o Ivã, eu, o Jim e a 
Milena. Então aqui a gente tem gente que é da comunicação e é webdesigner, tem gente que é 
só de sustentabilidade. Toda a equipe tá aqui. Aí se eu quero ver, em que status está aqui: já 
fizemos uma reunião da área, temos que discutir as estratégias de utilização, não sei o que, 
tem todas essas ações aqui que estão, essa é a barrinha que mostra o que está sendo feito, e se 
eu clico aqui, ó clicado, todo mundo fica sabendo que eu mexi aqui, porque vai uma 
mensagem para todos. É uma espécie de facebook, assim falando, e aqui por exemplo, se eu 
quero comentar alguma coisa, eu posso mandar uma mensagem pra Marilia aqui mas todo 
mundo vai ver que eu mandei, igual Facebook, por exemplo: marília, como está o programa? 
Qualquer coisa. Aí coloco e todo mundo recebe um alerta que eu perguntei isso, ela também. 
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Então, por que estou te mostrando isso? Esse sistema que a gente tá usando a pouco tempo ele 
conseguiu reunir num lugarzinho colaborativo o jeito que a gente já trabalhava antes, há muito 
tempo, só que a gente trabalhava com planilha de excel compartilhada, na rede, não sei o que, 
era bem mais trabalhoso. Agora todos os nossos planejamentos, nossas ações, status e tudo 
mais, ele tá aqui. Então o que eu quero te falar é que não importa os sistema, o que importa é 
que nosso jeito de trabalhar é com equipes multisetoriais integradas e de forma colaborativa, 
então todo mundo dá palpite na vida de todo mundo. E aí com esse recurso ficou possível a 
gente simplificar muito o nosso jeito, porque ele era percebido como muito complexo, porque 
era bem diferente do jeito de outras equipes trabalharem né. Até tem algumas empresas que 
fazem isso, mas não é todas. Talvez isso seja importante também para o seu trabalho como 
estudo de case, porque esse jeito de organizar os trabalhos da equipe permite que a gente 
execute muitas campanhas, programas e ações complexas, com uma equipe interna, mas 
talentosa, que é o que a gente determina de equipe de alta performance, e todos colaborando 
uns com os outros e buscando colaborações fora também. Porque aqui tem só a nossa equipe, 
mas tem vários desses grupos que tem gente de outras áreas participando. Um jeito que a 
gente consegue viabilizar tudo o que a gente faz porque se você olhar de fora, com o 
orçamento e esse tamanho de equipe é quase impossível, e sendo que um dos 11 fica lá no 
nordeste, e 3 são de inclusão e de sustentabilidade, então não produzem em comunicação, 
uma é assistente administrativa e um é assistente técnico que é o fotógrafo, e eu tenho 4 
pessoas  com deficiência em minha equipe, porque, como sou responsável pelo programa de 
inclusão, eu sou a primeira a contratar e incluir. Desses 11 , quatro tem o laudo de deficiência, 
uma é cadeirante, outra é surda, outro tem deficiência visual, e eu também tenho laudo por 
deficiência visual. Eu mesma sou exemplo, porque tenho visão monocular. E como sou muito 
rigorosa de corrigir as coisas dos meninos eles falam: ainda bem que você vê só de um olho, 
porque se usasse os dois ninguém ia aguentar.  
 
O que você aprendeu com a forma de gestão do Magazine Luiza e que você usa na 
gestão da sua equipe? 
 
Olha, principalmente, assim, a informalidade da empresa, a rapidez. Então, assim, não é que a 
informalidade seja algo nos processos, também é, porque a empresa está buscando estruturas 
seus processos, mas, na minha área não, porque os processos estão bem estruturados, mas, 
informalidade nas relações. Esse foi o principal, se bem que o meio jornalístico é bem 
informal, mas, você não precisa agendar com as lideranças, há quebra de hierarquia, é você 
participar, então, isso tudo é muito típico do Magazine Luiza. Não tem que agendar um 
horário com a presidente da empresa, com superintendente, com diretor executivo. Se ele 
estiver disponível e você precisar falar com ele urgente, você chega lá e fala, então essa 
informalidade é fundamental para que a gente consiga fazer muitas coisas rápidas, tomar 
decisões rápidas, fazer eventos grandes, campanhas grandes com todo mundo junto, unido, e 
essa sinergia entre as pessoas, ela vem muito como consequência das práticas, como o rito de 
comunhão que já começa alinhando todo mundo no inicio da semana. É um momento de 
sinergia, de alinhamento. Então, na verdade eu não sei se é um aprendizado, mas um 
fortalecimento da minha convicção que eu já tinha quando entrei aqui, de que só é possível 
você fazer trabalhos complexos e grandes se você considerar a participação de todos. E a 
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participação de todos é importante. Não tem ninguém que é menos importante do que o outro. 
Ouvir muito, é algo também que eu fortaleci, que eu já acreditava e que aqui é muito 
praticado o ouvir. Então, quando falo em ouvir é assim: tanto as pesquisas de satisfação que é 
um reflexo disso, mas também, se você vai estruturar uma nova ação, uma nova campanha, 
vai lançar um novo produto, você tem que ouvir o vendedor lá da base para ver se vai dar 
certo. Não adianta um grupo de agência decidir como vai ser a campanha. Tem que ouvir a 
base. E isso é muito forte no Magazine Luiza, é muito de acordo com o que eu acredito 
também e pratico. Outra coisa também que fortaleceu em mim e que vejo como exemplo é 
você se posicionar, na sociedade, onde você estiver. Quando alguma coisa que você vê que 
não tá legal, tem um grupo enorme e todo mundo está concordando, geralmente a gente tende 
a ficar calado. Isso é muito da Luiza: ela não fica. Então, isso, a gente como jornalista já tem 
vontade de fazer isso, então fica mais incentivado a fazer. Então, você se colocar, se 
posicionar como cidadã, como uma voz dissonante as vezes do que é o senso comum, pra 
promover uma mudança necessária. Acho que principalmente isso. E aqui, assim, por ser do 
interior e por ser uma empresa familiar, então é um ambiente de muita proximidade entre as 
pessoas, é muito gostoso isso. Claro que com a mudança pra São Paulo, a entrada de muita 
gente nova, vai entrando outras subculturas na empresa, mas em geral, é um povo muito 
caloroso, muito aberto, receptivo, então, isso pra mim foi diferente também, que vim de 
mercado e em outras empresas eu não encontrava isso. Geralmente nas outras empresas que 
eu trabalhei, a comunicação interna não tinha a vibração que tem aqui, mas, não é porque os 
canais não eram bem resolvidos, é porque a cultura da empresa não refletia isso. Então, até 
nisso a comunicação tem que estar integrada à cultura da empresa. Não adianta querer chegar 
fazendo uma formula que deu certo num lugar ou outro lugar, porque  você tem que ser 
aderente. É isso Marília.  
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Entrevista 2 – analista de comunicação corporativa.  

 

Você então é uma do “grupo dos 11”. Primeiramente gostaria que você me explicasse 
como funciona o setor de comunicação corporativa, qual a sua função. 

Acho que na nossa esquipe um diferencial que a gente tem é exatamente isso: a gente não tem 
uma divisão do que cada um faz, embora tenha equipe mais focada em sustentabilidade e tem 
equipe mais focada em comunicação. Hoje eu trabalho mais diretamente os canais de 
comunicação interna, principalmente na TV Luiza, com a parte de conteúdo, com o auxílio à 
disseminação da cultura da empresa, a manter todos os colaboradores informados das 
promoções, a criar modelos de comunicação que ajudem a evoluir a venda da empresa. Hoje, 
um dos últimos quadros da TV Luiza, inclusive, que eu criei, não sei se a Ivone chegou a 
comentar, é a “Oferta TV Luiza”, que é como se fosse uma propaganda interna de algum 
produto. Então, como a gente faz isso: a gente seleciona algum produto com a área comercial, 
reduz o preço dele, negocia com eles, reduz o preço, e divulga somente nos canais internos. 
Então, a gente faz um quadro na tv, dá sustentação na intranet, no portal, e ele é vendido e a 
venda dele aumenta significativamente. Ele triplica de venda a partir do momento que ele é 
divulgado. É pra cliente, mas é divulgada internamente somente, então o vendedor a partir do 
momento que ele sabe que aquele produto está em promoção naquela data, que ele sabe 
através dos meios de comunicação interna, ele promove, ele coloca o produto em lotes na loja, 
ele faz alguma coisa na loja para chamar atenção. Então é uma mídia interna que funciona 
para o cliente, porque o vendedor ele vê toda aquela promoção do produto internamente, ele 
se motiva a vender mais.  E isso é como se fosse uma mídia sem nenhum tipo de 
investimento, porque nós mesmos que fazemos toda a organização da campanha e tudo mais, 
semanalmente, e aí o produto é divulgado, por 100,00 de 140,00 uma coisa assim.  

Mas, para você fazer isso precisa ter então contato com a equipe de marketing, é isso? 

Na verdade, a gente tem relacionamento com o marketing por conta das campanhas externas 
também, só que o relacionamento ele é mais direto com a área Comercial. A gente conversa 
direto com os compradores, com a área promocional, que é o “gestão de categorias’, que eles 
fazem a gestão de todas as promoções, de cada produto que vai ser levado adiante, cada 
produto que vai pra mídia, cada produto que vai pra mídia interna. Então, a partir daí a gente 
cria um plano, então, por exemplo, na semana do dia das crianças a gente costuma pegar 
algum produto que esteja com a venda baixa, que não vai ter nenhum tipo de investimento de 
mídia externa, porque também se eu mandar ele pra mídia externa eu invalido todos os canais 
internos né. Então, algum produto que não vai ter nenhum filme, nada, nem tablóide, nem 
nada, aí a gente negocia com o comercial para tentar reduzir ao máximo o preço desse produto 
e a gente leva para esse quadro da TV, que é a TV semanal e tal, no Oferta TV Luiza. E aí 
isso é promovido dentro das lojas, através da TV, e a partir daí a loja fica ciente que aquele 
produto reduziu o preço, eles cartazeiam, colocam o lote na porte da loja, pra chamar o cliente 
pra comprar. Então é como se fosse uma motivação para os vendedores, melhorarem a venda 
daquele produto, sem nenhum tipo de investimento, e aí a gente tem indicadores, que toda 
semana a gente mede a venda desse produto para ver se aumentou. E é assim, na semana 
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anterior ao programa de TV, vamos supor, a gente fez um celular um tempo atrás que ele 
vendeu 30 peças no fim de semana anterior, aí na quinta a gente fez o programa com ele e no 
final de semana logo após a TV Luiza ele vendeu 300 peças. Então, assim, é um crescimento 
louco, não dá pra calcular em porcentagem ficaria ridículo te dizer que cresceu 2000%. Na 
maioria das vezes a gente procura pegar algum tipo de produto que tenha grande estoque, que 
a venda esteja baixa, que esteja precisando de dar uma revolucionada naquele produto, porque 
o produto que já tá em alta, que já tá na mídia, não é muito o nosso foco, até porque o mérito 
pode ser levado para a mídia externa, e não é isso que a gente quer, a gente quer mostrar com 
esse quadro o poder da comunicação interna nas empresas também. A gente costuma colocar 
os produtos que são coerentes com o tema da TV, porque, assim, por exemplo, a gente tem 
TV Luiza que é foca em móveis, e aí a gente traz a equipe de móveis, é a semana do “liquida 
móveis”, e aí o produto da TV Luiza vai ser algum móvel que esteja, vamos dizer assim, 
encalhado lá no estoque. Se for a TV Luiza de tecnologia, a gente vai trazer um celular, um 
notebook, um tablete. Eles que decidem qual é o produto, mas a gente tenta não fugir muito 
do tema atual, porque eu promover a semana da tecnologia e colocar sei lá um guarda-roupa, 
a gente foge do tema e tira o foco da loja. Cada semana é um tema. A gente tem muito foco 
hoje na área comercial, porque, assim, a empresa é uma empresa de varejo e a gente precisa 
de forma direta, vamos dizer assim, ter algum tipo de participação na melhoria de vendas da 
empresa, porque o objetivo da empresa é sempre crescer as vendas, crescer as vendas. E é 
claro que, como a gente é uma área que está dentro de Gestão de Pessoas, um dos nossos 
deveres também é a disseminação da cultura, ajudar o clima da empresa. Então, a TV Luiza é 
muito completa hoje exatamente por isso, porque, além de manter todo esse alinhamento com 
os princípios da empresa, a metodologia que a empresa tem de administração, ela tem também 
que manter a parte comercial sempre viva pros colaboradores melhorarem cada vez mais o 
lucro da empresa, até porque é uma empresa de capital aberto, e tudo mais, então o lucro tem 
que ser certo, independente de qualquer coisa. Então hoje eu diria que de 70% a 80% do 
conteúdo da TV Luiza é voltado para o comercial, para vendas mesmo. Tanto que esse quadro 
da TV Luiza foi criado para nossa área, justamente para ajudar a englobar a parte comercial 
da TV Luiza, trazer os colaboradores para a área interna também, porque  muitos vendedores 
eles sentem esse quadro também como algo importante para eles, porque quando um produto 
é muito vendido, vamos supor um “só amanhã”, você já deve ter visto vários produtos que 
vão para o “só amanhã”, e quando o produto é muito vendido pelo só amanhã, o mérito não 
vai para o vendedor que vendeu bem, o mérito vai para o filme que passou, a propaganda da 
novela da globo. “Ah, claro, essa TV vendeu bem porque está passando na propaganda do 
jornal Nacional”, enfim, de vários canais. A partir do momento que isso não é passado em 
nenhum canal, que é somente interno e ele vendeu bem, por um mérito do vendedor, que foi 
lá e cartazeou, fez lote, chamou o cliente para comprar aquele produto, ele se sente motivado, 
porque ele vê que depende dele também para vender, não é só esperar o filme passar na TV e 
o cliente aparecer. Então é uma forma de além de melhorar a venda da empresa, ele motiva 
também os vendedores até mesmo a se sentirem mais capazes e tudo mais. E é legal a questão 
da parceria conforme você mesma ressaltou. Você tem que negociar, falar com o comercial, 
falar com o marketing, e tudo mais, então é um trabalho conjunto de várias áreas sabe, que se 
reúne para levar um produto legal para os vendedores, pra que eles se sintam bem, promover 
aquilo e vender cada vez mais.  
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Dentro da área de comunicação organizacional como um todo, nós temos então: essa 
área chamada comunicação corporativa e sustentabilidade, que responde à gestão de 
pessoas, e temos o marketing, o comercial, o e-commerce 

O E-commerce, embora separado está ligado de certa forma com o marketing, porque agora a 
gente tá com o objetivo de promover a multicanalidade na empresa, é trazer o cliente da loja 
pro site e o cliente do site pra loja também. A equipe do E-commerce é uma diretoria separada 
hoje e dentro do E-commerce existe um comercial, existe um planejamento, existe um 
marketing. Só não existe a área de comunicação corporativa porque a gente trabalha para o E-
commerce também. Mas é como se fosse uma parte da empresa independente entre aspas. 
Entra a parte de Redes Sociais também, tudo dentro do E-commerce. Tem o blog, que é o 
Blog da Lu, tem o facebook do Magazine Luiza, que também é administrado pelo E-
commerce, e o site inteiro.  

Aí outra forma de comunicação com o cliente também é o atendimento, que está lá na ponta. 
No comercial, o cliente do comercial são os vendedores. Quem faz comunicação que vai para 
o cliente é o E-commerce, através do site, do blog e tudo mais, e o Marketing, que é 
comunicação focada no cliente. Aí tem o CRM que faz as malas diretas. Aí tem o Marketing-
Propaganda, que cria todas as propagandas da empresa, junto com a Etco, que é a agência. E o 
Visual-Merchandising também. O Marketing é composto pela CRM, pela propaganda e o 
merchandising.  

Não existe também uma equipe de multimídia, que fica em Ribeirão Preto? 

Multimídia fica dentro do site também, que pertence ao E-commerce. Eles são da equipe que 
organiza toda a parte visual de produtos. O comprador faz a compra de um produto, e 
encaminha para o multimídia que todas as fotos, aquelas produções de vídeo, tudo isso é o 
multimídia que constrói e implanta no site. Então, hoje a gente tem muitos vídeos de 
demonstração de produtos, que é até um diferencial do Magazine, que são sites que não tem 
isso hoje, sei lá: uma boneca que fala dez, 15 frases, está escrito lá que ela fala frases mas o 
cliente não tem contato nenhum com isso para comprar, e hoje o multimídia faz vídeos com a 
voz da boneca, faz vídeos mostrando áudios com a voz da boneca e posta isso tudo no site. 
Então é um trabalho muito especializado mesmo, fazer o cliente se aproximar o máximo 
possível do produto, pra ele poder realizar a compra pela internet. 

Na sua área, então, é: TV Luiza, Rádio Luiza, Portal Luiza, assessoria de imprensa, 
além da comunicação com a comunidade. 

Isso. Aí tem assessoria de imprensa que, assim, é feita pela Fonte, mas a gente é como se 
fosse uma parceria né, a gente alimenta e também recebe muita coisa da Fonte. E tem a 
sustentabilidade também, mas, canal de comunicação são esses três mesmo internos. Na 
verdade, a área de comunicação corporativa e sustentabilidade fica dentro de Gestão de 
Pessoas, é um núcleo, então tudo o que a área de Gestão de Pessoas precisa repassar pros 
funcionários é a gente que faz, então a diretoria de comunicação é a gestão de pessoas.  

Você saberia dizer se tem na empresa algum profissional de Relações Públicas? 
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Até antigamente nossa área se chamava Relações Institucionais. Aí depois a gente mudou o 
nome, porque veio a Sustentabilidade e aí a gente englobou comunicação corporativa e entrou 
sustentabilidade junto. Mas, tudo que é ligado a esse tipo de relacionamento, mais com 
assessoria de imprensa mesmo, e dependendo uma coisa ou outra cai na nossa área. A nossa 
área tem também uma frente que é o “Gestão de Crises”, que tudo que pode acontecer tanto 
de publicações na imprensa de negativas, a gente faz uma tratativa claro com a parceria com a 
Fonte, mas, a gente faz relatórios, boletins, tudo mais, para que a diretoria fique ciente de tudo 
isso antes mesmo que o fato chegue a estourar na imprensa ou até mesmo dentro da empresa. 
Como, sei lá, acidente de trabalho num centro de distribuições. Publicações negativas nos 
jornais. Cliente criticando a empresa. Aí a gente tem esse relatório que é enviado e, além 
disso, a Ivone participa do Comitê de Ética, não sei se ela chegou a comentar com você. 
Então, a gente tem todo esse cuidado com a parte de crise, que é feita a comunicação para a 
diretoria. Sou jornalista, quase todos são, todos não, temos um webdesigner, que é webmaster, 
e agora se tornou coordenador de comunicação interna, então ele coordena os três canais, que 
é rádio, tv e portal. Temos um especialista que coordena o Portal, ele é especialista no portal. 
Tudo que envolve o portal hoje é com ele, tanto na área de TI, quanto na área de 
desenvolvimento e tudo mais, de layout, enquanto na área de conteúdo ele também dá 
bastante suporte, apesar que eu e outro trabalhamos mais focados no conteúdo. Aì tem outro 
jornalista que cuida mais da parte de prêmios, é o institucional, porque a empresa participa 
muito de premiações, tem o great place to work, enfim, pesquisas de melhores empresas para 
se trabalhar, ele cuida de toda essa parte e tem também o “quem somos” do site, parte 
institucional do site Magazine Luiza que é alimentada por nossa equipe também, que é ós a 
gente que faz. E tudo isso que a gente cria hoje, a gente tem uma preocupação com 
acessibilidade, pelo programa de inclusão estar dentro da nossa área,  agente já está 
começando a criar audiobooks de toda o conteúdo da empresa, tudo é narrado, com um 
formato que seja fácil para deficientes visuais e deficientes auditivos conseguirem ter acesso, 
e tudo mais. Temos outro profissional de webdesigner que cuida de todos os banners do 
portal, todas as artes, conteúdo de multimídia do canal 900, que é o canal interno que fica 
passando nessas tevês que a gente tem no escritório. 900 porque é o numero da unidade desse 
escritório, esse escritório é o escritório de negócios 900, que é a filial 900. Então, ele passa 
todo tipo de conteúdo. Agora, como você pode ver, está com uma foto da Luiza Helena, de 
uma sabatina da Folha que ela foi, então, todo esse tipo de conteúdo, tudo o que está saindo da 
empresa lá fora, de repente quando tem uma inauguração de uma loja a gente coloca lá, tem 
dicas culturais, não só conteúdo do Magazine Luiza. Esse conteúdo é só nesse escritório 
porque só aqui que tem esse circuito de TVs por toda parte. No escritório de Franca a gente 
está tentando desenvolver alguma coisa para que tenha isso também. O escritório de João 
Pessoa já é um pouco mais complicado, porque a estrutura de lá ainda não permite, mas eles 
estão na verdade para inaugurar um escritório novo então é provável que a gente tente fazer 
alguma coisa por lá também. Mas a gente está evoluindo isso para Franca por enquanto. E 
assim, é uma proposta que deu muito certo aqui, porque ele ajuda a interagir, por exemplo: a 
gente tem um quadro do canal 900 que se chama Jornada Fotográfica, nessa jornada 
fotográfica da mês a gente coloca um tema. Então, vamos lá, se esse mês for tema das 
crianças: envie uma foto de quando você era criança. Então, o pessoal gosta muito de 
participar, e eles enviam, quando está no café está vendo a foto do outro quando era criança, 
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então constrói um clima gostoso no escritório, e ele ajuda, agora também está passando um 
conteúdo sobre câncer de mama, traz dicas de shows que terão em São Paulo, livros que estão 
sendo lançados, então, ele traz todo tipo de conteúdo e isso tudo é feito por nossa equipe. A 
gente procura buscar o maior tipo de conteúdo interessante de São Paulo, até porque a gente 
tem um público muito grande que não é daqui ainda, muita gente que veio de fora, muita 
gente de Franca principalmente, então a gente busca fazer com que as pessoas se integrem 
tanto com o escritório quanto com a cidade. Então é muito interessante por isso também. 

Como funciona a parte de planejamento do setor? 

A gente fala que é a reunião de pauta da TV na verdade. É sempre no final de cada programa. 
Todo programa é na quinta-feira. As vezes tem algum outro na sexta, na quarta, mas procura 
ser geralmente na quinta-feira. A quinta-feira é estratégica, porque é uma data próxima ao 
final de semana, e aí o final de semana é o momento histórico de vendas da semana, aí a gente 
faz quinta pra quando chegar sexta-feira os vendedores já estarem todos preparados com a 
loja pronta pra no sábado arrebentar de vendas, que é o principal dia da semana pra gente. 
Então, logo depois do programa a gente já faz a reunião de pauta da próxima semana. O que a 
gente faz? A gente reúne sempre com o pessoal do comercial, que aí é ali que a gente vai 
decidir qual é a campanha que vai ser divulgada na TV. Pra essa semana, a gente vai ter uma 
campanha de eletro, da linha branca, então a gente vai fazer uma reunião com os gerentes de 
compra de linha branca e eles vão trazer os principais produtos, eles dizem qual é a ideia que 
eles têm. Ah, a gente quer gravar um VT na loja X, a gente precisa entrevistar o vendedor que 
foi destaque e tal, aí a gente vai encaixando o que dá pra fazer, o que não dá, a gente traz 
novas ideias de produções, e isso é feito com nossa equipe, eu e o coordenador, os produtores 
da TV também. A gente tem uma empresa que presta serviço pra gente, que é a Atmo, a 
antiga Subway, e aí a gente tem o diretor de tv e os produtores, que ficam full time aqui com a 
gente e eles participam dessa reunião também, para questão de produção, a parte operacional 
mesmo, de como vão ser feitos os VTs, como será desenvolvido isso, e aí os quadros diversos 
da TVa gente já desenvolve ali também. A gente tem um quadro chamado “Sou Eficiente”, 
que mostra os colaboradores que tem algum tipo de deficiência e estão crescendo na empresa, 
a gente leva o depoimento deles, a gente tem o ML Acontece, que a gente traz tudo que houve 
relativo às nossas lideranças, se a Luiza Helena deu algum tipo de entrevista, se o Marcelo 
Silva participou de alguma palestra importante, tudo mais, e a gente traz pro pessoal, pro 
campo. A TV Luiza é focada muito nos colaboradores das lojas, porque o pessoal do 
escritório eles já tem um contato muito direto com a diretoria, diariamente eles estão aqui, 
você pode ver que é muito portas abertas aqui. Você desce e encontra a Luiza Helena lá 
embaixo a qualquer momento. Então, é muito fácil o acesso pro escritório, a loja já não é tão 
assim, eles tem uma imagem muito distante de tudo isso, então, com a TV Luiza a gente tenta 
aproximar, através do ML Acontece, de repente algum tipo de treinamento muito importante, 
com uma equipe muito grande, a gente costuma divulgar no ML Acontece também. Enfim, os 
quadros fixos seriam esses, a gente tem quadro focado em determinado departamento. A gente 
tem quadro que é só da logística, a gente mostra tudo o que está acontecendo lá, a gente tem  
alguns quadros que, sei lá, podem agregar para os caixas, ao invés de ser só para os 
vendedores, algum tipo de informação nova, que o caixa vai ganhar algum tipo de comissão 
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se vender algum tipo de serviço, enfim, a gente sempre se preocupa em atingir um pedacinho 
de cada área. Tem a LuizaCred que a gente sempre traz alguma novidade deles também, para 
impulsionar as vendas. Consórcio Luiza, tem a LuizaSeg que é a seguradora e tudo mais. 
Sempre traz algum tipo de serviço novo, algum lançamento, e tudo isso é dentro desses 
30minutos de programa, e aí cada semana a gente encaixa o que consegue, no melhor formato 
possível, e o nosso obetivo hoje é fazer com que todo esse conteúdo chegue à loja, e não fique 
de forma cansativa. Porque, por mais que seja 30minutos, você imagina que seja pouco 
tempo, mas, 30minutos ouvindo uma pessoa falando a mesma, falando sei lá, sobre vendas e 
que tem que vender e produtos e isso e aquilo, então a gente tenta mesclar bastante esses 
conteúdos para o pessoal, pra prender, pra chamar mais atenção da melhor forma possível.  

Esses repórteres são dessa empresa terceirizada?  

É só o pessoal dos bastidores mesmos, a gente não tem um apresentador fixo, um repórter 
fixo, a gente não tem nada disso, quem faz a tv são os próprios colaboradores, então se a tv 
for focada em eletro, quem vai entrevistar algum vendedor é o comprador de eletro ou é, sei 
lá, o assistente da área de eletro, então a gente tenta fazer com que eles se sintam integrados à 
empresa de forma que, assim, eu não trago um apresentador profissional e nenhum repórter 
profissional, quem vai ser o repórter vais ser o cara que compra aquela linha, ou o cara do 
marketing que promove aquela linha, é sempre focado assim, fazer que cada tv seja 
apresentada por uma pessoa diferente. Claro que tem uns apresentadores que costumam ir 
muito mais, como o diretor de operações de vendas, que geralmente vai muito, inclusive o 
programa de amanhã será apresentado por ele, ele será o âncora, então ele vai apresentar no 
estúdio e a gente vai ter os VTS gravados na loja, mostrando os produtos, as promoções. A 
gente já foi para várias cidades, a Atmo trabalha com umas 5 ou 6 pessoas, dependendo da 
produção eles trazem mais freelancers e tudo mais, mas gira em torno disso, até 7 pessoas no 
máximo. Aí tem a produtora, que fica todos os dias aqui, de segunda a sexta e o diretor vem 
na quarta e vem na quinta. O diretor auxilia mais na edição dos vídeos, e ele dirige o 
programa na quinta-feira mesmo, ao vivo. A Touareg, outra empresa, presta consultoria de 
conteúdo para a TV. Hoje a gente tem dois roteiristas da tv, um é da Atmo e o outro da 
Touareg. Então, eles criam um roteiro em conjunto, tanto a parte de conteúdo quanto a parte 
comercial e esse roteirista da Touareg ele auxilia a questão da evolução, do conteúdo do 
roteiro, de criar, a gente fala que é como se ele ajudasse a costurar cada conteúdo que a tevê 
Luiza traz. Hoje a gente tem que falar de consórcio, a gente tem que falar de serviços, a gente 
tem que falar de vendas de produtos, e a gente traz o ML Acontece. Então, os dois roteiristas 
trabalham em torno de tudo isso pra fazer com que o programa tenha um segmento sem sair 
muito fora do conceito, fora do que a gente tem que a passar, sem sair do eixo principal do 
programa também. O pessoal da Touareg eles não estão sempre aqui, mas eles vêm como 
freelancer, é o mesmo roteiro, sempre, ele vem toda semana, falam direto com os 
colaboradores de outras áreas, então o contato deles não se restringe a equipe de 
comunicação, por exemplo, a gente precisou gravar um VT essa semana, então alguém da 
área de comunicação acompanha e eles entrevistam diretamente a pessoa, eles vão até a mesa 
da pessoa, então a gente falou com a gerente Erica, então o roteirista desceu, foi até a mesa 
dela, a gente conversou junto e ela foi passando todo o conteúdo pra ele e ele foi desenhando 
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o roteiro ali com ela, depois ele mesmo já troca com ela, ajusta a versão que ela quer 
modificar e tudo mais. É muito interessante isso, porque eles são como se fizessem parte de 
nossa equipe, mesmo não contratados diretamente eles têm uma relação muito interessante 
com todas as áreas, eles conhecem praticamente todo mundo, eles participam de uma certa 
integração ao longo dos programas e todas as pessoas que têm envolvimento com a tv Luiza 
já sabem quem são eles, já sabem qual a metodologia do nosso trabalho.  

E como vocês avaliam a comunicação? 

A gente tem vários indicadores hoje que monitoram o trabalho de comunicação na empresa. 
Aquele quadro que eu te falei, da oferta da TV, é um dos principais quadros que geram 
indicadores de participação de vendas mesmo. Então, a gente costuma analisar da seguinte 
forma: todo aquele crescimento de vendas que é ocasionado por esse quadro, ele faz parte do 
trabalho da equipe de comunicação. Então a gente consegue saber se a venda do produto 
melhorou ou não, através de indicadores de vendas, e a gente consegue saber se a 
comunicação está sendo eficaz ou não comercialmente dizendo. Agora, em questões de 
conteúdo e tudo mais, toda semana logo após o programa da TV Luiza, a gente tem uma 
avaliação, que é uma pesquisa, postada no portal, na intranet, e os colaboradores da loja 
entram nessa pesquisa pra responder o que eles acharam daquele programa. Então a gente 
deixa três, quatro perguntas como: deixe a nota para o programa de hoje de 1 a 5. E: diga qual 
foi o assunto que mais chamou sua atenção, aí eles escolhem ao assunto. Aí embaixo: deixe 
um comentário sobre um assunto que você acha que deveríamos falar mais no programa. A 
equipe da loja responde. Geralmente a gente tem uma amostra interessante, sei lá, de 400 a 
500 pessoas que respondem, por semana. Claro que a gente não consegue atingir os 23 mil, 
não é todo mundo que para pra responder, mas como é uma pesquisa super rápida e o pessoal 
quando gosta ou quando não gosta de forma alguma, eles querem expressar de alguma forma 
e eles sabem que é um canal que a gente olha. Então, toda semana, quando a gente faz a 
reunião de pauta do programa, a gente já valia o programa que acabou de acontecer.  A gente 
abre essa pesquisa. Termina o programa a gente dá um tempinho para o pessoal responder 
online ali, a gente já abre a pesquisa e vê o que o pessoal da loja achou do programa. Pela 
intranet isso. Termina o programa eles entram no site e respondem o que eles acharam. E 
além disso, tem os medidores de acesso do portal Luiza também, que a gente trabalha com a 
ferramenta google analytics, que ele mede todos os acessos do portal, então a gente consegue 
saber hoje qual é a área que está sendo mais acessada, qual a área que as pessoas estão ficando 
mais tempo para ler aquele conteúdo, então, se eu coloco hoje um conteúdo sobre, sei lá, 
serviços financeiros, garantia estendidas, eu sei quantas pessoas entraram naquela página, 
quanto tempo, em média, as pessoas estão demorando pra ler, a gente consegue saber se elas 
realmente estão lendo tudo, se elas só estão abrindo e fechando a página, então, também são 
indicadores para verificar a eficácia da comunicação e a gente consegue medir se aquele 
serviço teve algum sucesso ou não de vendas. Então, se ele teve um nível de grande acesso no 
portal e a venda dele realmente tiver fazendo sucesso, a gente consegue medir que a 
comunicação realmente está sendo eficaz, que as pessoas estão lendo o conteúdo, que estão 
sendo treinadas através desses sistemas. E da Rádio a gente tem também pesquisa de 
satisfação pelo portal, que o pessoal indica: ah, aqui na minha região está tocando músicas 
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que eu não gosto, ou, o conteúdo comercial aqui da minha região não tá legal, os clientes não 
estão gostando. Porque, a rádio hoje é o único canal interno que atinge os clientes também, 
porque ela fica ligada nas rádios o dia todo, então o cliente que entra na loja automaticamente 
já está ouvindo a rádio. A gente tem uma preocupação muito grande com  o conteúdo que 
passa, porque talvez não seja interessante para o cliente ouvir alguma coisa motivando os 
vendedores a venderem. O cliente não vai se sentir bem ouvindo isso, pode se sentir mal com 
isso e tudo mais, então a gente tem um cuidado muito especial com a programação da rádio, 
por conta dos clientes. Então a gente tem pesquisa de satisfação, os vendedores também 
respondem: olha, eu acho que aqui precisa melhorar mais tal coisa. E a rádio é muito flexível. 
O próprio gerente é que cria todo o conteúdo que vai pra rádio, ele customiza, ele escolhe as 
promoções que vão ser veiculadas, ele escolhe as músicas que vão tocar, tudo mais, então é 
um canal muito direto. Eles têm um sistema com todas as promoções que estão disponíveis, já 
em forma de áudio, e aí eles selecionam, escolhem o que vai tocar na loja deles naquele 
momento. Aí de manhã eles ligam o computador, é um sistema que fica no computador só do 
gerente, eles abrem e veem o que está disponível lá, se tem alguma mensagem ao gerente, 
alguma coisa, e ele coloca tudo que ele acha que é interessante. Geralmente, ela é 
personalizada por região. As vezes no sul eles vão colocar musicas diferentes do que no 
nordeste, quanto às musicas eles costumam encaminhar direto para a rádio. Temos também 
uma empresa que presta serviços pra gente, que é a Netrádio. Eles já têm um contato direto e 
encaminham: olha, essas músicas estão ruins, eles reclamam, a gente vai lá e altera junto com 
o pessoal da rádio, e a rádio ela serve muito para fazer a conexão com os outros canais. Então, 
quando surge um conteúdo novo no Portal, geralmente a gente anuncia na rádio: entre no 
Portal Luiza e veja mais detalhes sobre o novo plano de saúde. Então a rádio leva muitas 
pessoas. Ou: no programa de amanhã da TV Luiza você tirará suas dúvidas sobre bolsa de 
estudos no Magazine Luiza. Então, a pessoa ouve e sabe que na próxima TV Luiza terá 
aquilo. Então, o legal da rádio é isso: ela consegue integrar os canais de forma que os 
colaboradores eles ouçam os anúncios na rádio pra se atentarem ao que vem pra eles nos 
outros canais. E é legal para o cliente ouvir também né: a promoção as vezes tem algumas 
coisas que a gente não veicula em outros canais, veicula só na rádio. O cliente está na loja 
comprando uma outra coisa, aí ele ouve na rádio que tem um liquidificador em promoção, ele: 
poxa, vou levar esse liquidificador também. E vai lá e agrega mais para a compra dele. Então, 
a rádio é interessante por isso também. 

E com todas essas fusões, as regionalizações, o que mudou na comunicação do Magazine 
Luiza? 

A gente tem uma pessoa focada na comunicação do nordeste, faz parte dos 11 da equipe da 
Ivone. Ela trabalha em conjunto com a gente, nos mesmos canais também, usando as nossas 
mesmas metodologias, e conceitos, só que com foco específico para o nordeste. Ela fica no 
escritório de João Pessoa, que era o antigo escritório das Lojas Maias, onde ela já trabalhava. 
Antigamente, quando era Lojas Maias ela era da área de endomarketing, aí quando entrou ela 
veio para a comunicação corporativa. Ela faz praticamente tudo isso que eu disse só que 
focada no nordeste.  A comunicação está cada vez mais integrada, a gente não está fazendo 
muita distinção mais do que é sul, do que é nordeste, do que é sudeste, em quesito de cultura 
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da empresa, porque a gente quer unificar isso cada vez mais. Só que na parte comercial a 
gente não consegue fazer isso ainda, porque tem diferenças, não adianta. No nordeste eu 
sempre vou vender mais ar-condicionado e ventilador, no sul eu vou vender aquecedor e sei lá 
fondue, outras coisas diferentes. A gente ainda tem uma tratativa muito específica para cada 
região do país, agora cultura, disseminação da cultura, informações da empresa em si, levar o 
que a gente chama de “jeito luiza de ser”, a gente não faz distinção, a gente tenta agregar o 
máximo para qualquer região que for.  

Como você explica esse “jeito Luiza de ser”? 

Jeito Luiza de ser são diferenciais que o Magazine Luiza tem de outras empresas. Eu, 
particularmente, entrei no Magazine Luiza com 18 anos, então, não tenho tanta vivência em 
outras empresas. Fiz faculdade, evoluí, tudo aqui dentro. Entrei no e-commerce e depois vim 
pra comunicação. E sobre o jeito Luiza de ser, como te explicar? A gente consegue diferenciar 
muitas coisas aqui dentro pela postura, de repente um método que a cultura da empresa 
mesmo tem, de acolher as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam família da empresa. 
A gente vê a Luiza Helena muito próxima de todo mundo. Ah, hoje sou vendedor da loja 328, 
que fica lá no sul, longe, e tive um problema muito sério de saúde, não tenho condições. Se 
esse vendedor ele quiser ter contato com a diretoria da empresa pra pedir ajuda pra qualquer 
coisa, ele tem acesso livre à presidente da empresa, a Luiza Helena, e ela responde e-mail por 
e-mail que ela recebe, de vendedor por vendedor, de qualquer cargo que seja. E ela tem esse 
contato muito direto, ela liga pras pessoas, ela dá a tratativa, como ela mesma diz, ela vai na 
causa da causa. Então, se ela vê que está acontecendo algum problema, que o sistema está 
travando por algum motivo, ela quer falar com a pessoa responsável por aquilo, ela quer 
entender o que é o problema, pra ela poder  contribuir no que for para ajudar. Então é muito 
legal isso, porque a gente tem uma confiança, que a diretoria da empresa trabalha para que a 
gente evolua, entendeu? A gente não tem aquela sensação de  diretoria uma coisa distante, 
porque tem muita empresa assim, que se você encontrar um diretor no corredor, abaixa a 
cabeça, mal fala bom dia, como se fosse uma pessoa intocável. Aqui não, muito pelo 
contrário, a gente tem acesso livre. Hoje, se eu quiser, sou uma analista, não tenho cargo de 
liderança, se precisar falar com ela por algum motivo, sei que se eu entrar na sala dela, ela vai 
me atender. A gente tem também um conselho de colaboradores. É como se fosse um, é uma 
equipe de pessoas de diversas áreas mesmo, que a gente cuida da comunicação dos 
colaboradores com a diretoria diretamente. Cada unidade tem o seu conselho, uma sei lá, 
depende da unidade e da quantidade de pessoas, aqui no escritório nós temos 15 pessoas, uma 
pessoa de cada área, tem o conselheiro de gestão de pessoas, tem o conselheiro de TI, tem 
conselheiro de e-commerce, marketing, comercial, tudo mais, então eles cuidam de coisas 
como: o horário de trabalho hoje está adequado para o escritório? Se sim, se não. A gente 
tenta fazer pesquisas, flexibilizações e leva pra diretoria. Ah, vamos promover um evento pro 
dia das crianças aqui no escritório e trazer os filhos dos colaboradores? A gente viabiliza tudo, 
faz orçamento e leva para a diretoria. Então, é como se fosse um canal de comunicação de 
melhorias no ambiente de trabalho. Então, a gente mesmo trabalha para melhorar o nosso 
clima aqui dentro, a gente não depende de alguém que vá melhorar o nosso clima. Então, é 
como se cada um tivesse um compromisso de fazer com que o ambiente de trabalho fique 
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melhor para o outro colaborar. Isso faz parte do jeito Luiza de ser também. Então, a partir do 
momento que você entra aqui, é como se você passasse por um aprendizado que te 
transformasse numa pessoa que vive o jeito Luiza de ser, sem nem saber explicar direito o que 
é, como acontece comigo. A gente tem um rito de comunhão toda segunda-feira, todo mundo 
já é acostumado com isso. A gente chega de manhã, sabe que vai ter essa reunião, que todas 
as pessoas vão participar, ela é feita em todas as unidades ao mesmo tempo, então se aqui 
estou reunido, sei que o escritório de João Pessoa também está, Franca também está, os 
recados estão sendo passados, de todas as áreas, os resultados da empresa está sendo 
divulgado para todo mundo, então, é um negócio que é muito interligado, apesar do tamanho 
da empresa. O rito é criado por todas as áreas. O marketing apresenta quais são as campanhas 
da semana. A área de vendas apresenta o resultado de vendas da semana que passou. A área 
de comunicação mostra as notícias que geraram na imprensa na última semana e a gente 
mostra algumas coisas dos canais internos também, os resultados e tudo mais. A área de 
gestão de pessoa apresenta os novos colaboradores, quem tá entrando. Aí cada área mostra 
seu retorno. O e-commerce  mostra as novas ações de mídias sociais, tudo mais. Então, cada 
área agrega um recado diferente. Tem a área de inaugurações que apresenta fotos das lojas 
que foram inauguradas, os resultados. Então, ele não é feito por uma área, cada semana é uma 
área que é responsável por criar o rito, então a gente tem a apresentação, que é uma 
apresentação padrão, que toda semana ela é usada, só que ela tem que ser usada cada semana 
por uma área. Então, vamos supor: o rito dessa semana é da área gestão de pessoas, então nós 
nos reunimos, a gente tenta achar um tema legal pra envolver a pessoa, fazer uma dinâmica, 
vamos supor: na semana da criança o comercial trouxe balões, mostraram coisas da infância 
dos anos 70 até 90, que seria a infância das pessoas que trabalham aqui, desenhos, trechinhos 
de desenhos, então, a gente tenta fazer com que o rito fique uma reunião leve, e não fique 
aquela coisa maçante toda semana do mesmo jeito e, no meio dessas dinâmicas, desses vídeos 
interessantes, a gente coloca o recado. Aí eles assistem mais um videozinho engraçadinho e 
vamos para as notícias da semana, é assim que funciona. A gente canta o hino nacional e a 
gente canta o hino da empresa também. O hino da empresa é mais um item do jeito Luiza de 
ser. Todo mundo que entra na empresa aprende automaticamente a cantar o hino, e canta toda 
semana no rito. E sem perceber que está fazendo aquilo que pode ser totalmente absurda pra 
outras pessoas que não trabalham aqui. Um hino? Pois é, a gente tem um hino. É o mesmo 
hino, sei lá, ele deve existir, não me lembro direito a história do hino, sei que foi feita por um 
vendedor, ele criou a música, a melodia, e enviou pra Luiza Helena como uma homenagem, 
ela gostou tanto que ela fez isso virar o hino do Magazine Luiza. Aí imprimiu num quadro, 
tem ele num quadro gigante lá em Franca e a partir daí começou-se a cantar essa musica no 
rito, era uma musica bem lentinha e tal, com a letra bem devagar, aí um dia eles mandaram 
pra Etco, que é nossa agência, pra tentar dar uma alegrada no hino, que era muito desanimado. 
E eles fizeram uma versão totalmente animada, que é a versão que a gente usa até hoje. Então 
sei lá, ele deve ter uns 20, 30 anos, ele é tocado toda segunda-feira e cantado por 23 mil 
pessoas.  
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Entrevista 3 – especialista em Comunicação. Responsável pelo Portal Luiza (intranet) 

 

Como funciona a área de comunicação e como é o seu trabalho? 

Até 2004, a área de comunicação não era bem-estruturada como é hoje. Havia uma pessoa, 
que fazia o contato com a Assessoria de imprensa e produzia um jornal interno. Eu trabalhava 
no E-commerce, e quando veio a gerente para criar o departamento de comunicação, eu vim 
também. Lançamos em 2005 o Portal Luiza. Três meses depois que a gente criou a área, a 
gente lançou a primeira ferramenta, depois a TV Luiza e ainda de quebra a gente trouxe a 
rádio Luiza, que já existia, mas era gerenciada pelo marketing, então veio pra gente também. 
Então, de lá pra cá, eu venho cuidando, eu passei pela TV Luiza também, coordenando a 
promoção toda da TV, mas o foco meu sempre foi, talvez pela formação minha também de ter 
trabalhado como webmaster e tudo mais, o maior foco meu foi o Portal Luiza. O portal é uma 
intranet, não tem nada vinculado com o site do Magazine Luiza, é uma intranet. Não existia, 
foi a primeira ferramenta de comunicação nossa foi essa intranet, o Portal Luiza. Ela é interna, 
é uma comunicação com o colaborador interno mesmo, com funcionários, é uma ferramenta 
que basicamente traz notícias da empresa, direcionada para o funcionário, comunicados de 
alguma coisa que a empresa precisar comunicar com urgência, que é mais rápido, não chega a 
ser notícia, é um comunicado mesmo com mais urgência. Vamos supor, teve uma rebaixa de 
preço, você tem que comunicar isso rápido, a gente utiliza o Portal para isso, ele traz acesso a 
ferramentas. Quando a gente foi desenvolver o projeto do Portal, a gente foi analisar o que o 
Magazine Luiza tinha de intranets. Na época, ela tinha mais de 50 sites intranets separados. 
Então, outro grande motivo para a gente lançar o Portal não foi só a comunicação, mas reunir 
todos esses sites num lugar só, facilitar o acesso a essas ferramentas que eram espalhadas. 
Então ele dá acesso a ferramentas de vendas, acesso a holerite, a chamados no helpdesk, tudo 
isso está integrado ao Portal. Então, a gente pegou todas essas ferramentas que eram utilizadas 
em separado, dentro do Portal Luiza também. Acho que ao longo desses 9 anos trabalhando 
com intranet, acabei me especializando, participei de muitos treinamentos, workshops, é uma 
coisa que a gente sempre discutiu lá nos treinamentos, uma das grandes discussões é: ah, a 
intranet na minha empresa ninguém acessa, como você faz? Pra gente, aqui no Magazine 
Luiza, pra gente é muito bem resolvida isso. Estava ali até aberto o google analytics, olhando 
quantas pessoas estavam acessando, a gente tem uma média de acessos aí mensal de 1 milhão 
de acessos mensais em nosso portal. Mas, por que a gente consegue isso? Ao longo dos anos a 
gente foi conquistando, foi percebendo algumas melhorias que precisavam ser feitas. Hoje a 
gente está na terceira versão do Portal. A gente lançou uma primeira versão, bem fria, bem 
crua mesmo, era simplesmente um local onde a gente colocava todas as intranets num local 
só, e tinha ali as notícias e comunicados, básico assim. Bem simples. Numa segunda versão, a 
gente já começou a melhorar, trazendo além da parte toda burocrática, procedimentos, etc, 
etc, já começou a trazer um pouco mais de interatividade. Então você tem chats dentro do 
portal, fórum de debates, você começa a instigar o colaborador a participar da intranet 
também. Não como apenas uma pessoa que recebe a informação, mas, ele também 
produzindo a informação. Um chat interno. Vamos supor, pegar um chat que ocorreu: a gente 
teve nos centros de distribuição o Sipat, que é a semana interna de prevenção a acidades do 
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trabalho, e aí uma pessoa que é técnico em segurança do trabalho realizou um chat com  as 
unidades que iriam fazer a Sipat para tirar dúvidas, fazer perguntas, o que elas poderiam fazer 
para realizar o evento o Sipat na unidade delas. Um exemplo básico. Então a gente utiliza para 
treinamentos. É muito parecido com o bate papo do UOL, o formato dele é básico. Ele tem, a 
gente pode colocar nele ferramentas tipo Skype, a gente não utiliza porque a gente ainda está 
num nível de maturidade ainda e entende que não é o momento. A gente está num estudo já, 
para a próxima versão. A gente lançou essa versão nova do Portal, que é essa terceira versão, 
que é muito mais interativa, mais ágil, uma ferramenta mais robusta, a gente lançou em abril 
de 2012, e a gente já está com estudo para uma nova ferramenta aí pra gente lançar entre 
meados de 2014 e 2015 já com uma nova ferramenta, muito mais interativa, muito mais ligada 
a rede social, que aí já vai se rum nível de interatividade muito maior das pessoas. Então, a 
gente vai levando aos poucos, a gente começa pelo básico mesmo, a comunicação pura e 
simples, depois você começa a abrir um pouco mais e você vai percebendo que as pessoas 
estão num momento que você pode já chegar num nível de maturidade como esse, de você ter 
uma hangout dentro do portal, onde eu posso conversar com uma pessoa ponto a ponto. Hoje 
ainda não utiliza isso no portal, existe outras ferramentas utilizadas, o próprio hangout 
mesmo, o Skype, é utilizado internamente mas não é ligado diretamente ao portal. Pode ser 
uma grande oportunidade sim. Por enquanto a gente utiliza o chat, que é um bate papo, várias 
pessoas tirando dúvidas com um convidado especial. O fórum de debates as pessoas podem 
entrar à vontade, postar dúvidas, criticas o que for, sobre determinados assuntos. Então, 
vamos falar te tecnologia, então esse fórum de debates é sobre tecnologia, as pessoas 
começam a bombar ali de perguntas e tudo mais. Aí você tem que dar o retorno, sempre. As 
notícias, todas, tem comentários, então as pessoas podem entrar e fazer comentários sobre 
aquela notícia, tudo aberto. Pode mandar um recado de uma filial a outra, mas fica aberto 
meio estilo Twitter: Ah eu queria mandar abraço para a filial tal. É numa área “mande seu 
recado”. A gente tem enquetes, a gente coloca pesquisas, avaliações são colocadas no portal. 
você tem o seminário de posicionamento estratégico, por exemplo, coloca o seminário e uma 
avaliação ali. Inscrições para eventos. O grosso dos acessos está nas ferramentas de trabalho, 
seja ela ferramenta de serviços ou pra ver como está o mapa de resultados da loja, esse é o 
grosso. Depois você já vem com procedimentos, a parte de procedimentos, políticas, normas 
da empresa. A lista de contatos, que é muito utilizada, porque você entra na área de contatos 
você consegue ver qual é o e-mail, o ramal da pessoa, o que a pessoa faz. A gente tem uma 
única intranet tá, mas existe um projeto para ter uma intranet para cada loja, vai chegar num 
momento, não que vá ser uma intranet para cada loja, mas, da internet principal você vai ter 
como unidades de práticas que são as lojas, isso vai ser um próximo passo, que é isso que eu 
tava te falando: a gente vai percebendo no feedback, na análise que a gente faz, tanto por 
avaliação mesmo, com pesquisas, análise do comportamento do usuário no acesso que ele faz 
à intranet, tudo isso vai levando a gente entender qual o caminho que a gente tem que levar. 
Se a gente já pode dar um passo a mais ou ainda não. Por enquanto a gente tem uma grande 
intranet, que é única, assim, toda comunicação é igual para todos, por enquanto.  A gente tem 
a possibilidade de publicar determinados conteúdos para um grupo: eu quero publicar um 
comunicado somente para os gerentes do Rio Grande do Sul? Posso fazer isso, faço. Pelo 
usuário do cara, quando ele logar, ele vai identificar que aquela pessoa do sul é gerente, etc, 
isso funciona, mas é uma grande intranet voltada tudo para todos mesmo. 
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E quanto ao planejamento, até mesmo do conteúdo, como é? 

Tudo que a gente publica no Portal é pensando numa forma estratégica de trabalhar ela. Não é 
todo tipo de notícia que a gente vai publicar. Vamos pegar um exemplo. A Luiza Helena 
esteve num debate, foi meio acalorado o debate, vamos supor, saiu isso na mídia. Não é o tipo 
de notícia que publico para meu público interno, assim, não consigo ver o que isso vai 
alavancar em alguma coisa sabe? Então, toda notícia que a gente faz ou é pra trazer a 
sensação de trabalhar num lugar legal, ou eu quero aumentar as vendas, é tudo estratégico. 
Qual a estratégia da empresa nesse momento? A estratégia é fazer do Magazine Luiza a 
melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então, toda comunicação é pensada pra atingir 
esse resultado. Você começa a publicar notícias que te levam a isso, começa a trabalhar 
informações que pareciam negativas como algo positivo, é bem estratégico mesmo. 

Como você define, então, o objetivo de comunicação da intranet? 

Lógico que o foco da empresa é vendas, a intranet hoje é muito voltada a vendas, a cara dela é 
pra vendas. Você entra nela e a primeira coisa que ver é banner de promoções, etc, então, 
assim, hoje ela tá focada nisso, o maior número de funcionários está nas lojas. Para o 
escritório aqui, especificamente, a intranet não é tão, não tem ainda aquele foco muito grande, 
o pessoal acessa mais para ver a lista de contatos, holerite, basicamente isso. Para loja não, 
para a loja tem muita coisa pra fazer, todas as ofertas estão lá, você consegue baixar áudio ou 
vídeo para  uma rádio local, então ele está bem lincado mesmo com as vendas. Basicamente é 
foco em vendas, como toda comunicação do Magazine Luiza. Você pega a TV Luiza, 
também. Aliás, as três grandes ferramentas que a gente utiliza de comunicação, sem falar nos 
outros como o canal 900, o próprio e-mail, aliás comunicação envolve até rádio-peão, mas as 
três ferramentas oficiais e fortes que é TV, Portal e Rádio, elas estão interligadas.  

Você falou em rádio-peão, como vocês lidam com isso? 

Então, por isso que as três ferramentas têm de estar muito integradas, estar falando a mesma 
linguagem, muito articuladas, pra justamente. Você não vai cortar a rádio-peão, ela não vai 
deixar de existir, mas, se você consegue pegar determinado assunto que está virando 
burburinho, e você coloca isso oficialmente, de uma forma muito mais trabalhada, você 
começa a cortar um pouco a rádio-peão. Quando o cara vem aqui: “ow, ficou sabendo não sei 
o que o Magazine Luiza está comprando uma rede de loja...”. O outro fala: cara, eu vi, no 
Portal está falando, mas está analisando ainda”. Então, você consegue cortar isso, você não 
consegue terminar de uma vez, mas, você tem disponível as informações. A empresa tem isso 
da transparência da informação, a gente não omite informação. A gente pode não colocar 
determinada informação que a gente não ache que seja estratégico, mas, omitir não. Em 
determinado momento, se começar a virar burburinho demais, leva a Luiza Helena para a TV 
Luiza, por exemplo, e a Luiza Helena vai falar cara a cara: está todo mundo comentando isso, 
eu vim aqui pra falar, é isso, isso e isso.  
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Entrevista 4 -  diretora de Gestão de Pessoas 

Por que o setor de comunicação responde à diretoria de RH? 

Quando a área de comunicação surgiu no Magazine, ela surgiu dentro de RH. Ela surgiu com 
o propósito de se aproximar da equipe, então, a empresa estava fazendo todo um processo de 
mudança, de modelo de gestão, com muitas quebras de paradigmas, e a gente precisava 
alinhar a equipe o tempo todo do que estava acontecendo. Então, como foi uma atitude, um 
trabalho iniciado pela nossa presidente, a maioria das ações que eram voltados para a equipe, 
passavam pela área de RH, então a comunicação veio com esse propósito. Depois veio um 
período que ela ficou no Marketing, com foco muito mais no endomarketing, pra alinhas os 
funcionários nas estratégias de negócios. E aí depois, não foi bem, porque sempre ficava 
faltando uma parte que era comunicação corporativa, que era falar da cultura, falar do que a 
empresa tem em benefício dos funcionários, e aí nós resolvemos voltar para a área de RH e 
ela nasceu nesse novo ciclo, esse novo momento, com o propósito de implantar os veículos de 
comunicação interna, então foi implantada a TV corporativa, a intranet, a rádio com foco 
muito mais em atender a equipe interna e o cliente dentro da loja, aí ela voltou para RH. E ela 
não perdeu o foco no endomarketing, não perdeu o foco nas ações do negócio. Ela 
incorporou. Antes ela tinha um viés só para falar com a equipe, sobre a cultura da companhia, 
depois ela foi para o endomarketing, quando ela voltou ela voltou também com 
endomarketing. Aí aos poucos essa área veio crescendo, com a vinda da Ivone, então a 
assessoria de imprensa que respondia direto para a Luiza Helena, passou a responder direto 
para a Ivone, e a área se ampliou um pouco mais. A TV Luiza eram fitas gravadas, e jornal 
interno, quando a Ivone veio nós implantamos a intranet, a rádio para todas as lojas e a TV 
corporativa, com programas ao vivo, também para todas as equipes.  

Vocês usam aqui o termo “comunicação integrada”? 

Comunicação interna no departamento. Mas hoje a área de comunicação atende todo o 
corporativo e as pautas são feitas de acordo com as estratégias do negócio, a TV Luiza, e a 
gente recheia com questões da cultura, de benefícios, de treinamento, as atividades que a a 
diretoria e a alta liderança está fazendo, e a gente coloca como comunicação integrada porque 
todos os veículos eles têm que estar comunicando as mesmas coisas no mesmo momento, 
com formatos diferentes. O formato escrito, o formato áudio, o formato visual. Então a gente 
acaba fazendo com que todos os veículos estejam alinhados na mesma comunicação. Não é a 
rádio comunicando uma coisa completamente diferente da TV. Não, tudo integrado. 

Você falou que é de acordo com as estratégias do negócio. De onde vêm essas 
estratégias? Tem um planejamento comum? 

Tem. Semanalmente, que a TV atende ao que o negócio precisa na semana né. A gente tem 
um planejamento mensal das datas macro, então a gente sabe que no mês de dezembro tem o 
Natal, então, um dos focos da TV, do portal e da rádio é o Natal. Mas tem ações, por exemplo, 
como o Dia do Cliente Ouro, ela não acontece todos os meses, ela tem quatro meses no ano. 
Então naquele mês a gente sabe que tem essa pauta, mas as pautas são feitas também muito 
para atender a semana, com foco no resultado que a empresa quer atingir. Tem uma reunião 
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semanal de pauta, e todo mundo que tem algo a comunicar, que quer levar uma informação 
para o campo, quer compartilhar qualquer conhecimento. Então tem a reunião de pauta da TV 
Luiza e tem a reunião semanal que é a comercial-operacional e é toda segunda-feira à tarde. 
Nessa reunião tem toda a estratégia da semana e da semana seguinte, então, a equipe de 
Comunicação participa dessa reunião. Dali já saem muita pauta e ainda tem a reunião de pauta 
toda quinta-feira à tarde, terminou um programa já começa a planejar o outro.  A reunião 
comercial-operacional é comandada pela superintendência e pela diretoria de comercial e 
operações de loja. 

E como vocês avaliam os resultados de comunicação? Vocês utilizam alguma 
metodologia, alguma ferramenta? 

Usamos. Cada ciclo de 18 meses a gente tem a nossa Pesquisa de Clima, e um dos itens mais 
pesquisados é a Comunicação Interna. A efetividade dos veículos, o tipo de informação que 
está veiculando, se essas ferramentas estão interativas ou não. Então a gente tem a pesquisa 
formal pela pesquisa de clima, a avaliação formal. Tem avaliação de reação ao final de cada 
programa da TV Luiza, então terminou o programa tem uma enquete que o grupo pode entrar 
e preencher. E tem avaliação com a equipe, com a equipe que produz, a equipe que participa, 
que são as áreas de negócios, periodicamente eles têm esse tipo de avaliação, para corrigir 
rota, pra avaliar se as ações estão refletindo nas ações da loja. A gerente de comunicação, por 
exemplo, eles lançaram a Oferta TV Luiza, é uma oferta que não é publicada em jornal nem 
revista nem televisão, ela é só uma oferta interna que o vendedor acaba tendo contato com 
essa oferta através da TV Luiza, e tem o período pra fazer a venda em preço promocional. E 
aí o que a gente tem percebido é que o ROI da TV Luiza está maior do que o ROI de muitos 
anúncios. Então, assim, a TV Luiza tem um impacto de vendas muito sério, o retorno é 
altíssimo, porque lança na TV para os vendedores, eles compram a ideia e sai vendendo 
aquele produto por aquele preço promocional. Mas o cliente não é convocado vir na empresa 
e convidado pras nossas lojas através da televisão, é só a tv corporativa, que o cliente não tem 
acesso, só a equipe. E a equipe busca o cliente para fazer a venda daquele produto, então ela 
tem um retorno altíssimo. 

E como você avalia, tirando fora a parte dos veículos, se as equipes estão mais 
comprometidas, ou, como você mede se a reputação do Magazine Luiza melhorou esse 
ano? 

Através de pesquisas externas. Então nós temos o Great Place to Work, com as melhores para 
se trabalhar, e a revista Você S/A, que está com a editora Abril fazendo a avaliação das 
melhores. A gente tem “As empresas mais admiradas”, a gente tem ranking de qualidade de 
atendimento. Então, tem muitas pesquisas externas que a gente usa para fazer essa medição. 

Eu gostaria de entender também: de onde vêm os objetivos de comunicação? 

Quando estruturamos a comunicação, a gente já definiu os objetivos estratégicos, qual é a 
missão da comunicação dentro da empresa, pra que ela serve, qual objetivo ela vai atender, 
isso a gente tem definido desde que ela foi implantada. A gente tem assim que a nossa visão é 
que a comunicação tem que servir para o alinhamento da nossa equipe. Em 24 horas todo 
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mundo tem que saber tudo o que está acontecendo na companhia. Se a gente comprou, se a 
gente vendeu, se a gente recebeu visitas, se nós fomos premiados, como estão os nossos 
resultados, as principais ações que a alta liderança está fazendo, alinhamento de planejamento 
estratégico do ano, das campanhas promocionais, alinhamento da cultura da companhia, então 
é pra tudo isso que ela serve, e está muito bem definido. Agora, os objetivos dos veículos 
mensalmente eles podem ir mudando de acordo com o planejamento que a empresa fez 
anteriormente, que é anual, e é compartilhado através da TV e do Portal. Então, a equipe toma 
contato com o planejamento num trabalho vivencial que a gente faz com a liderança, através 
da TV, que é feito uma repassa, então vai a Luiza, o  superintendente, eu vou na área de 
gestão de pessoas, o diretor de operações,  a gente vai na TV, fala das metas, fala dos 
objetivos, faz alinhamento do ano, qual é o nosso tema, o que a gente vai buscar. Isso é anual.  

E como você diria que os profissionais de comunicação trabalham alinhados com 
missão, visão e valores? 

Como a área tem uma gerência que estruturou o projeto e essas coisas estão pré-definidas, 
todo funcionário novo que entra, a equipe já está aqui há um certo tempo então acompanhou 
praticamente essa construção, e os novos que chegam são alinhados com as lideranças do 
núcleo de comunicação e sustentabilidade, os objetivos estratégicos, a missão da área, então 
eles sempre fazem esse alinhamento através da gente. 

Quem faz aquele relatório social anual? 

Também é a área de comunicação e sustentabilidade. Todos os relatórios de RI, que é relação 
com os investidores, que traz informações da empresa, passam pela área de comunicação. 

E a parte de treinamentos para funcionários, como vocês identificam que é o momento 
de fazer treinamentos, como avaliam? 

Isso não tem a ver com o núcleo de comunicação, mas com as tarefas do núcleo de 
Treinamento e Desenvolvimento, que já tem um levantamento de necessidades e eles fazem 
reuniões, workshops com os líderes que tomam conta dessas áreas para estabelecer quais vão 
ser as necessidades atendidas durante o ano, e isso tudo é mapeado no começo do ano, faz o 
planejamento e executa as atividades. É um braço do meu setor, tudo aqui. Atende as 
demandas de todas as áreas, lojas, CD’s, tudo, a empresa toda. A gente tem programas que 
são feitos continuamente na empresa. Por exemplo: para venda a gente tem um programa de 
atendimento 10 estrelas, multiplicador é o gerente, o material já está na mão dele e ele tem o 
compromisso de formar a sua equipe, através desse instrumento.  

Deixa eu entender melhor então como funciona seu setor. Dentro dele está comunicação, 
você falou também desse núcleo de Treinamento e Desenvolvimento. O que mais? 

Nós temos algumas frentes de trabalho. A primeira delas é comunicação e organização da 
empresa. Vou te mostrar no computador como funciona que fica mais fácil pra você entender. 
Nós temos um núcleo de consultoria interna, que são os parceiros de negócios. É equipe de 
RH que fica junto com o gerente regional nas pontas, então, cada gerente regional tem um 
grupo de 22 ou 25 lojas e eu tenho uma pessoa lá com eles de RH. Aí eu tenho uma estrutura 



211 
 

no escritório de Franca, no de João Pessoa e pra Logistica Corporativa, tudo isso faz parte do 
núcleo de consultoria interna, que cuida dos projetos da área, da gestão da mudança. Outro 
setor é o Comunicação e Sustentabilidade, aí tem outro que é Remuneração e organizações e 
informações, tem o Sesmt, que é o serviço de segurança e medicina no trabalho, e tem a área 
Social e Benefícios, tem o núcleo, D.O, que a chama Desenvolvimento Organizacional, 
Seleção e Carreiras, Treinamento e Desenvolvimento, e Cultura. Cultura é a cultura da 
companhia, que nós temos o código de conduta ético, nós temos o credo, que a gente tem 
todos os valores descritos numa carta, a gente tem conselho de colaboradores, os encontrões, 
o modelo de planejamento estratégico, que está aí tudo dentro do “jeito Luiza de ser“ que a 
gente chama.  

Por favor, me explique melhor esse “jeito Luiza de ser”. 

É o nosso conjunto de valores e crenças que a companhia tem. E como ela coloca esses 
valores e essas crenças em ação. Então, isso faz parte da nossa cultura, é aquilo que está em 
nosso DNA, a essência da empresa. E a gente trabalha isso através de ritualizações, de 
ferramentas. A comunicação interna também atende a cultura, ela é um dos pilares da nossa 
cultura, a comunicação interna. O modelo de comunicação que a gente adequou, não pelos 
veículos que a gente tem, mas, a premissa de que todo mundo tem que estar alinhado em 
24horas do que está acontecendo. E que o funcionário tem que saber primeiro do que está 
acontecendo com a companhia antes dos clientes, do mercado. Então, tudo a gente passa pra 
dentro primeiro. transparência, temos o respeito pelas pessoas, colocar as pessoas em primeiro 
lugar, ter integridade ética, desenvolver o ganha-ganha através de parcerias com nossos 
fornecedores, com a comunidade onde a gente atua.  

E no final do ano vocês estregam algum relatório para justificar os investimentos? 

Não, a gente não fica com esse tipo de controle, é mais planejamento e execução. 

Fazem auditoria para avaliar a comunicação? 

Não. 

E como se dá a alocação de recursos para o núcleo de comunicação? 

Hoje nós estamos implantando o conceito de OBZ, o orçamento base zero. Então, o que a 
gente vai olhar é o planejamento do ano, e não vamos ficar olhando mais muito histórico. O 
que aconteceu tem de continuar acontecendo, o que tiver de acontecer, o que for aprovado 
como metas no núcleo, vai ser orçado e vai entrar no planejamento, mesmo que essa ação não 
tenha acontecido no ano anterior. Esse estudo é feito anualmente.  

Essa parte então de retorno dos investimentos, métricas, vocês não trabalham? 

A gente, assim, acompanha o número de acessos, a gente acompanha o retorno das ações 
promocionais que são feitas dentro da TV Luiza, a gente acompanha o grau de satisfação da 
equipe com os veículos, então essas coisas a gente tem como indicadores.  
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Entrevista 5 –gerente de Cultura Organizacional 

Como é o seu trabalho, como vocês trabalham a cultura organizacional na empresa? 

É cultura é muito intangível, a gente assim, no ano passado a gente fez pesquisa da Barret, 
que é de valores, que ela mostra muito o que é cultura, a cultura desejada, se tem uma visão 
míope sobre siso. Tá. Isso a gente fez, mas , quando você faz uma pesquisa de clima, uma 
avaliação 360, quando você vê a posição que a empresa está no Great Place to Work, das 
melhores empresas para se trabalhar, quando você vê o desempenho da equipe pós-eventos 
que nós praticamos, como o Encontrão, seminário, algum treinamento, então, tem N formas 
de se provar, tem a questão do Turnover, então esses são os indicadores que demonstram o 
quanto o funcionário está se adequando à cultura ou não. Agora, como fazer, então assim, 
acho que tem três vertentes muito importantes. Primeiro, trabalhar as lideranças, bem 
alinhadas com a cultura da empresa, qual é a cultura da empresa. Quando a gente fala de 
cultura, o que a gente está falando? De comportamentos, de crenças, de valores, de ações 
efetivas, baseadas em missão, visão, valores e princípios. Então, em primeiro lugar: como está 
isso na empresa? A gente tem bem estruturado e organizado o guia da cultura, que trata da 
essência, é um documento, como se fosse a nossa bíblia, que é o documento que fala sobre a 
essência da empresa, qual é a missão, quais são os valores, quais são os princípios, e nele tem 
também o credo, porque o credo mostra assim de uma forma  mais simples no que a empresa 
acredita e quais são as ações, e cuidar dos pilares, porque quando se fala de cultura se fala de 
artefatos. Artefatos são ações práticas que a empresa possui, que pode ser desde um layout, a 
forma de comunicação, a forma de engajamento, projetos que tem, mitos que existem na 
empresa, isso são tudo artefatos e pilares que ajudam a manter a cultura. Por exemplo, a gente 
tem o rito de comunhão na segunda-feira, não sei se você conhece, toda segunda a empresa 
toda para, pra poder ter o alinhamento do que vai acontecer, a gente vê os resultados. Em toda 
a empresam em todas as lojas, em todos os CD’s, em todos os escritórios. É no primeiro 
horário. São coisas comuns: toda segunda-feira, no primeiro horário, da abertura da unidade, 
com duração de 45minutos e ele é dividido em 5 momentos importantes: primeiro de 
alinhamento, recados. Tem o hino nacional, que é comunhão com a pátria, o hino da empresa, 
que é comunhão com a empresa, tem momento de recados, onde que mostra todos os 
resultados e as principais estratégias, então, na unidade, eles focam muito ali: nessa semana, o 
que é corporativo, nós vamos ter o “só amanhã”, vamos ter tal campanha, e aqui na nossa 
unidade, na nossa loja, nós precisamos focar até o setor, então é bem assim, pega o macro, 
mas também atua no local. Então nessa parte de recados tem a questão de resultados, as 
principais estratégias, os aniversariantes da semana, datas comemorativas. Tem também um 
momento de dinâmica, uma coisa rápida, que eles criam para motivação, integração, pode ser, 
assim, falar sobre um tema, uma palestra, alguma dinâmica, alguma coisa sobre um tema, é 
bem livre, e assim descentralizada essas ações. E para finalizar nós temos o momento da 
oração, que é um ato ecumênico, cada unidade também faz da sua forma. E a obrigatoriedade 
não existe a não ser para escritórios, que nós temos que ser exemplo, e para as lideranças em 
todos os lugares. Então o líder tem de estar participando, os demais não precisam. Só que a 
gente tem praticamente acho que mais de 90% de participação, porque quem não participa do 
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rito não fica alinhado a toda a estratégia. Então, o rito de comunhão é um dos pilares da 
cultura. 

Quem alimenta de informação esse rito? As estratégias da empresa vêm de onde? 

É então, nosso meio de comunicação é muito eficiente. Tem boletim, tem portal, a TV Luiza 
semanal, eles têm sistemas, relatórios, tem boletim por e-mail que a própria área de vendas 
fica passando para eles diário. O rito é descentralizado, por exemplo, é bem complexo isso pra 
eu te falar, mas, assim, nós temos também um outro pilar que é o conselho, que ele é o 
guardião da cultura. Que é uma pessoa eleita pelo grupo, tem mandato de um ano, não é líder, 
e ele é guardião da cultura e ajuda a manter o rito de comunhão. Aí eles se organizam e fazem 
a distribuição de quem vai coordenar o rito durante o ano inteiro, então, tem uma tabela lá e 
cada semana, duas ou três pessoas são responsáveis.  Aqui no escritório, que tem mais de 500 
pessoas, então, a gente divide por áreas. As áreas se organizam, vão lá e coordenam o rito, 
então é feita de uma forma descentralizada. Os gerentes, por exemplo, aqui no escritório é 
Cultura que acompanha, mas, na loja, é a liderança que tem que fazer acontecer. Mas a gestão 
ela é independente. Cada pessoa sabe que dia vai fazer o rito, se organiza, e toma a iniciativa, 
que é bem descentralizado. Agora, a liderança tem que fazer acontecer o rito toda segunda-
feira. Se a gente vai a alguma loja que não está acontecendo o rito, então, a liderança é 
chamada atenção, porque esse não é o foco da empresa. Então, voltando pra Cultura, a nossa 
missão é garantir a disseminação, o conhecimento, a todos os funcionários do que é a cultura, 
a compreensão e principalmente a prática. Quando a gente fala que um valor nosso é “verdade 
e transparência”, a gente tem que fazer isso, a gente tem que saber que se eu to com um 
problema, eu tenho que falar com você, não tenho que ficar falando de fofoca, que essa é uma 
prática nossa, a gente fala do “olho no olho”. Aí depois na avaliação 360, a gente tem que 
sentar com as pessoas e saber o que preciso de feedback, o que preciso melhorar e tal. Então, 
são ações assim, na verdade a gente dá impulso para todas as áreas, no sentido de que, com 
que o comportamento de todos, por isso que é importante o foco na liderança, o 
comportamento seja baseado nos valores do Magazine Luiza, que são, verdade, transparência, 
ética, empreendedorismo,  trabalho em equipe, esse espírito bem empreendedor, foco no 
cliente, o lucro sustentável, não pensar no ganhar agora ganhar depois. 

Na sua área, vocês conseguem trabalhar com mensuração de resultados? 

Olha, o que eu faço com relação, hoje, é uma coisa meio que independente ainda, porque 
estou começando agora, não tem muito tempo esse departamento de cultura, mas o que presto 
conta, eu, é em relação ao “atendimento 10 estrelas”, que é uma cultura de atendimento, a 
questão do conselho, que a gente tem que garantir que 100% das lojas tenha o conselho de 
lojas, e isso influencia na pesquisa de clima, no resultado da loja. Quando a gente atua com 
conselho e prepara a liderança para saber lidar com conselho de colaboradores, a gente 
percebe que o clima muda, o resultado acontece, sabe, tudo isso é efetivo. Conselho de 
colaborador é um item, um pilar da cultura que nós fazemos a gestão, então, eu presto contas 
do conselho. Tem que estar 100% das unidades com conselho cadastrado num sistema que 
nós temos e uma vez por mês tem de ter ata do conselho, porque eles precisam se reunir 
tomando ações da unidade para obter resultados. Resultados quali e resultados quanti. Clima, 
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metas cumpridas, turnover baixo e tudo mais. Tudo isso influencia. Nota no atendimento 10 
estrelas, cobertura de metas, tudo isso vai influenciar. Então, e a gente tem uma atuação forte 
também na parte de meritocracia e reconhecimento, que fica a cargo de nós cuidar e 
incentivar  as demais áreas, porque a gente mobiliza e descentraliza, por exemplo, funcionário 
destaque do mês, com fotos nas unidades, tem uma vez por ano que a gente reconhece os 
melhores  da empresa, das lojas, dos CD’s, profissional do ano, pessoas com tempo de casa, 
com 25, 30 anos, então tem várias formas aí de reconhecimento, que é uma forma do 
Magazine Luiza também fazer com que as pessoas gostem e fiquem aqui. Por exemplo, nós 
reconhecemos agora 25 anos, o que a gente faz? Uma coisa muito simples. No rito de 
comunhão a gente faz um momento especial, faz um dia surpresa, a família dos colaboradores 
vem, pai, mãe, marido, filhos, e aí a gente edita um vídeo pra eles resgatando toda a trajetória, 
todo legado dessas pessoas e tal, e entrega uma corrente de 25 anos, então é super 
emocionante, uma coisa assim, não tem preço. Quem faz 30 anos, faz uma viagem, que você 
escolhe qualquer lugar do Brasil, você pode levar pai, mãe, sogro, sogra, filhos, marido, tudo, 
tudo pago. Então, são coisas assim também que o departamento de cultura cuida. Sem contar, 
assim, uma coisa que permeia a todos, que é acompanhar como a estratégia está sendo 
tomada? Está com foco no cliente? A empresa está buscando inovação? Sim ou não? Então 
vamos mobilizar as lideranças pra isso? 

Você faz relatórios para isso? 

Não, cultura é como estou te falando, em termos de indicadores, a gente atua muito em 
conjunto com pesquisa de clima, avaliação 360, o resultado da própria pesquisa do Great 
Place to Work, a questão que faço da gestão do conselho, do código de conduta que a gente 
faz uma campanha anual de mobilização da empresa, todos tem que ter conhecimento de 
nosso código de conduta, o que é que a empresa espera de você em termos de conduta, até 
para ninguém roubar, não ter assédio moral, um tanto de coisa, então é mais nesse sentido né, 
porque os outros indicadores ainda estão bem ligados a, porque cultura vai ser consequência 
do crescimento sustentável, que é o que está acontecendo na empresa. Se a empresa para de 
vender, para de crescer, você pode saber que a cultura não está legal. Porque a nossa cultura é 
muito gestão de pessoas, pessoas em primeiro lugar, com resultados sustentáveis, buscar a 
inovação, ter foco no cliente, verdade, transparência, ética, bem nesse sentido. Bom, como é 
mais acadêmico né, eles querem sempre provar, e cultura é difícil de provar. Agora, nós 
começamos esse ano a questão da pesquisa do Barrett, você pode ver que é baseada em 
valores, cultura baseada em valores. Porque ela passa um diagnóstico legal disso, só que a 
gente fez numa amostragem só de 400 pessoas. Gostaria de explicar isso melhor, mas preciso 
ir, tem mais de 40 pessoas me esperando. 
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Entrevista 6 –gerente de CRM 

Como você entende o conceito de comunicação integrada aqui na empresa? 

Você está falando de comunicação interna? 

Não da comunicação com funcionários, mas, também a comunicação entre vocês, entre 
os diferentes departamentos, como vocês estão alinhados entre vocês, como e se existe 
uma linguagem uniforme.  

Ah, bom, a comunicação em si, principalmente com o cliente, quem define é a área de 
marketing, então nenhuma outra área vai sair fazendo comunicação sem estar alinhado com o 
marketing. Então, a princípio, a comunicação sai daqui. A gente tem um planejamento anual 
onde é definido alguns, é gás, que gente vai seguir durante o ano. Então, tem os objetivos 
específicos de cada área, então no meu caso é retenção e fidelização de clientes, e quais as 
ações alinhadas com os objetivos principais do marketing que eu vou faz para atingir meu 
objetivo. Então, a gente já faz um planejamento da área compartilhado com a empresa, pra 
saber quais são os objetivos principais do ano. Então, qual o objetivo principal do ano? Ah, a 
gente vai ter, objetivos obviamente sempre é a venda, mas como que a gente vai alcançar 
aquela venda? A gente vai ter uma promoção? Não vai ? a gente vai ter uma campanha? 
Duas? Quais são as principais campanhas que a gente vai ter ao longo do mês? Então, a gente 
já tem mais ou menos definido que em janeiro vai ser uma campanha de eletro com a 
Liquidação Fantástica. Em fevereiro é uma campanha de móveis com alguma outra 
campanha, então a gente tem mais ou menos na mente o que a gente quer fazer ao longo 
desses meses. O ano passado foi o único ano que não teve, mas geralmente a gente tem uma 
grande campanha promocional, né, então, uma promoção no caminhão do Faustão, uma 
promoção de casa, então a gente sempre tem alguma coisa amarrado. Tem alguns específicos 
que tem algumas datas que são importantes também e a gente faz um planejamento em cima 
disso, então, o ano que vem vai ter a Copa, a gente já tem um planejamento já pensando nesse 
grande evento. Tem obviamente as datas sazonais que são importantes pra gente, que são: 
Mães, Pais, Namorados, Crianças e Natal. Que a gente tem uma campanha para isso. Então a 
gente já tem algumas, alguns direcionamentos macro, que a gente vai seguir ao longo do ano. 
Então, assim, a gente já sai trabalhando para ter mais ou menos essa unidade. Com retenção e 
fidelização de clientes eu tenho algumas ferramentas para isso, que são principalmente 
ferramentas de comunicação dirigida, que é a mala-direta, telemarketing, sms, e-mail, mobile, 
tem algumas ferramentas específicas. Mas elas sempre vão estar alinhadas com esses 
objetivos principais da empresa. Então, as campanhas, digamos guarda-chuva quem starta 
essa campanha, quem faz o briefing, quem inicia é a área de Marketing Corporativo, que vai 
brifar essa campanha para a agência, ela vai brifar a campanha com as ferramentas dela, que é 
as ferramentas de massa, e junto entra um briefing meu, da comunicação dirigida e um 
brefieng da gerencia de merchanding que é toda a comunicação no ponto de venda. Então, 
quando vem essa campanha, todo mundo vê junto, faz as considerações que têm que ser feitas 
e a partir daí a gente faz aprovação individual, de cada área. Então, sempre tem essa reunião, 
digamos, pra gente alinhar qual é a campanha, quais vão ser os desdobramentos dessa 
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campanha, o que cada uma vai fazer. A partir dessa aprovação da campanha, a gente já faz o 
direcionamento de cada área. Então, é mais ou menos assim.  

E nesses seus objetivos específicos, você consegue ver uma ligação com missão, visão e 
valores? 

Sim, sempre está alinhado. No meu caso é meio que o cerne da empresa, que é o 
relacionamento com o cliente. Hoje o bem mais valioso da empresa é o cliente, então tá muito 
bem alinhado, aí o meu desafio é alinhar o objetivo de relacionamento, de fidelização, com o 
objetivo comercial. Então, eu tenho os meus objetivos de fazer a retenção e fidelização, mas 
como eu vou fazer retenção e fidelização? É estando alinhada com os objetivos comerciais da 
empresa, então a gente sempre tenta fazer essa divisão. 

Os seus objetivos nascem a partir dos objetivos do departamento de marketing? 

Na verdade não, são os objetivos da empresa. A empresa quer que os clientes sempre voltem a 
comprar, até porque é mais barato você reter um cliente do que conquistar clientes novos. 
Então, os objetivos basicamente são: ativação. Quantos clientes voltam a comprar nos últimos 
12 meses, na medida em que tenho muito cliente inativo, dificilmente o cliente volta, então a 
gente tem o objetivo de ativação. Eu tenho uma base de clientes, que são os meus clientes 
mais fieis, que é o Cliente Ouro. Para esse cliente, eu tenho um programa de relacionamento 
com benefícios específicos, pra primeiro blindar esse cliente que é o meu melhor cliente, e pra 
fazer com que os que não são cliente ouro passem a ser cliente ouro. Então eu tenho que 
aumentar a frequência dos clientes que não são ouro, pra que eles façam parte da base dos 
clientes ouro. São os clientes mais fiéis. Para você ter uma ideia, esse grupo de cliente ele 
compra 50% a mais e ele tem uma compra média 50% maior também que os demais clientes, 
então é o cliente que compra mais, e ele não tem nenhum problema restritivo de crédito, então 
é um cliente que além de comprar muito ele paga bem, um cliente extremamente rentável. 
Então, o objetivo específico da minha área é fazer com que mais clientes se tornem clientes 
fiéis. 

E como funciona essa comunicação dirigida? 

Na verdade a gente tem uma limitação de budget, então, ela é feita mais ou menos olhando o 
que foi feito no ano anterior, e com algum acréscimo no ano seguinte. Então, a partir desse 
budget, a gente faz o planejamento do que pode ser feito, então, em volume, o que tem o 
melhor custo-benefício para a gente é o telemarketing, porque hoje nosso telemarketing é 
100% feito pela loja. Então não tenho custo de uma ligação local, e a efetividade é muito 
maior, porque é o próprio vendedor que faz a ligação, muitas vezes ele conhece o cliente, ele 
já faz uma venda no momento da ligação. Pra isso, a gente tem um programa de incentivo, 
que é uma campanha que chama “operação boomerang”, que é uma campanha de incentivo ao 
telemarketing. Então, como que ela funciona: o vendedor, ou qualquer colaborador que queira 
participar, que fizer a ligação para um cliente e aquele cliente que ele ligou voltar em até 30 
dias para fazer uma nova compra, ele ganha ponto e esses pontos ele vai acumulando para 
trocar por prêmios, que são produtos que a gente vende. Então, eu tenho dois benefícios: 
primeiro é que eu aumento a minha venda, não preciso só de mídia de massa para trazer o 
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cliente de volta, e segundo que eu melhoro o meu relacionamento com o cliente. E quando ele 
faz essa ligação, a gente tem todo um sistema na intranet que eu dou todos os subsídios pra 
aquele colaborador fazer essa ligação. Então, eu coloco lá, primeiro, quais são os clientes 
mais propensos a voltar. Então a gente tem alguns modelos de propensão. E quando ele liga 
eu dou todas as ligações necessárias pra ele fazer aquele contato, então, tem lá a dona Maria, 
ela é um cliente ouro, ela veio a última vez há uns três meses, qual produto que ela comprou, 
qual o produto que ela tem propensão a comprar e alguma outra informação que faça sentido 
naquela abordagem. Então, quando ele faz a ligação, ela é totalmente direcionada né, baseada 
nas informações que a gente disponibiliza para eles. 

E você acha que hoje ainda é uma boa ferramenta o telemarketing? Porque as pessoas 
parecem ter cada vez menos tempo para atender uma ligação comercial. 

Na verdade, é uma grande quebra de paradigma, porque o nosso público hoje é o cliente de 
classe C/D, que até muito pouco tempo atrás era o cliente não bancarizado, que não tinha 
cartão de crédito, então, nenhuma empresa se preocupava com esse cliente, então o Magazine 
Luiza, a operação boomerang tem mais ou menos10 anos, então tem uns 10 anos que a gente 
faz isso, e é um cliente que quando você liga, gosta de receber a ligação, gosta de saber que 
tem alguém pensando nele, ele se sente importante quando a gente liga pra ele. E outra coisa 
que é diferencial dessa campanha é que é uma ligação relevante. Então, eu faço uma ligação 
sabendo quem ele é, se ele é um cliente ouro, o que ele comprou, muitas vezes eu faço um 
pós-venda pra ele, então, na verdade a gente está prestando um serviço pra ele, eu to falando 
de uma oferta, que tem a ver com o perfil dele, do que ele já praticou comigo aqui no passado, 
então são dois pontos: primeiro que é um público que ainda, ele não é um público que foi tão 
massissamente abordado, principalmente público de cartão de crédito. Hoje, ainda, mesmo no 
nosso cartão, a aprovação é baixíssima, de 20%. Então a maioria dos nossos clientes, por 
exemplo, não poderiam ter um meio de crédito do banco, digamos assim, então, ainda hoje a 
maioria dos nossos clientes ou compra no CDC, que é um crédito que a gente oferece pra ele 
naquela compra, ou ele compra com o cartão que ele já tenha né, de algum outro tipo de 
companhia. Então ainda é um cliente que ele se sente valorizado quando eu faço uma ligação 
para ele, e é uma informação relevante pra ele, não uma ligação pra ficar vendendo alguma 
coisa que não tenha a ver com o perfil dele. E a gente também toma cuidado de não fazer mais 
de uma ligação por mês, então eu tenho um período ali que eu não ligo pra ele, então, tem 
todo um cuidado para não desgastar o canal. Mas pra você ter uma ideia a gente chega a fazer 
1 milhão de ligações por mês, só com a equipe de loja, isso equivaleria a mais ou menos uma 
célula de 80 PAs de call center comum, e por ano a gente chega a incrementar mais de R$ 100 
milhões, ou seja é uma venda que eu não faria se eu não tivesse feito o telemarketing. Então a 
gente tem um trabalho bem diferenciado. Outra coisa, a gente também respeita se o cliente é 
um cliente que não quer ser abordado, que não quer receber ligação, então eu não volto a 
ligar. A gente se preocupa também em consultar todos os canais, o Procon, que tem a black 
list, outros canais que são disponíveis para ver quem se cadastrou e quem não quer receber a 
ligação, então, a gente toma esse cuidado para não queimar o canal com os bancos e as 
operadoras de cartão de crédito.  
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Como você avalia e mensura resultados em sua área? 

Pra gente é muito simples, porque como eu trabalho com comunicação dirigida, eu sei quem 
eu estou abordando. Então para toda campanha eu tenho um mailing que eu defino quem vai 
ser o cliente abordado para aquela campanha, e eu também tenho uma metodologia que é do 
grupo de controle. Então, para cada ação que eu faço, eu seleciono uma amostra aleatória da 
base, representativa também, pra fazer a comparação. Então ao final da ação, eu vou lá e: 
olha, os clientes que foram daquela amostra, daqueles clientes que eu abordei, qual foi o 
retorno, e para os clientes que eu deixei no grupo de controle e não abordei qual foi o retorno, 
porque eu tenho outros canais né de impacto no cliente, como televisão, rádio, então, como 
que eu sei que foi o resultado daquela ação que trouxe o retorno? Então eu faço isso, eu 
comparo o retorno do grupo abordado com o grupo de controle não abordado. Então, por 
exemplo, eu tive 10% de retorno daquela ação, só que 5% eu tive de retorno no grupo de 
controle também, que não foi abordado, ou seja, qual foi o meu incremento naquela ação? É 5 
pontos, não é os 10, né, porque 10 menos 5. Então 5% eu tive, porque foi resultado daquela 
ação de comunicação dirigida, o restante foi o que viria de qualquer forma. 

Então aqui vocês aplicam ROI? 

Isso, a análise incremental sempre é por ROI, então, por exemplo, dos R$ 100 milhões que eu 
tive lá de retorno incremental da “operação boomerang”, eu gastei, sei lá, R$ 2 milhões, 
então, qual foi o meu ROI? Meu ROI foi de 50, porque eu gastei R$ 2 milhões para conseguir 
trazer R$ 100milhões, então a cada R$ 1 que eu investi, voltou em retorno incremental 50 
vezes. Então meu ROI foi de 50.  
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Entrevista 7- gerente de merchandising 

Gostaria de entender primeiramente como funciona seu departamento. O 
merchandising, aqui, seria um braço do marketing? 

Aqui no Magazine Luiza o merchandising é um setor. Existe o marketing, e dentro do 
departamento de marketing existem três setores: setor de merchandising, setor de CRM, e 
setor de Propaganda e Publicidade, que são as três ferramentas principais do marketing hoje, 
que é gerenciado pela diretoria. A área de merchandising aqui é responsável por desenvolver 
os layouts das lojas, a fachada, a comunicação visual, o mobiliário de venda de produtos, a 
exposição desses produtos, e também das campanhas de PDV. Uma pessoa desenvolve com a 
Etco a carinha de uma campanha, por exemplo do Anderson Silva, e a nossa área é 
responsável por desenvolver esse material para dentro das lojas pra aquecer as lojas, pra ativar 
as vendas, esse é o papel do merchandising. Eu tenho internamente aqui comigo 10 pessoas, 
em campo mais 22.  

É você quem faz o planejamento do setor? Ele é compartilhado com o marketing? 

Na realidade, não é só dos nossos setores não. O Magazine Luiza ele tem uma característica 
de trabalhar com socialidade de negócio. Então você tem a área de operação de loja, que é 
uma unidade de negócio. A área comercial, que é outra unidade de negócio, a área de 
marketing é outra unidade de negócio. Diante dessa característica, quando é feito as ações 
mercadológicas ou mesmo de endomarketing, essa unidade de negócio, ela procura a área 
institucional da empresa, a área corporativa, e passa o briefing desse release, e esse release ele 
pode ser gerido tanto internamente, como se fosse um newsletter, ou pode virar por exemplo 
um press release, com um press kit, pra fora. Mas, a gente entende que a característica dessa 
comunicação é sempre centralizada no canal corporativo, tá? Agora, dentro da comunicação 
interna, que seria, por exemplo, a relação de troca entre marketing, merchandising, CRM, 
Propaganda, não existe um fluxo. Não existe uma proposta de processo de comunicação. 
Normalmente, ela é informal e muitas vezes por ser informal e não ter um processo 
estabelecido ela se perde no meio do caminho. Existe uma ruptura dessa comunicação. O que 
facilita? Aí eu to falando por exemplo da nossa área de marketing, é a proximidade física. 
Então, toda a área de marketing, todo o núcleo de marketing, está concentrado nessa área 
aqui. Como a empresa ela é muito informal, ela é uma empresa que lida muito bem com 
pessoas, com gente, então a maioria das situações você resolve informalmente. Eu falo: ô 
você não sei o que. Ô fulano não sei que. E tal. Mas, funciona lindamente para nós que 
estamos aqui. Quando você vai pensar no E-commerce, que é uma outra unidade de negócio, 
que cuida do site, do comércio via online, eles ficam no andar de cima e não existe nenhuma 
comunicação, não é estabelecido nenhum contato e muitas vezes nem contato físico, então 
isso é um problema que pode ser gerado pra empresa, né? Eu acredito que uma empresa com, 
a gente tem hoje 23 mil funcionários, contando loja, aqui dentro internamente tem por volta 
de quatrocentos e pouco funcionários, quando você tem esse volume brutal de pessoas você 
tem que saber se há um processo de fluxo dessa comunicação, seja entre os setores, seja entre 
os departamentos, seja entre as gerências, seja entre os diretores. Mas hoje se você perguntar: 
existe? Não, não existe. O que existe é, como o Magazine Luiza tem uma imagem muito forte 
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no mercado, e consolidada e de credibilidade, muito graças também ao trabalho de Assessoria 
de Imprensa, que é espetacular, sempre achei a Fonte espetacular, é as pessoas via de regra, 
todas, seguem esse circuito que eu te falei. Qualquer ação que gere uma comunicação para o 
público externo, obrigatoriamente, necessariamente, é passado primeiro pelo canal 
corporativo, é desenvolvido um release, esse release volta pra gente, a gente faz uma análise 
pra ver se ele está vendedor ou não está vendedor, e a partir daí se destaca o líder que vai ser o 
porta-voz, geralmente é o diretor da área. Então esse é um processo que funciona super bem 
aqui. 

Vocês têm um planejamento central? O pessoal comentou sobre uma reunião comercial-
operacional.  

É uma reunião de operações, não é com todo mundo de todas as áreas. É uma reunião de 
discussão de situações das lojas em relação às vendas, é específico, uma reunião muito 
específica.  

E como você cria em seu plano os objetivos de merchandising? 

A gente desenvolve um planejamento anual por volta de outubro, essa linha de comunicação 
ela acontece por diretoria. Então, por exemplo, o superintendente,  ele tem o objetivo macro, 
que é, ah, vou inventar um número: “não que vem a gente precisa atingir X bilhões de reais”, 
desse objetivo macro, ele começa a trabalhar os micros. Então, ele vira pro diretor de 
operações e marketing, e fala assim: ah, pra vocês chegarem nesse número e nesse valor, as 
lojas, as 730 lojas, vão ter que faturar por mês X reais, com uma margem bruta de X reais. 
Então, isso, esse canal vai passando de diretoria a diretoria. Dentro dessa primeira 
informação, as diretorias, no caso a diretoria de marketing, estabelece um projeto. Então agora 
esse ano a gente está as três áreas de comunicação da empresa estão focadas no projeto Copa 
do Mundo, que é o que vai dar o tom de 2014. Então isso veio da diretoria-executiva, desceu 
até a gente, a gente teve que entregar até o final de outubro esse planejamento estratégico que 
vai guiar 2014. O que compõe esse planejamento estratégico? A tua linha de comunicação 
para o público externo, compõe a tua linha de comunicação com teu público interno. Algumas 
ações de endomarketing e na minha área especificamente, como que eu entrego isso para o 
consumidor, porque tudo que é falado aqui, eu tenho que devolver de uma maneira tangível 
para o consumidor, é como as lojas vão entregar isso para o consumidor, né, dentro de um 
orçamento que já foi pré-estabelecido um mês antes, dois meses antes de outubro. É assim que 
funciona. Aí, no final desse processo, que eu acredito, não tenho certeza, que todos os 
departamentos passem por isso, existe um seminário no final do ano, que você reúne todos os 
gerentes e regionais de todas as lojas do Brasil, então são mais de 1.200 pessoas nesse 
seminário, aí você divide esse seminário por áreas, então primeiro o Marcelo Silva abre o 
seminário junto com a Luiza Helena e faz uma mini-retrospectiva do que aconteceu, e depois 
passa pra eles qual é o plano e a missão para 2014. Depois, vem a área de Recursos Humanos 
e passa para eles alguns critérios de código de ética, de comportamento, e algumas ações 
sociais que estão desenvolvendo. Depois, vem a área comercial, marketing e operações, as 
três juntas, que é o que vai entregar resultado, para explicar pra eles tudo isso que a gente 
desenhou no caso relativo à Copa do Mundo. Então aí você usa todas as ferramentas possíveis 
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de comunicação. Você coloca apresentação física, você coloca data show, muitas vezes até 
show, você coloca até personalidades, pra que eles entendam e reflitam aquela situação que a 
gente quer vender para 2014. É assim que acontece.  

Você consegue ver uma relação desses planos com missão, visão e valores da empresa? 
De que forma? 

Sempre. Isso aqui é claro, muito claro, ninguém tem dúvida em relação a isso. Outra forma 
também que eu acho muito inteligente que o Magazine usa é assim: toda segunda-feira você 
tem a ação do Rito, que nada mais é do que você comunicar a todos os clientes internos, 
todos, indistintos de cargo, até a faxineira participa, o rumo que a empresa está tomando, 
quanto foi a venda daquela semana, quanto foi o lucro daquela semana, Brasil, quais são as 
atitudes que deram certo, quais foram as inaugurações, quais são as linhas de comunicação 
adotada para aquela semana. Então, é uma empresa muito transparente. Toda segunda-feira, 
não tem a menor possibilidade de ninguém saber o que está se passando na empresa. Então, é 
o Rito que acontece interligado com Franca, com João Pessoa, que representa o Nordeste, 
com os CD’s, tudo via, muitas vezes via satélite, outras vezes localmente, e você recebe todas 
as informações, todas. Então, só não é informado quem realmente não estiver interessado. Isso 
é pouquíssimas empresas, eu já trabalhei em várias, fazem isso.  

Você participa de muitas reuniões? Na hierarquia, como é sua comunicação com os 
cargos acima do seu? Essa comunicação ocorre como? 
É assim. Como a empresa cresce muito, como é o caso do Magazine, não tem jeito de você 
evitar o e-mail, então se você disser dessa comunicação, direi pra você que 80% é à base de e-
mail, o que é um horror, mesmo o cara estando do lado. Isso é prática no mercado todo, 
porque é mais fácil, é cômodo. Você tem um volume de trabalho brutal, você trabalha uma 
média de 11 ou 12 horas por dia, todo mundo, ainda mais em São Paulo, que é super 
estressante, então as pessoas acabam usando isso como ferramenta. Mas, aqui, existe a 
política de portas abertas e é uma coisa que realmente funciona. Você pode falar o que você 
pensa, o que você sente, sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa. E se eu também estiver 
infeliz eu posso chegar na sala da superintendência e falar: Marcelo Silva, eu preciso falar 
com você, tem 5 minutos? Eu nunca ouvi um não. Luiza Helena nunca ouvi um não. Então 
não existe isso. Não tem aquela formalidade: vou agendar uma entrevista e tal. Obviamente 
que aqui, como toda empresa, tem pessoas e pessoas, né, e tem aquelas pessoas, que é o 
pequeno poder, que você não consegue falar nunca. Mas é individual, a base da empresa é 
essa que você está vendo, que a gente chama de “open space”, em que você chega e você trata 
sobre qualquer coisa, conversa sobre qualquer coisa e, sem ser desrespeitoso, no mesmo nível 
da pessoa. Eu, por diversas vezes, e não só sobre assuntos da minha área, qualquer assunto 
que eu julgo, que eu acho, que devo passar pra frente, que eu quero pegar um conselho, não 
tem hierarquia, eu posso falar com o superintendentes, com os diretores, com quem eu quiser. 
Tenho essa liberdade.  
E na sua área, como funciona avaliação e mensuração de resultados?  

Na minha área é muito fácil, porque, assim, qualquer coisa que eu faça, você tem o payback 
imediato, porque minha área está muito ligada a vendas, quando reforma uma loja, eu faço 
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sempre estrutura comparada, ela vendia X no ano anterior, do mesmo mês, esse mês desse ano 
ela está vendendo Y. Então, se cresceu eu sei que foi resultado do trabalho. Então, isso é 
muito simples. Ou, por exemplo, a gente desenvolve uma ação de campanha e eu desenvolvo 
todo o material de PDV, e esse material de PDV está muito ligado aos produtos que serão 
expostos no tablóide, então, assim, o tablóide cresceu 15%, 16%, significa que eu consegui 
aumentar a conversão de vendas através do crescimento das lojas, o meu é número, o meu não 
tem dúvida nenhuma. O Publicidade e Propaganda é que é muito difícil, porque é subjetivo. 
Algumas empresas de varejo, elas têm dentro de todas as suas lojas um marcador de entradas, 
via laser, tem várias entradas de tecnologia que oferecem isso. Então, você consegue calcular 
o sucesso da ação ou não pelo volume ou aumento de entrantes na loja, porque, a conversão 
de vendas não diz respeito à propaganda, diz respeito a mim, que é merchandising. Mas aqui 
no Magazine nós não temos. Então, eu não consigo calcular se uma ação da Propaganda 
trouxe mais ou menos gente, porque não tem nada a ver com a venda do ticket. Obviamente, 
se houve aumento da venda de ticket ou não, porque isso pode ser o mercado, pode ser 
sazonalidade, pode ser o produto, pode ser uma série de fatores, então a área da Ana 
(propaganda) é bem subjetiva. O que ela faz pra não correr riscos? Toda campanha que a Ana 
desenvolve ela faz antes uma pesquisa com os clientes, ela tem um grupo de estudo e ela vai 
nesse grupo de estudos, várias cidades que são formadores de opinião, então pode pegar Porto 
Alegre, interior de São Paulo, São Paulo, Nordeste, enfim, grandes cidades, apresenta pra esse 
grupo de estudo o monstro do filme, diz assim: o que vocês acham? vocês  ficariam felizes? 
Então, assim, não tem uma campanha que vá para o ar sem esse estudo, então, isso, assim, 
tem outra coisa que eu acho que o Magazine Luiza tem muito, que eu vejo em poucas 
empresas, eles são muito fundamentados em pesquisa. Não existe absolutamente nada que, 
assim, “ah eu acho que é assim, vamos fazer”. Normalmente a área de marketing está muito 
guiada através da opinião do consumidor e fazem isso antes de efetuar a ação, então, vou te 
dar um exemplo. A gente ia lançar uma campanha, que é era do Anderson Silva, que você 
conhece, é um lutador super carismático, e queriam lançar no Natal, pra dizer que ele tinha 
acabado com os preços baixos. Tinha um link com o lance da luta, com o Natal, porque era 
um Natal muito ruim pra todo mundo, o varejo estava em declínio de vendas e tal. Aí a gente 
foi pra opinião dos clientes e eles acharam um horror, porque Natal é Natal, é ligado à figura 
do Papai Noel, é a coisa da estrela, é a coisa do presente, por mais comercial que seja, as 
pessoas não querem enxergar isso. A gente mudou, ninguém fez a campanha do Anderson 
Silva em dezembro, e só lançamos a campanha do Anderson Silva em janeiro. Graças à 
pesquisa de clientes. Então, a pesquisa faz isso. Já a área de CRM, é a mais empírica que tem, 
porque tudo é a base de dados. Então, assim, ela é a que fornece todas as informações para a 
empresa inteira, quantas pessoas compraram aquela TV que estava anunciando, quais são as 
pessoas futuras que poderão ter tendência de comprar uma TV Smart, qual o grau de 
fidelidade dos consumidores, qual é o retorno desses consumidores no ambiente de varejo, em 
detrimento do Magazine, então tudo que a gerencia de CRM faz é baseado em análise de 
dados, porque a empresa é toda interligada tecnologicamente, qualquer atitude de venda, seja 
via crediário, cdc, dinheiro, qualquer relação comercial que exista em qualquer ponto de 
venda nosso, passa pela análise dela. A gente consegue agrupar todo esse volume de 
informações e começa a detectar o perfil do consumidor, então ela também tem tudo 
empiricamente, nada dela é “eu acho que é isso, eu acho que é aquilo”. E ela também chegou 
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a desenvolver o chip Luiza, que você compra a recarga do celular, leva um chip nosso, e a 
gente começa a monitorar seus gostos pessoais, porque a gente sabe que você entrou no 
Facebook tantas vezes, que você acessou a página da internet tantas vezes, então, a gente 
começa a monitorar o teu comportamento, fora varejo, pra perceber que tipo de pessoa você é, 
do que você gosta, então, também é da área de CRM, é bem legal.  

E como é essa comunicação entre vocês? Como você fica sabendo o que o setor de 
propaganda está fazendo? Então, o diretor passou pra gente a Copa do Mundo e já 
apresentou algumas linhas de comunicação que veio da área. Eu isoladamente estou 
desenvolvendo com minha equipe um planejamento baseado nisso. O CRM deve estar 
fazendo o mesmo e a propaganda fazendo o mesmo. Em algum momento o diretor vai marcar 
uma data muito próxima, nós três vamos apresentar as nossas ideias, e depois dessas três 
ideias que veio de um ícone comum que é a Copa do Mundo, a gente vai interligar para que as 
ações sejam mais construtivas. Isso acontece.  

E você alguma ligação com a equipe de comunicação com o público interno? 

Nenhuma. A área está relacionada com o consumidor. Na verdade, a comunicação 
corporativa, que é a da Ivone, ela é muito feita do RH pra dentro da empresa. Não tem uma 
troca. Vamos falar assim, ela está num programa de sustentabilidade ela manda um newsletter 
pra todo mundo, mas. Tem esse canal de comunicação que é uma ação de fotografia, ela tá 
sempre ativando a reação das pessoas, mas, assim, não existe assim eu pegar e falar: ah, 
gerente de comunicação,  eu vou fazer uma campanha de, sei lá, exposição de móveis para 
doar seu móvel velho, ela vai anuncia. Não existe. Essa troca não. A área dela trabalha muito 
das ações de mercado pra dentro, isso não só com merchandising, mas de outra área da 
empresa.  

Você define custos, presta contas? Então. A gente tem, nas três áreas tem uma pessoa que é 
de Planejamento Orçamentário de Marketing, então essa pessoa é que dá o tom dos 
orçamentos de cada área, então, obviamente, que, antes disso, as nossas áreas colocam as 
atribuições mês a mês e o que pretende fazer e como fazer e passa o orçamento, eles falam ok 
é viável ou não, não é viável. Aí ela devolve pra gente esse orçamento. Diante dessa linha de 
raciocínio você vai fazer os seus trabalhos, e aí, assim, toda forma de pagamento tem de 
passar por ela, que tá ligada a uma micro-área financeira, que são eles, que é de emissão de 
notas, para ter controle. Eu não sei te dizer se as outras áreas têm esse comportamento, mas, 
você tem que imaginar que a maior verba da empresa hoje depois do RH é a área de 
marketing, então você tem um volume brutal de dinheiro. Só pra anunciar na Rede Globo 
você imagina. Então, é necessário realmente que esse trâmite seja burocrático e tenha 
controles, porque senão você perde a noção do todo. Então, assim, dentro daquele mês, elas já 
sabem exatamente quanto o merchandising vai gastar, porque já está estipulado, desde 
viagens, de brindes, de decoração, já está. Qualquer coisa extra, você tem que pedir 
antecipadamente, vai para o seu diretor, ele vê se existe esse aporte ou não, se não existe 
aporte. A mesma coisa na área de CRM, a mesma coisa na área de propaganda. É assim que 
funciona.  
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Entrevista 8 –coordenador de Marketing-Propaganda 

Como funciona o seu setor? 

O meu setor aqui é Marketing-Propaganda e tem duas coordenações. Uma de mídia, então 
mídia vai ter esse olhar de atuar nas praças onde o Magazine Luiza me loja, e aí a mídia é: 
TV, jornal, rádio. E aí a gente tem uma estratégia de como nós vamos impactar o nosso 
cliente. Tem também a mídia online, que é Facebook, Youtube, que também é uma mídia, que 
não está aqui dentro do nosso departamento, mas é um outro canal de mídia. A outra é 
Comunicação, que é como a gente vai se comunicar com o nosso cliente. Então mídia é onde, 
qual meio, e Comunicação é qual a mensagem que nós vamos passar. Sou coordenador de 
campanha, no caso comunicação. Então a gente tem uma estratégia de comunicação e nós 
temos, qual o é o estilo do Magazine Luiza de comunicar, então tem umas premissas pra isso. 
O Magazine Luiza tem um posicionamento estratégico, tem posicionamento de marca, que é o 
Magazine Luiza que faz esse convite para o “vem ser feliz”. Então, toda a comunicação tem 
que ser pensada para empregar esse posicionamento de marca. Esse ano nós adotamos uma 
estratégia de comunicação pop, que é ser popular, e resgatar hits do momento. Um exemplo 
do que a gente fez esse ano foi a campanha vale-tudo, com o Anderson Silva, então você já 
pega carona na fama dessa personalidade e associa à nossa marca. E tem no caso dessa 
campanha do Anderson Silva teve filme institucional, aí a gente utilizou todas as mídias, 
então teve filme na TV, teve filme no youtube também, teve mais de 5 milhões de views, e 
depois teve o desmembrar dessa campanha para oferta, então é o pensar no institucional e 
depois pensar em como isso também funciona para divulgar oferta. Então hoje tem essa 
premissa e essa régua de comunicação que é resgatar hists populares pra carona também, 
música, personalidades, novelas. No ano passado nós fizemos uma campanha, foi a ofertex, 
que foi resgatar, integrada à novela, que era as empreguetes, e a gente criou uma associação 
de ideias com a ofertex. Então eram modelos que eram captadas em lojas, as modelos das 
lojas elas eram as ofertex, bem similar ao que estava acontecendo na novela. . 

Como vocês definem os objetivos do setor? 

Acho que assim, são as premissas do que a gente tem que comunicar, então, tem que sempre 
entregar para o posicionamento da marca. Acho que é, a nossa intenção é: levar uma 
comunicação clara e objetiva para trazer o cliente para nossa loja. Então, propaganda trabalha 
com isso. Depois você vai ter uma comunicação, na comunicação dirigida que é o CRM que 
vai ter uma comunicação mais próxima com esse cliente, porque já conhece ele, sabe quem é 
ele, então o discurso é mais pessoal. Que a gente fala assim, propaganda vai comunicar com 
todo mundo, todo mundo que vai ser impactado com essa comunicação a gente vai chamar ele 
para nossa loja. Depois vai ser um segundo passo que é fideliza-lo, que aí entra um outro 
departamento que vai fazer o relacionamento com esse público. Falando em marketing, tem 
uma outra área que é Visual Merchandising, que também vai refletir essa comunicação que foi 
pensada aqui no nosso departamento, vai refletir isso no ponto de venda, então as nossas 
campanhas ela também tem que ser desmembrada para o ponto de venda e com material de 
bdl tem que ter uma unidade na comunicação e no discurso do que o cliente vai ver na TV, vai 
ver no rádio. 
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Para isso vocês têm um planejamento? 

Tem o posicionamento da empresa e tudo que é construído é para atingir essa meta de vendas, 
ou qualitativa. Todo movimento que se faz é para entregar esse resultado. São os gols, cada 
área tem o seu gol, para entregar o posicionamento estratégico daquele ano. Então, o 
posicionamento de marketing é esse e cada área tem os gols pra entregar.  

Aqui é o núcleo de Propaganda e vocês têm também uma agência de propaganda, que é 
a Etco. Como se dá essa comunicação entre vocês?  

A Etco vai criar as campanhas, só que o direcionamento para essa campanha é dada por nós, 
através de pesquisa. Então nós temos um departamento também dentro do marketing que é de 
Pesquisa, que vai trazer intenção de compra, tracking de marca, então, que a gente consegue 
através de pesquisa entender e saber como o cliente está nos vendo, comparado à 
concorrência. Aí com base nisso que a gente vai desenvolver o nosso plano de comunicação: 
o que estou comunicando hoje, o cliente está entendendo? O que eu estou querendo dizer está 
sendo entendido por ele? Ou não, a expectativa dele é ouvir outra coisa? Por exemplo, quando 
falo de liquidação ele está entendendo o que estou falando? Ou ele entende outra coisa° então, 
quando a gente vai a campo e faz pesquisa com o consumidor, a gente tem esse feedback e 
isso que serve de base pra gente redirecionar o nosso plano de comunicação. Pesquisa é um 
departamento dentro do marketing. É marketing e tem vários departamentos dentro do 
marketing: Pesquisa, Propaganda, CRM, Visual-Merchandising. 

Você falou sobre o plano de comunicação. Quem desenvolve? 

É feito anual, lógico que depois isso é revisto durante o ano. Existe um planejamento de 
marketing e dentro do planejamento de marketing tem um planejamento de comunicação e o 
planejamento de mídia. Já nascem do planejamento estratégico de marketing. E isso que vai 
direcionar todo o plano de comunicação daquele ano, pra poder entregar pro objetivo da 
companhia. Então, se a nossa meta de venda é X, essas ações que estão planejadas de 
comunicação e de mídia, com esse plano a gente vai conseguir atingir esse objetivo ou mão? 
Então, tudo nasce daí. Então a gente faz o calendário. É multidisciplinar, então cada um vai 
atuar na sua área e vai entregar para a construção. Por exemplo, CRM precisa fidelizar mais 
clientes: o que ele vai fazer para alcançar esse objetivo? Nós que temos o intuito de trazer 
mais clientes, com plano de mídia, com esse meio, utilizando, por exemplo, TV Globo, eu 
consigo trazer esse número de clientes pra comprar, ou eu tenho talvez trabalhar demais 
meios? Trabalhar com jornal, trabalhar com rádio. Então tudo é definido nesse planejamento. 

Como se dá o relacionamento de seu setor com o pessoal da comunicação corporativa, 
da TV Luiza? 

Sim, até, todas as campanhas passam pelo período de aprovação e depois pelo período de 
integração das áreas, então tenho área promocional que vai buscar o produto e a condição 
comercial para ser anunciado nessa campanha, depois tem a comunicação corporativa e 
sustentabilidade, que também vai ser envolvida para poder replicar essa comunicação para os 
colaboradores, então, o que a gente vai utilizar, a TV Luiza, rádio Luiza, o Portal, para todo 
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mundo estar sabendo dessa campanha, qual o discurso e tudo mais. Geralmente a gente faz 
uma apresentação com todo o 360. Primeiro é assim, o direcionamento é feito por nós, a 
agência cria essa campanha, a propaganda aprova ou não aprova, uma vez aprovada, essa 
comunicação ela tem que desmembrar para as demais áreas, então: como o Visual-
Merchandising vai trabalhar com esse vídeo? Como o CRM vai trabalhar? Como o E-
commerce vai trabalhar essa campanha, como ela vai funcionar lá? Depois, cada um 
desmembra essa campanha na sua área e faz a devolutiva e a gente consolida numa 
apresentação única, que isso serve para alinhar todas as áreas, ali tem o 360. Tem que 
aproveitar para poder ter essa sinergia da comunicação, para que todo mundo estar dizendo a 
mesma coisa. A comunicação 360 é a comunicação por todos os canais. Então Portal Luiza 
também a gente coloca as campanhas, as peças, na TV Luiza, Vendas também, que é o 
departamento que vai pegar isso como argumento pra mobilizar o campo. 

Como que funciona em sua área a avaliação e mensuração de resultados? 

Tem um departamento, que é Vendas, que vai buscar o resultado. O Magazine Luiza anuncia 
para vender no outro dia, então o departamento de Vendas tem uma equipe que faz essa 
mensuração. Veiculou ontem: quanto esse produto vendeu? E o investimento que a gente teve 
pra isso, deu ROI ou não deu ROI? Assim vemos se uma campanha foi boa ou não, se a 
campanha contribuiu para vender mais aquele dia ou não. Tem um departamento que faz só 
isso.  

Como vocês alinham as campanhas com missão, visão e valores? 

Sim, tem as premissas do Magazine Luiza de ser. Eu não posso mentir na propaganda. Tem 
que estar em linha com a visão e tudo mais. Eu não vou colocar qualquer personalidade pra 
ser uma personalidade da campanha da empresa, se ela não estiver aderente com o 
posicionamento do Magazine Luiza. 

Esse posicionamento, o “vem ser feliz”, como você explicaria? 

O ser feliz é deixar o cliente satisfeito com a compra, é entregar toda a expectativa dele num 
momento de uma compra. Porque o que vai deixar feliz é ele ser bem atendido, comprar um 
produto com um preço justo, receber o produto que ele comprou no que foi acordado, e toda 
essa entrega é a entrega do vem ser feliz. 
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Entrevista 9 – coordenação de Planejamento de Marketing 

 

O que é o seu departamento? 

A gente integra todas as áreas de marketing, no caso propaganda, CRM , merchandising e 
pesquisa. A gente cuida do budget de todas as áreas, então a gente faz toda a avaliação 
financeira delas, é uma área bem mais voltada para finanças do que para marketing mesmo. 
Então, tudo o que você precisar de resultados numéricos e financeiros é com a nossa área. 

Tenho a impressão que os outros funcionários que entrevistei não souberam me explicar 
sobre ROI, métricas, indicadores, mas talvez o Magazine Luiza tenha pessoas dedicadas 
a isso, é o caso desse departamento? 

A gente tem. O que acontece é: o ROI de marketing é uma coisa que ainda está sendo muito 
estudada. Até você estudando aí academicamente, existem algumas teorias, algumas lógicas, 
mas nem todas são 100% validadas. Normalmente, o que tem retorno direto com mídia, que a 
gente consegue mensurar, porque tem retorno direto. Anuncio e eu vendo aquele produto no 
outro dia, isso é fácil. Então isso a gente tem e a gente aplica. A gente não tem nenhuma 
mensuração, por exemplo, de um evento, ou até mesmo de uma promoção, por exemplo a 
promoção Agarre o que Puder, que a gente fez, não sei se alguém já te contou. A promoção do 
Agarre, a gente não sabe mensurar ela, ainda não tem uma metodologia que a gente estudou, 
que a gente encontrou, para ver quanto isso agrega financeiramente, quanto isso agrega de 
vendas pra gente. A gente sabe que isso agrega qualitativamente, que a marca, fortalece a 
marca, Top of Mind, e companhia.  Então, quali é muito fácil, a gente sabe que ela agrega, é 
feeling mesmo, mas, financeiramente, numericamente a gente não consegue identificar. E até 
acho que é por isso que o pessoal tem dificuldade de falar sobre esse tema, porque, é muito 
mais para CRM e para mídia direta, mídia pontual. Para outros assuntos a gente não consegue 
mensurar. 

E mensuração na mídia direta funciona como? 

Um pelo outro. É assim, a gente tem lá quanto a gente investiu no “Só Amanhã” de domingo 
dia 7, aí a gente chamou, o que era nossa comunicação, era produto X, produto, sei lá, uma 
geladeira de inox da Electrolux no dia 8 no caso, aí a gente mensura quanto ela vendeu aquele 
dia.  Aí a gente tem a média dos últimos três meses de quanto ela vendia, e o impacto é 
grande, então a média dela, a média dos produtos gerais, assim, dá o que, uns 30/40 produtos 
por dia de venda normal na rede inteira, na rede como um todo. Quando a gente faz a mídia, 
essa venda desse produto vai pra  5.000 peças, por exemplo. Então, a gente pega esse 
incremental, quanto da média que eu vendi naquele dia, eu falo que isso foi o que a minha 
mídia gerou de venda incremental, aí eu divido ela pelo investimento que a gente fez, e aí a 
gente chega no ROI, que seria, por exemplo, para cada R$ 1,00 que eu investi, R$ 17 
voltaram. É bem conta básica mesmo que a gente faz. Já CRM é a ciência de marketing mais 
assertiva, então, eu distribuo as malas, eu tenho o CPF de quem recebeu a mala, eu tenho o 
período de validade da mala, então, sei lá, mandei meu CPF, tenho lá o período de compra e 
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validade, e os produtos que eu veiculei, então vai pra lá. Quando chega, quando acaba a 
validade da mala, a gente puxa as vendas dos bancos de dados, vê quais CPFs voltaram para  
comprar naquele período, e aí a gente tem uma série de agregação, assim, por exemplo, o ROI 
do produto, que são os produtos que estavam na mala, aí tem o ROI do setor, que foi, pô, 
aquele CPF que eu mandei ele não comprou esse celular mas ele comprou o S4, então, ele 
também foi incremental para mim, entendeu? Aí eu pego esse incremental também, divido 
pelo custo do investimento e chego no ROI também. 

E além desses dois setores, há outros com os quais vocês trabalham com medições? 

Não, esses dois são os que a gente usa hoje e ainda assim a gente quer refinar. CRM é uma 
política clara, assim, é aplicada para todo mundo, não é só aqui, muita gente usa essa mesma 
metodologia, mídia nem todos os lugares tem ainda, porque tem aquelas campanhas 
quinzenais, sabe, que nem todo lugar aparece, mas, hoje são as duas mídias que a gente avalia. 

Você sabe se na comunicação corporativa existe alguém aqui estudando o retorno? A 
questão dos valores intangíveis. 

A gente tem o tracking né, a área de Pesquisa, é uma área de inteligência de mercado. Então, 
dentro disso, tem a tracking de mídia que se faz. Não sei com qual periodicidade, mas, nesse 
tracking ela consegue mensurar coisas quali. Por exemplo: se a gente cresceu, top of mind, se 
a gente cresceu até a venda mesmo, Market share, isso ela tem. Aí é com essa área mesmo, 
essa parte mais qualitativa da empresa, de marca, branding.  

O seu setor é Planejamento de Marketing. Quem elabora o planejamento macro? E 
como vocês desdobram? 

A gente tem, assim, cada setor tem o seu objetivo lá, elas mesmo, as próprias gerentes 
determinam os objetivos e as métricas que elas vão atingir no próximo ano. O planejamento, o 
meu setor no caso, o que a gente faz, a gente divide as importâncias financeiras que cada área 
vai ter no próximo ano. Então, por exemplo, como o próximo ano é o ano da Copa, a gente 
sabe que a gente vai ter maior peso para mídia, então, ela vai ter um percentual maior de 
investimento do que ela teve esse ano. Esse ano que passou, a gente quis dar um foco maior 
para CRM, então a gente caiu um pouquinho a mídia, assim, quando falo caiu a mídia, é bem 
pouco, porque a mídia para o varejo é essencial, mas o CRM aumentou um pouco a 
participação dele financeira, porque  a gente chamou uma consultoria e viu com a consultoria 
que o foco esse ano era atuar no CRM, para ganhar maior fidelidade, até criamos promoções 
focadas em cliente interno mesmo, que já são clientes, pessoas que estão na base. Mas, 
financeiramente falando, a diretoria determina o percentual que ela quer dar para o marketing 
no próximo ano. Ela faz a conta dela, gestão mesmo, quanto a gente vai ter de lucro, quanto 
que o marketing vai contribuir com isso. De mercado, costuma girar em torno de 3% a verba 
de marketing, 3% do faturamento, isso é o normal. E aí o que a gente faz? Pega esses 3%, 
pega o montante, divide ele por campanha, por mês, por setor, onde cada setor vai atuar, quais 
projetos que cada setor vai atuar, então a gente pega esse bolo financeiro e divide ele pra todo 
mundo. A gente dá o gol, né, começa o ano, depois que começa o ano a gente vai fazendo 
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revisões, porque aí  vai vendo, essa estratégia está legal? Não está? Vamos mudar, não 
vamos? 

E como vocês avaliam se uma estratégia está dando certo? 

É o acompanhamento de venda mesmo, puro. Assim, eu tenho o meu PMT, eu tenho que 
bater a PMT, que é a cota do dia, pô, não estou batendo a cota, não bati a cota hoje, não bati a 
cota amanhã, não bati a cota depois, e varejo é muito rápido, então, assim, três dias sem bater 
a cota as pessoas já entram quase em pânico, então a gente já pega, para, reúne todo mundo, 
quando falo todo mundo digo a diretoria mesmo, tem a reunião operacional toda segunda, eles 
mesmos já sentam e já falam: gente, vamos colocar mais um dia de mídia, ou vamos fazer 
uma campanha de incentivo para vendedor, sabe, a gente já para e redireciona alguns 
investimentos, então, quando a gente fala: ah, vamos fazer uma campanha de incentivo, nessa 
hora a gente já vai lá e avalia de onde eu vou pegar esse dinheiro para poder fazer essa 
campanha. Alguma coisa tem que perder em detrimento do outro, pra poder ganhar. E é 
assim, a gente vai olhando, acompanhando venda 24horas por dia, é venda pura, não tem 
grande ciência de avaliação do negócio. 

Tenho listada aqui algumas ferramentas de controle, avaliação e monitoração, gostaria 
de saber se você conhece, se vocês trabalham com algumas dessas.   

Auditoria de mídia é o checking de mídia, a própria agência puxa isso pra gente, então, todo 
mês, depois que veiculei, que já pedi as inserções, já comprei e paguei, a agência recebe do 
Ibope Monitor um arquivo, tipo uma lista, que fala: você veiculou no horário tal, na emissora 
tal esse título, o filme. Então, é só uma conferência mesmo, do que foi veiculado e do que não 
foi. Caso eu comprei alguma coisa e não foi veiculado, aí a emissora me devolve esse 
dinheiro, é assim, no mês seguinte ela me reembolsa, isso é prática. Opinião pública acho que 
a gente poderia considerar o conselho de clientes, já ouviu falar? É legal. É uma prática do 
Magazine e é bem legal. É do setor de Pesquisa, com a Fabiana. Antes de a gente lançar 
qualquer campanha no ar, ela traz um grupo de clientes e faz uma pesquisa, põe a campanha 
para eles, pergunta o que eles acham, se eles gostam ou não, o que eles mudariam, então acho 
que a gente poderia chamar isso de opinião pública nesse caso, eles palpitam e influenciam 
sim nas campanhas. Teve campanha que não foi pro ar porque foi pro conselho e o conselho 
não gostou, esse conselho de clientes. É bem legal, ver a opinião deles, a maneira que o 
público reage, bem bacana. O Balanced Scorecard o financeiro faz, isso aqui é ferramenta 
financeira mesmo, eles fazem geral. BoxNet não conheço, Brand Analytics vai ser análise de 
Brand, que é com o setor de Pesquisa externa. Clipping de notícias a gente recebe, toda 
semana, sempre tem, mais acompanhamento de mercado mesmo. O EVA também é 
financeiro. Brand Equity eu não sei quem faz aqui, mas alguém faz com certeza, acho que o 
pessoal do R.I, de relações com investidores. Índice de Eficácia de Comunicação, a gente não 
tem uma fórmula real para isso. Exposição de Imagem na Mídia, eu não sei qual é a teoria do 
livro para isso, mas, vou te falar um pouco do que me parece, a gente tem, por exemplo, 
algumas métricas de compra de mídia, então assim, eu tenho alguns objetivos a atingir,  cada 
empresa no mercado acredita em uma métrica de mídia, então no caso aqui a gente tem uma 
calibragem de mercado, que cada mercado eu sei que ele precisa de tantos GRP pra responder 
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à mídia, GRP é a moeda da mídia, é a quantidade de mídia que eu compro, minha exposição, 
é baseada na audiência, em pessoas impactadas pelo programa que eu coloco minha mídia. 
Então, por exemplo, quando eu falo, “ah eu vou colocar uma inserção na novela 3, que é a 
novela das 8”, porque, ela tem uma audiência maior, ela tem um valor de grp maior, então, 
mais pessoas vão ser impactadas pelo público, pela minha inserção. No caso, ela acaba sendo 
mais cara também, então a gente faz um balanço, qual é a medida ideal de exposição naquela 
praça. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem um grupo de calibragem, que é o grupo 
1,2,3,4, o 4 é o menos rentável e o 1 é o mais rentável, e praças estratégicas também acabam 
entrando no 1, por exemplo, Ribeirão Preto é um sinal de mídia que responde muito à nossa 
mídia, é bem rentável, então por isso que ela está no 1. Ela recebe mais exposição. Eu tenho 
amis inserções nessa praça do que no grupo 4. O que é o grupo 4, que é o não-rentável? Por 
exemplo: São Paulo. A mídia em São Paulo ela é muito cara, então ela inviabiliza eu colocar o 
mesmo tanto de inserção. Se aqui eu coloco 10 inserções, em São Paulo eu coloco 4. Só que 
também tenho muito mais pessoas impactadas. Isso também acaba entrando na conta, só que 
tem o poder aquisitivo da região, tem tudo isso. É assim que a gente mede nossa exposição de 
mídia, a gente tem essa calibragem, baseada no retorno de investimento mesmo. Esse é o ROI 
que eu te falei. Eu pego lá o sinal, quanto eu invisto, quanto ele me responde de venda, e aí a 
gente classifica se ele é rentável ou não, em qual grupo ele tem de entrar de exposição. 
Depois, Índice de Satisfação de Cliente, o setor de Pesquisa também tem pesquisas, o site tem 
pesquisas inúmeras. Marketing Dashboard, na verdade, é acompanhamento de indicadores né, 
então, a gente tem inúmeros por aí, a gente tem um dashboard claro que a gente usa aqui, não 
só em marketing, mas, por exemplo, a empresa tem todo dia o pessoal de planejamento solta 
um e-mail padrão que é bem visual, de acompanhamento de venda, regional, setor, tipo de 
loja, dia a dia, quanto a empresa vendeu, se bateu a cota ou não bateu, se está dentro da 
expectativa de venda do mês, e assim a gente vai acompanhando. Pesquisa de Clima o RH 
faz. Pesquisa de Eficiência e Rentabilidade de Mídia é o ROI que já te expliquei. Pesquisa de 
Abertura de Loja é o próprio setor de Planejamento junto com Expansão, tem um plano disso. 
Recall de Campanha, aparece no tracking, dentro do tracking ela pergunta se as pessoas já 
viram ou não, enfim. Acho que é isso. Muitas dessas ferramentas o setor de Pesquisa mesmo 
faz.  

Como vocês trabalham o KPI? 

KPI são os indicadores chaves, então, o nome é até isso, o indicador chave de performance da 
empresa. Então, cada empresa tem os KPI de performance. No caso do marketing, a gente usa 
o ROI, o ROI é um KPI nosso, é o índice chave do negócio. Eu preciso ver se está sendo 
rentável ou não, para determinar como vou investir no próximo. Então, assim, cada área tem 
os seus próprios KPI, o CRM tem o KPI dele que é por exemplo aumentar o número de 
compras do cliente, aumentar o índice de fidelidade do cartão Luiza. Então, cada setor pode 
passar uma série de KPI. Vou falar da minha área, por exemplo, minha área é: eu tenho que 
estar sempre acompanhando resultado de orçamento, o orçamentário, porque eu não posso 
estourar o orçamento de jeito nenhum, se eu estourar é porque meu índice de performance 
está baixo, entendeu? Então o KPI é exatamente isso. O PMO da empresa, ele tem uma série 
de KPIs para a empresa inteira. Qualquer coisa que for importante para a empresa ser 
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acompanhada, essa é uma ferramenta de gestão, então, aqui na empresa a gente entende que 
um ROI de 7 é um ROI bom, então se meu ROI não está dando 7 é porque meu KPI não tá 
performando legal, então eu tenho que melhorar ele pra poder chegar numa média de 7, 
entendeu? 

Como vocês definem a alocação de recursos entre os núcleos de marketing? 

Vem mais da expectativa da diretoria mesmo. Onde a gente vai ter que atuar para chegar 
naquele objetivo comum, maior. É bem avaliação mesmo da demanda do próximo ano. 

Certo. Só para finalizar, quem define os objetivos? 

O próprio conselho, junto com a diretoria-executiva eles definem os objetivos, por exemplo, 
para o próximo ano. Tem o planejamento de longo prazo, com objetivos e tal, mas, todo ano 
tem o refinamento e o que a gente espera de objetivo para o próximo ano. A própria 
superintendência e a diretoria-executiva traz isso para a gente. Aí a gente vê quais ações a 
gente vai ter e quanto a gente vai investir pra chegar nesses resultados, é um compromisso. A 
gente não divide por objetivos, mas, pelas campanhas mesmo. Por exemplo, eu já sei os meus 
dias de mídia, onde vou atuar, que mês que eu tenho que ter mais mídia, que mês eu tenho que 
ter menos mídia, a gente acompanha a sazonalidade, por exemplo, Mães, eu tenho que ter 
mais mídia lá, pra atingir minha mídia de Mães, que é mais puxado do que a do mês de abril, 
por exemplo, entendeu? A gente tem até algumas épocas  que a gente tem as feiras que a 
gente tem aqui, por exemplo, o mês de março, quando a gente monta o calendário 
promocional a gente já sabe qual linha que vou promover em cada dia de mídia. A equipe de 
Gestão de Categorias aqui ajuda a ver o melhor produto para ir para qual mídia. Então, 
quando a gente divide o calendário do ano, a gente já determina que linha vai ser o foco 
daquela época. Então, por exemplo, se em março eu já sei que vou ter uma feira de eletro, por 
exemplo, eu sei que vou ter de atrair as atenções para o setor de eletro, e se existir alguma 
demanda, “ah quero intensificar a linha de inox, ou a linha premium, a gente já vai focar e 
fazer uma estratégia focada pra isso. Mas isso já é determinado junto com a diretoria, que já 
deixa bem claro as decisões e o que é as expectativas para o próximo ano e a gente vai 
atuando assim, a gente define quanto e como atingir esses objetivos.  Conselho e diretoria 
aqui na empresa eles são muito atuantes, eles determinam mesmo como a gente vai andar e 
direcionam, sempre alinhando as expectativas e os objetivos a serem alcançados. 

E o que você entende por comunicação integrada? 

Todas as campanhas que nascem aqui do marketing, elas nascem totalmente integradas com a 
comunicação corporativa. O pessoal da TV Luiza, o pessoal do RH mesmo que faz isso, que 
faz a TV Luiza, que faz o Portal, todas as campanhas já nascem também com formatos e 
propostas para como vou anunciar isso na TV Luiza, como vou colocar no Portal, como a loja 
vai ter essa informação do Portal. Os spots de rádios que a gente faz para ajudar as lojas a 
colocarem na rádio interna, eles mesmos baixam do portal, então tudo já nasce pensando, por 
exemplo, toda campanha já nasce com braço de mídia, com braço de CRM, com braço de 
Merchandising, e com braço interno, que aí é o caso da comunicação integrada. Todas as 
campanhas que saem do marketing elas tem um braço que integra com eles.  
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Como você diria que o marketing trabalha ligado a missão, visão e valores? 

No Magazine Luiza, se eu for comparar com outras empresas que já trabalhei, no Magazine 
Luiza isso é muito claro. Até porque a própria Luiza Helena puxa muito isso né. O Rito, toda 
segunda de manhã, a gente vai lá, o próprio Rito é um caso de comunicação integrada, a gente 
fica sabendo tudo o que aconteceu na semana, e tudo que vai acontecer na semana dentro 
desse rito. E lá é sempre reforçada a missão da empresa, os valores, o que a empresa espera da 
gente. De outras empresas que já trabalhei, posso falar que sem dúvidas é a que mais tem isso 
enraizado.  
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Clipping – Exame.com / 29/11/2005 

 

5 lições do Magazine Luiza, segundo Harvard 
Estudo da Harvard Business School mostra por que a empresa se transformou na rede de varejo de 
eletrodomésticos que mais cresce no Brasil 

Alexa Salomão, EXAME 

  
  
Masao Goto Filho 

 
Luiza Helena Trajano, diretora do Magazine Luiza 

São Paulo - Todos os anos, pesquisadores da Harvard Business School, uma das melhores escolas de 
negócios do mundo, se dedicam a uma missão extremamente difícil: compreender profundamente por 
que, afinal, algumas empresas conseguem vencer e outras não. 

Neste ano, um grupo desses pesquisadores estudou a trajetória de uma das companhias brasileiras que 
mais têm prosperado ultimamente -- o Magazine Luiza, rede de varejo de eletroeletrônicos e móveis 
de Franca, no interior de São Paulo. 

O estudo, recém-concluído e obtido com exclusividade por EXAME, é uma radiografia detalhada das 
razões por trás da ascensão de uma empresa cujo faturamento aumentou 415% em dez anos -- num 
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setor que, no período, passou por várias crises e viu desaparecer nomes estabelecidos, como Mappin e 
Mesbla. 

"O Magazine Luiza nos chamou a atenção graças a seu crescimento incomum", diz Ricardo Reisen de 
Pinho, pesquisador da Harvard no Brasil e co-autor do estudo com Frances Frei, professora da 
instituição. 

Com faturamento previsto de 2 bilhões de reais neste ano, o Magazine Luiza deve passar a gaúcha 
Colombo e se estabelecer como a terceira maior rede do setor no país, atrás apenas da paulista Casas 
Bahia e da carioca Ponto Frio. 

"Há um conjunto de fatores que explica essa expansão", diz Pinho. "Entre eles estão liderança firme e 
capacidade de implantar medidas inovadoras." Continuar crescendo, diz o estudo de Harvard, é o 
principal desafio da empresa daqui para a frente. 

Do trabalho, ainda é possível extrair preciosas lições que podem ser aproveitadas por empresas de 
todos os setores. Veja a seguir os cinco principais ensinamentos que a história recente do Magazine 
Luiza tem a oferecer ao mundo dos negócios: 

1 Agilidade nas decisões 

A rede sabe mudar rotas para aproveitar oportunidades 

Nos últimos nove anos, a empresa dirigida pela empresária paulista Luiza Helena Trajano adquiriu 
sete redes. Quatro delas, compradas de um ano e meio para cá, são do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina e incorporaram 150 novas lojas à rede -- mais do que os 124 pontos abertos pela Casas Bahia 
no mesmo período. O plano inicial, no entanto, era seguir outra direção e entrar em Belo Horizonte. 

"Nossa estratégia é primeiro crescer no interior dos estados e só depois migrar para as capitais, e já 
tínhamos uma posição forte no interior de Minas Gerais", diz Frederico Trajano, filho de Luiza Helena 
e diretor de vendas da rede. "Mas surgiu a oportunidade de fazer um bom negócio com a gaúcha Arno. 
Então aproveitamos." 

De acordo com os pesquisadores de Harvard, não se ater ferreamente ao que havia sido traçado no 
papel foi fundamental para a empresa chegar aonde chegou. 

"O Magazine Luiza não fica paralisado diante de um dilema", diz Pinho. "As decisões são tomadas 
rapidamente." Mas esse senso de oportunidade pode não bastar para um passo estratégico no 
crescimento -- entrar na capital paulista, o maior mercado do país. 

"Em São Paulo o Luiza deverá enfrentar uma concorrência que nunca enfrentou antes", diz o consultor 
de varejo Marcos Gouvêa de Souza. "Será preciso uma estratégia bem elaborada e amadurecida."  

2 Liderança forte  

Luiza Helena soube se impor como uma administradora forte e carismática  

A capacidade de gestão de Luiza Helena foi forjada atrás de um balcão. Ela começou a trabalhar no 
Magazine Luiza aos 12 anos, ao lado da tia, Luiza Trajano Donato, fundadora da rede, de quem 

http://exame.abril.com.br/topicos/magazine-luiza
http://exame.abril.com.br/topicos/harvard
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recebeu lições sobre como cativar os clientes. "Minha tia é uma empreendedo ra com garra e visão", 
diz Luiza Helena. "Aprendi com ela que o cliente é uma espécie de patrão." 

Ao assumir o grupo, em 1991, Luiza Helena estabeleceu um estilo de gestão carismático não apenas 
para os clientes, mas principalmente para os empregados. Reza de mãos dadas com os funcionários, 
trabalha com as portas abertas e promove encontros empolgados com as equipes para ouvir sugestões 
de como aumentar as vendas. 

Na avaliação da Harvard, não há como dissociar o sucesso da empresa da figura marcante de Luiza 
Helena. Mas há uma contradição que pode representar um problema no futuro. 

"Por causa dessa característica, seu grande desafio será como fazer a sucessão", diz o consultor Renato 
Bernhoeft, especializado em empresas familiares. "Será preciso que o sucessor seja capaz de 
personificar o tipo de líder inspirador que ela simboliza." 

Para Luiza Helena, a sucessão já está encaminhada. "Meu filho e meus sobrinhos trabalham na 
empresa", diz ela. "Temos uma gestão profissional e, em um ou dois anos, vamos abrir o capital." 

3 Funcionários fiéis 

A cultura da empresa estimula os empregados a perseguir resultados  

Num setor em que os executivos dão extrema importância a números como participação de mercado e 
volume de vendas, chama a atenção que o Magazine Luiza privilegie a qualidade do relacionamento 
com o cliente. 

Para encontrar formas de encantar o consumidor, a cultura da empresa está assentada em fórmulas que 
estimulam os funcionários a conhecer cada vez melhor a freguesia. 

Eles têm autonomia para sugerir ofertas, fechar vendas, avaliar crédito e cobrar inadimplentes. O 
sistema de remuneração está atrelado não apenas às vendas individuais, mas aos negócios fechados 
pelas equipes de cada loja e à pontualidade no pagamento dos clientes. 

Toda a escala de valores da companhia existe para que as idéias que brotam do dia-a-dia possam fluir, 
chegar à cúpula da organização e ser colocadas em prática. 

Pode-se dizer que o Magazine Luiza trabalha para ser uma usina de idéias. Elas se materializam em 
eventos como sorteio de casas no Dia das Mães ou encontros da terceira idade regados a descontos. 
Uma das promoções mais populares da rede é a Liquidação Fantástica, que ocorre em um dia de 
janeiro, a partir das 5 da manhã. Nessas ocasiões, clientes formam filas nas portas das lojas para 
aproveitar descontos de até 70%. 

4 Preservação da cultura 

A empresa consegue manter seus valores, mesmo crescendo rapidamente  

"No Magazine Luiza, todo mundo fala uma mesma língua, da alta diretoria ao office-boy", diz Pinho. 
Preservar a cultura empresarial é uma tarefa diária de Luiza Helena e de sua equipe. Nesses anos de 

http://exame.abril.com.br/topicos/gestao
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crescimento acelerado, essa preocupação poderia ter passado para segundo plano. Mas ocorreu o 
contrário. 

Nos últimos 12 meses, a equipe da área de recursos humanos trabalhou ainda mais do que de costume. 
Com as recentes aquisições na Região Sul, a rede ganhou de uma hora para outra mais de 2 000 
funcionários, que precisavam ser rapidamente treinados. Novos gerentes foram levados ao quartel-
general em Franca para um programa de imersão. 

á poucas semanas, Luiza Helena comandou uma grande confraternização em Santa Catarina para 
reforçar o aprendizado. 

Em dezembro, quando o Natal esquenta o comércio, 70 novos pontos- de-venda catarinenses serão 
reinaugurados com o nome de Magazine Luiza, e a equipe precisa estar afinada. Para os especialistas, 
os valores do Luiza são um de seus maiores patrimônios. 

"Com sua cultura de trabalho, o Luiza conquistou o prestígio dos fornecedores, o respeito dos 
empregados e a atenção dos clientes", diz Gouvêa. "Mas quanto mais rápido for seu crescimento, 
maior será o risco de perder as características culturais." 

5 Ousadia e pioneirismo 

A rede não tem medo de lançar novas práticas de vendas  

Parte do frenético avanço do Magazine Luiza ocorreu graças à capacidade de ousar. "Um dos lemas da 
empresa é antecipar a mudança", diz Pinho. 

Em 2001, a rede formou com o Unibanco a LuizaCred, a primeira financeira cujos sócios são um 
banco e uma rede de varejo. A idéia liberou recursos para que a empresa pudesse investir na expansão. 

Hoje, as parcerias entre redes de varejo e instituições financeiras são prática corrente no setor. Uma 
das idéias mais arrojadas ainda está à prova. Trata-se das lojas virtuais, uma rede em que os pontos-de-
venda não têm um único produto em exposição -- todas as compras são feitas por computadores 
conectados à internet. 

Com custos entre 15% e 20% mais baixos que numa loja tradicional, as lojas virtuais funcionam como 
porta de entrada para cidades com menos de 100 000 habitantes e em bairros de grandes capitais. No 
Japão, esse modelo de negócios responde por 12% das vendas no varejo. Aqui é visto com algum 
ceticismo. 

Se a intuição de Luiza Helena estiver mais uma vez certa, as lojas virtuais poderão representar uma 
boa vantagem. "Elas são uma alternativa barata para conhecer o terreno que se planeja dominar", diz 
Daniel Domeneghetti, da consultoria em estratégia e tecnologia E-Consulting. 
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Clipping – Estadão.PME – 22 de janeiro de 2014 

 

5 frases que mostram como pensa Luiza Trajano, a empreendedora mais comentada do País 
Ela ajudou a construir o Magazine Luiza, uma das redes mais importantes do varejo brasileiro 

ESTADÃO PME 

 

Empreendedora fala sobre dinheiro e sobre negócios 

A empresária Luiza Trajano ficou ainda mais conhecida em todo o País após debater com jornalista 
durante o programa Manhattan Connection. A participação da responsável pelo sucesso do Magazine 
Luiza girou em torno de dados de inadimplência no País - a empresária inclusive encaminhou a Diogo 
Mainardi um e-mail com números que comprovam a queda dos calotes entre os consumidores. 
 
Poucos sabem, porém, a trajetória empreendedora de Luiza Trajano, que adora falar sobre o assunto. 
Pensando nisso, o Estadão PME decidiu reunir frases interessantes da empresária sobre 
empreendedorismo e que revelam um pouco mais sobre como pensa a empresária. 
 
Dinheiro 
“Quando a gente ganha dinheiro e não tem propósito, eu garanto: depois de uma certa idade, R$ 10 mil 
ou R$ 20 mil a mais não mudam muito a sua vida. O que muda é o que você está fazendo. E nossa 
empresa sempre teve um propósito muito sério. De ajudar a economia, ajudar o desenvolvimento do 
País” 
 
Mantra 
“Mais difícil do que montar uma empresa é mudá-la de ciclo. Tenho uma frase na minha sala que é a 
seguinte: ‘comece fazendo o necessário, depois o possível e de repente você estará fazendo o 
impossível'" 
 
Ideias 
"Quando a gente tem uma boa ideia na cabeça, é preciso acreditar que vai dar certo. A confiança e a 
criatividade caminham juntas" 
 
Erros 
"Aqui no Magazine Luiza a gente sempre acreditou que reconhecendo o erro e corrigindo a rota 
chegamos ao resultado" 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,luiza-trajano-envia-e-mail-para-mainardi-com-dados-de-inadimplencia,175914,0.htm
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Chance 
"Eu costumo falar muito de empreendedorismo aqui (Twitter) porque acredito que todos são capazes 
de transformar um sonho em uma empresa." 
 

 

Clipping – Paraíba Total – 11/09/2013 

 

Varejo · Presidente do Magazine Luíza conta como foi a estratégia de adquirir a paraibana 
Lojas Maia e aumentar seu poder de fogo no varejo da região 
 
 
 

 

 
 
Uma aula de empreendedorismo. Esta é a sensação de quem conversa com Luiza Helena Trajano, a 
presidente da rede Magazine Luiza. Viúva, mãe de três filhos, iniciou suas atividades profissionais na 
empresa aos 12 anos quando resolveu abdicar das férias escolares para trabalhar na loja. A experiência 
foi tão gratificante que passou a repeti-la nos anos seguintes. Em pouco tempo ingressou na rede, 
passou por todos os departamentos do grupo - das vendas à direção comercial. Em 2008, assumiu a 
presidência. 

 
É essa mulher, simples, acessível e bastante arrojada nos negócios, que está fazendo com que o varejo 
brasileiro mude de cena a cada ano. Um dos últimos atos de Luíza, até então, atingiu diretamente os 
com a aquisição das Lojas Maia, em setembro de 2010. Essa semana, concluiu a fase de transição com 
a mudança definitiva do nome das lojas para Magazine Luíza. As Lojas Maia possuía 141 filiais 
espalhadas pelos Estados da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, 
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Pernambuco, Piauí e Maranhão. “Somos muito experientes quando se trata de aquisições e já 
realizamos 13 ao longo de nossa história. Estamos sempre atentos para estudar oportunidades de 
mercado e optamos por esta prática como uma das formas de expansão”, explicou em entrevista 
exclusiva ao Paraíba Total. 

O “jeito Luíza de empreender” é amplamente reconhecido pelo mercado. O Magazine Luiza figura 
entre as “Melhores empresas para Trabalhar”, nos rankings da revista Exame e do Instituto Great Place 
to Work. Em 2010, foi considerada a melhor na prática de Falar com seus funcionários, e em 2011, 
integrou a lista das 20 melhores na edição da América Latina, sendo a terceira brasileira mais bem 
colocada. 
 
 

Clipping – Exame.com – 10/09/2003 

 
Razão & sensibilidade 
Esqueça as receitas de recursos humanos. O Magazine Luiza é a melhor empresa para trabalhar no 
Brasil porque conseguiu fazer com que homem e lucro se tornassem elementos indissociáveis em sua 
estratégia de negócios 

 

O auditório está lotado. Cento e vinte pessoas -- a maioria moças vestindo camisetas brancas e calças 
azul-escuro -- se movimentam nas cadeiras e cochicham, numa espécie de frisson. Algumas tiram as 
máquinas fotográficas da bolsa e se levantam em busca do melhor ângulo para um retrato. De repente, 
ela surge no centro do palco. Roupa vermelha. Brincos, pulseiras e colar dourados. Um jeitão de 
animadora de programa de auditório -- uma espécie de Ana Maria Braga morena. Luiza Helena 
Trajano Inácio Rodrigues não ganha a vida cantando, dançando nem aparecendo na novela das 8 -- 
mas sua popularidade, pelo menos dentro daquele pequeno ambiente, é enorme. Aos 53 anos, mãe de 
três filhos adultos, pouco mais de 1,5 metro de altura, sotaque caipira, ela comanda uma empresa com 
4 000 funcionários, 159 lojas distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato 
Grosso do Sul, com 4 milhões de clientes cadastrados e um faturamento que deve chegar a 850 
milhões de reais em 2003. Num ano de paradeira na economia, o Magazine Luiza, rede de varejo de 
eletroeletrônicos, móveis e presentes, fundada há 46 anos em Franca, no interior de São Paulo, 
inaugurará 50 novas lojas -- uma média de quase uma por semana. Poucas empresas no Brasil ousaram 
crescer tanto nos últimos tempos.  
 
Luiza Helena não tem alternativas. Sabe que precisa do trabalho de cada uma daquelas 120 pessoas, 
moças e rapazes, à sua frente para manter a empresa no caminho da expansão, para realizar o sonho 
de, em alguns anos, operar 500 unidades espalhadas pelo país. São todos vendedores, com salários que 
atingem 1 000 reais nos melhores meses de vendas. Cada um deles foi escolhido para liderar, por 
quatro meses, a seção de brinquedos de suas lojas. Alguns -- como Adelina Alves de Souza, de 43 
anos, uma ex-empregada doméstica de Bragança Paulista -- que jamais haviam saído do local onde 
nasceram, passaram noites sem dormir pensando na responsabilidade e no desafio que teriam pela 
frente. Três anos antes, Adelina fora contratada pelo Magazine como faxineira. Agora, a 
superintendente lhe pedia para assumir o cargo de vendedora especial. "Fiquei matutando, com a 
cabeça no travesseiro: por que eu?", lembra Adelina. "Até um ano atrás, só sabia varrer a loja..."  
 
Em pé, abrindo os braços sem parar e convocando a platéia a se manifestar, Luiza Helena primeiro 
lança uma pergunta: "O que devemos fazer para que o Magazine Luiza venda mais brinquedos neste 
ano?" Ela espera por respostas, que chegam de todos os cantos do auditório. Que tal baixar o preço de 
alguns itens? Ou melhorar a exposição dos produtos? Ou aumentar o investimento em publicidade? 
Por que não montar uma área na loja para atrair as crianças? Fazer promoções relâmpagos? Luiza 
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Helena pede que cada sugestão seja anotada. Discute todas elas. Depois passa a falar de coisas como 
valores, ética, atitude no trabalho, família, legado espiritual, felicidade, liderança e sucesso. "Esse é o 
primeiro ensaio de liderança de cada um de vocês", diz. "E só há uma forma de ter sucesso: tragam 
toda a equipe para o seu lado, sejam empreendedores, peçam ajuda, ajudem, acreditem em vocês. Nós 
acreditamos. É por isso que vocês estão aqui hoje."A platéia vem abaixo.  
 
AS CAMPEÃS 

As 10 melhores empresas para você trabalhar no Brasil 

1. Magazine Luiza 6. Tigre 

2. Redecard 7. Natura 

3. Todeschini 8. AES Sul 

4. Marcopolo 9. Organon 

5. McDonald s 10. BankBoston 

 
Pode-se encarar o discurso acima como um daqueles chavões usados para motivar equipes. Pode-se 
escutá-lo com uma dose de cinismo ou de ceticismo -- sobretudo num momento em que a maior parte 
das corporações parece mais interessada em cumprir os orçamentos do trimestre do que em investir em 
pessoas. A vendedora Adelina -- assim como muitas outras pessoas presentes no auditório construído 
na sede da empresa -- entendeu de outra forma. Ao final de um dia inteiro de reunião, ela se levantou e 
pediu para falar. A voz mal saía. As mãos tremiam. Contou um pouco de sua história. Chorou. 
Agradeceu a oportunidade de mostrar que podia fazer mais e prometeu dar o melhor de si mesma para 
que sua loja vendesse brinquedos como nunca até o Natal.  

 
São histórias assim -- cotidianas, simples, pessoais -- que fazem do Magazine Luiza o melhor lugar 
para trabalhar no Brasil, segundo a edição 2003 do Guia EXAME -- As Melhores Empresas para Você 
Trabalhar. No total, 411 companhias participaram da pesquisa, realizada em parceria com o Great 
Place to Work Institute. Nenhuma atingiu os níveis de satisfação -- em questionários e entrevistas -- 
alcançados pelo Magazine, um negócio familiar, de capital nacional, ainda afastado dos grandes 
centros urbanos e inserido num setor que parece levar em seu código genético a baixa qualificação e a 
enorme rotatividade dos funcionários. Uma pesquisa da consultoria especializada GS&MD, de São 
Paulo, mostra que a média de turnover anual no varejo gira em torno de 60%. No Magazine Luiza esse 
percentual cai para 2% ao mês e se concentra nos dois primeiros anos de emprego.  

 
O grande desafio -- não só para uma personalidade carismática como Luiza Helena, mas para qualquer 
líder -- é como criar as condições para que histórias de realização e de orgulho como a de Adelina 
sejam repetidamente construídas e renovadas. É claro que há os benefícios, os planos de carreira, os 
treinamentos, o salário no fim do mês (veja quadro na página seguinte). Tudo isso conta muito. Mas 
esqueça, pelo menos por enquanto, as fórmulas de recursos humanos. Vamos tratar aqui de estratégia 
de negócios -- e de como pessoas e resultados foram colocados, de forma indissociável, em seu 
núcleo.  
 
O poder para todos  

Erguer o alicerce da melhor empresa para trabalhar levou mais de uma década. Mantê-lo em pé é 
tarefa de todos os dias. E é impossível menosprezar o papel de Luiza Helena nesse processo. "Sempre 
me impus o desafio de liderar um negócio que colocasse o homem e o lucro no centro", diz ela. "Eu 
me perguntava por que uma coisa deveria vir necessariamente antes da outra." A oportunidade de 
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realizar o projeto surgiu em 1991, quando Luiza Helena foi escolhida por sua tia, Luiza Trajano 
Donato, fundadora do Magazine, e pelos demais acionistas para assumir o cargo de superintendente da 
rede. Luizinha, como é mais conhecida, trabalhava na empresa desde os 12 anos. Havia sido 
balconista, cobradora, gerente de loja e diretora comercial. Aprendera muito com a tia e com os anos 
de experiência, mas queria levar o negócio a um novo patamar.  

 
"Assim que assumi, vi o quanto a organização que eu havia ajudado a construir era burocrática e 
hierarquizada", diz Luiza Helena. "Como poderíamos crescer trabalhando daquela maneira? Como 
conseguiríamos ter velocidade, qualidade e rentabilidade? Qual seria o nosso futuro se as pessoas não 
participassem de verdade do negócio?" Luiza Helena queria criar um ambiente no qual as pessoas, não 
importava o cargo em que estivessem, fossem desafiadas o tempo todo e fizessem as coisas acontecer -
- mesmo que erros fossem cometidos.  

O Magazine Luiza seria um lugar onde os funcionários teriam liberdade para sonhar e poder para 
realizar. Seriam treinados, cobrados e recompensados por isso. A principal função dos líderes -- dela, 
inclusive -- seria lançar esses desafios às bases. Ou, no peculiar vocabulário do Magazine, propor as 
"equações do impossível". Como vender mais brinquedos até o Natal é apenas uma delas. Outra, muito 
mais crítica, foi sugerida no início da década de 90, quando o Magazine ainda era uma obscura rede de 
varejo do interior. Como crescer rapidamente sem grandes investimentos? A resposta veio no formato 
das lojas eletrônicas, hoje batizadas de lojas virtuais. Num primeiro momento, a empresa passou a 
vender às populações de baixa renda por meio de fitas de vídeo e álbuns de fotos. Não seria necessário 
grandes áreas nem estoques. Apenas vendedores. Após algum tempo, adotaram-se os computadores e 
a internet. "Muita gente olhava e achava que aquilo era loucura", diz Luiza Helena. "Mas o grupo 
acreditou e, devagar, fomos em frente." Até o fim deste ano, 175 lojas virtuais estarão funcionando. 
Estima-se que o faturamento chegue a 100 milhões de reais, ou 11,8% das vendas totais da rede.  
 
"A empresa fez uma opção pelo caminho mais difícil e arriscado, que é o da inovação radical", diz o 
consultor Oscar Motomura, um dos gurus de primeira hora do Magazine Luiza. "Poderia ter escolhido 
uma gestão por espasmos, que muda ao sabor das condições de mercado e dos modismos. Mas isso 
não traria grandes resultados, e o crescimento que hoje a empresa vive não seria possível." Nos 
últimos 12 anos, o faturamento do Magazine Luiza foi multiplicado por 10. O número de lojas passou 
de 32 para 159. Em 2002, a rentabilidade bruta da empresa atingiu 32,4% sobre as vendas. Trata-se de 
um círculo virtuoso: o negócio cresce, as pessoas crescem. No último ano, cerca de 1 100 funcionários 
foram admitidos e outros 400 promovidos. Mais de 80 vendedores e encarregados de loja passaram a 
fazer estágios para gerência. Estarão prontos para a promoção quando novas unidades forem abertas.  
 
Desde o começo de sua gestão, Luiza Helena passou a trabalhar algumas das necessidades mais 
básicas dos profissionais que estavam à sua volta: respeito, liberdade para criar, autonomia para agir, 
transparência nas relações e nas decisões, igualdade nas oportunidades, esforços e resultados 
recompensados e reconhecidos. "Essas são demandas que se repetem, independentemente do negócio, 
da cultura, da língua que se fala", diz Karla Baratto, consultora do escritório brasileiro do Great Place 
to Work Institute. "No fundo, todo mundo quer as mesmas coisas."  

É provável que todo profissional -- não importa o que faça, o quanto ganhe e para que empresa esteja 
trabalhando -- queira se sentir um pouco como Marina das Graças Ferreira da Silva, vendedora da loja 
virtual do Magazine Luiza instalada no Leporace, o maior bairro popular de Franca, com cerca de 50 
000 habitantes. "Eu escolhi trabalhar aqui", diz ela. Por quê? "Porque aqui me sinto importante, 
inteligente e diferente." Durante 16 anos, Marina foi dona-de-casa em tempo integral. Criou quatro 
filhos e prometeu a si mesma que quando o caçula soubesse a tabuada de cor e salteado procuraria um 
emprego em que pudesse conversar o dia inteiro.  

Hoje, aos 44 anos, Marina passa o dia na frente de uma tela de computador. É através dela que mostra 
aos operários e às donas-de-casa da região móveis, geladeiras, fogões, celulares, colchões. Seu 
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trabalho consiste em vender cada item com uma rentabilidade média de cerca de 25%, garantir que 
seus clientes paguem suas contas e que voltem à loja no futuro. Ao final do mês, 70% de seus 
rendimentos variáveis dependerão de seu próprio desempenho. O restante virá dos resultados atingidos 
pela unidade onde trabalha e do cumprimento das metas da empresa. Marina também faz parte do 
conselho da loja onde trabalha. Eleito pelos próprios funcionários, o grupo participa ativamente da 
administração do negócio: opina sobre a participação de cada um nos lucros, aprova contratações e 
demissões, ajuda a estabelecer planos de carreira e a revisar a linha de produtos à venda. Marina é 
vista como uma empreendedora, o tipo de gente que o Magazine Luiza quer ter em seus quadros. Só 
não assumiu uma gerência de loja porque o marido se recusa a mudar de cidade ou a permitir que ela 
passe um tempo longe de casa. "Sei exatamente o que esperam de mim e do grupo", diz ela. "Há um 
objetivo claro, é possível realizá-lo e sou livre para criar maneiras de chegar até ele."  

 
Trata-se de uma liberdade acompanhada -- um dos muitos termos simbólicos usados na empresa. O 
erro, algumas vezes, é inevitável. "Não faz mal", diz Luiza Helena. "Só errando a gente aprende. 
Quem nunca faz nunca erra, e precisamos dar oportunidade às pessoas para que cometam novos 
erros." Os limites são poucos, mas inegociáveis. O roubo, por menor que seja o valor, é punido com 
demissão sumária. Enganar o cliente quase sempre leva ao mesmo destino. "O freguês a gente só 
engana uma vez", diz Luiza Helena. "Não acreditamos em negócios em que apenas um lado ganha." 
Para o restante não há manuais. Pode-se fazer tudo, desde que, no final, o resultado apareça.  
 
Recentemente, a loja virtual do Leporace teve dificuldades em fechar uma cota mensal de vendas. Para 
atingir a meta, seria necessário vender 15 000 reais em produtos num único domingo. "No sábado à 
noite, sentamos todos juntos para achar um jeito de atrair a freguesia", diz Marina. "Sugeri que 
fizéssemos uma promoção, distribuíssemos um brinde a quem comprasse. Mas que brinde? E onde 
iríamos consegui-lo àquela hora da noite?"  

 
Foi aí que alguém teve a idéia de dar um frango assado para cada compra acima de 100 reais. Minutos 
depois, uma parceria seria feita com o dono de uma padaria próxima da loja. Ele forneceria os frangos 
a um preço especial. No dia seguinte, um carro equipado com alto-falante circulou pelas ruas do bairro 
anunciando a promoção. Ao final do dia, a cota tinha sido cumprida. No fim do mês, cada um dos 14 
funcionários da loja -- do gerente à faxineira -- recebeu mais por isso.  

 
A criação de uma comunidade  

O centro da gestão do Magazine Luiza baseia-se na criação e na manutenção de uma rede de 
relacionamentos, uma comunidade onde um não pode viver sem o trabalho do outro. Esse sentido de 
grupo se manifesta em pequenos e grandes rituais diários -- alguns deles estranhos à maioria das 
corporações. A sede da empresa -- um prédio espartano de três andares localizado no centro comercial 
de Franca, ao lado da primeira loja e da casa dos fundadores -- é pontuada por símbolos. O retrato do 
funcionário do mês, escolhido por votação, na parede. Pequenas estátuas de santos católicos aqui e ali. 
A bandeira do Brasil próxima da entrada. O hino do Magazine bordado em ponto de cruz afixado no 
auditório. Fotos de família. Uma plaquinha de metal sobre as mesas com o nome do dono de um lado e 
do outro o conselho cristão "Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a voc". Não há paredes. 
Nem divisórias. A maioria das reuniões não é agendada. Na maior parte das vezes, elas simplesmente 
acontecem em torno de uma mesa ou de outra.  

 
O cafezinho, preparado com grãos cultivados no sítio de dona Luiza, a fundadora da rede, chega todos 
os dias nos mesmos horários: às 10 da manhã e às 3 da tarde. Não é por acaso. Nesses momentos, 
parte do escritório se reúne em torno de três garrafas térmicas para falar sobre qualquer coisa -- 
trabalho, família, futebol. Está difícil cumprir as metas do mês? Um funcionário está doente? 
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Apareceu um problema de última hora? "Juntamos toda a equipe e fazemos uma oração", diz Maria 
Isabel Bonfim Oliveira, diretora de orçamento e controladoria do Magazine. 

 
Todas as segundas-feiras, às 7h45 da manhã, os funcionários da sede se reúnem para o chamado rito 
de comu nhão. Durante 45 minutos, eles trocam informações sobre os resultados da semana anterior e 
as metas traçadas para os dias seguintes. Falam sobre objetivos alcançados e desafios a vencer. Tiram 
dúvidas. Cantam o Hino Nacional e o hino da empresa (Porque pensamos assim... Porque agimos 
assim... ML quer dizer minha luta.. E também meu lar...). Rezam um Pai-Nosso. Participam de alguma 
atividade. E finalmente iniciam a semana de trabalho. O rito é repetido em todas as lojas, no mesmo 
dia, no mesmo horário. Não é obrigatório. Mas quem se sentiria bem em não participar? A cada dois 
anos, o Magazine realiza o chamado Encontrão, quando todos os funcionários -- de todas as lojas -- se 
reúnem num domingo para discutir o futuro da companhia. "É uma maneira de mostrar que ninguém 
está sozinho na empresa, que estamos todos juntos no mesmo barco", diz Douglas Matricardi, gerente 
nacional de vendas, há 20 anos no Magazine Luiza.  

 
É uma maneira também de colocar em prática o verbo preferido da empresa: alinhar. Os rituais foram 
escolhidos como a melhor forma de comunicar aos 4 000 funcionários a cultura, a situação e os 
caminhos da empresa. É como se, ao final de cada um deles, o grupo dissesse: "Sim, nós acreditamos 
nesse rumo. Vamos em frente".  

 
 
A arte de comunicar  

 
Nos últimos tempos, Luiza Helena impôs a si própria uma de suas "equações do impossível": como a 
empresa continuaria a crescer aceleradamente sem assistir à deterioração de sua cultura, à perda de 
seus valores e princípios? O Magazine Luiza, há alguns meses, vem trabalhando num processo de 
abertura de capital, que possa acelerar e facilitar sua expansão sobretudo em grandes centros, como 
São Paulo. (Hoje, a rede tem cinco sócios, todos da família. Wagner Garcia Silva Júnior, primo de 
Luiza Helena e diretor financeiro da rede, detém a maior participação individual.) Faz parte dos planos 
a abertura de lojas eletrônicas em bairros populares da capital paulista -- talvez já a partir do próximo 
ano. "Estava angustiada", diz Luiza Helena. "Com medo mesmo." Ela encontrou as respostas no livro 
Dedique-se de Coração, do americano Howard Schultz, principal executivo da rede de cafeterias 
Starbucks, um dos mais espantosos casos de sucesso e crescimento da economia americana nos 
últimos anos. A Starbucks começou com uma cafeteria em Seattle em 1971. Hoje tem 6 300 lojas e 
cresce 20% ao ano, apesar das previsões fatalistas de vários bancos de investimento e consultorias. 
Graças a seu estreito relacionamento com clientes e funcionários, a Starbucks transformou-se num dos 
negócios mais admirados da América corporativa, de acordo com a revista Fortune. "Valores não 
minguam à medida que as vendas crescem", diz Schultz, a certa altura do livro. "Saí pela empresa, 
conversei com as pessoas e vi o quanto a nossa cultura estava arraigada", diz Luiza Helena. "Isso me 
aliviou, me tirou um peso das costas, porque percebi que o Magazine não depende de uma pessoa nem 
de um pequeno grupo para continuar a ser o que sempre foi na essência."  

 
Como conseguir isso? Comunicação é o nome do jogo. Não qualquer comunicação. Não se trata de 
colocar dados numa intranet e esperar que os funcionários respondam a isso. Ou passar circulares com 
as decisões da semana. Ou publicar um jornalzinho mensal e colocar as últimas notícias no mural do 
escritório. No Magazine Luiza, a comunicação é direta e acontece 24 horas por dia. (Ok. Eles 
realmente têm a sorte de contar com uma superintendente que age como um Silvio Santos de saia. Is 
so não é um detalhe, mas também não explica tudo.) "A comunicação não acontece como algo 
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periférico ou secundário", diz Motomura. "Os líderes investem um tempo precioso na disseminação da 
informação e da cultura."  

 
O processo começa no dia-a-dia, no chamado olho no olho. Há mais de uma década as circulares 
internas foram proibidas. Os problemas, sejam eles de que tamanho forem, devem ser resolvidos na 
hora. "A gente briga muito. Discute, vai até o fim, fala tudo o que vem à cabeça. Mas, quando acabou, 
acabou. Aqui a gente sempre diz que a verdade liberta", diz Luiza Helena. Qualquer funcionário pode 
falar com quem quiser -- a hierarquia, se for preciso, pode ser subvertida. A superintendência recebe, 
todos os meses, uma média de 12 e-mails e telefonemas do pessoal do campo. (Pode parecer pouco, 
mas a razão disso é a determinação de que os problemas sejam resolvidos na base. Apelar para a 
direção só em última instância.) São casos como o de Margareth Sales Biazi, encarregada da filial de 
São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, recentemente promovida a gerente em treinamento. 
Sua equipe havia se empenhado ao máximo para cobrir a cota do mês com a rentabilidade exigida. 
Faltou pouco, muito pouco. Margareth chegou chorando para Luiza Helena. "Nosso esforço precisa ser 
reconhecido. Trabalhamos muito por esse resultado." Após conversar com a equipe do escritório 
central, Luiza Helena aceitou o pleito, mas lançou o desafio: a loja teria de assumir o compromisso de 
atingir os 28% de margem nos meses seguintes. Prometido -- e cumprido.  

 
As fichas de demissão são lidas -- uma a uma -- por Luiza Helena e por Telma Geron, diretora de 
recursos humanos. "É uma forma de evitar que eventuais problemas se perpetuem por não virem à 
tona", diz Telma. Em todas as lojas, vendedores, empacotadores, gerentes, faxineiros têm acesso diário 
aos indicadores de desempenho individual e do grupo. As estratégias são passadas em reuniões 
periódicas da cúpula com os gerentes. Logo depois, fitas de vídeo -- normalmente animadas pela 
própria Luiza Helena -- seguem para cada uma das lojas da rede. Exatamente com o mesmo discurso e 
com o mesmo programa de atividades. 

 
 
Em 2002, o Magazine iniciou a fase que vem sendo chamada de Ciclo da Transformação. A estratégia 
é fazer que a empresa passe a ser mais do que um lugar onde as pessoas comprem geladeiras ou 
televisores. A loja seria uma espécie de centro de convivência para a comunidade em geral, um lugar 
onde as pessoas fariam suas compras, pagariam suas contas, participariam de atividades coletivas, 
freqüentariam aulas de inglês a 20 reais por mês. Era preciso mostrar aos funcionários que é 
imprescindível ter coragem para mudar -- mas que os resultados podem ser muito bons. Em março 
deste ano, Luiza Helena convocou gerentes para um seminário de alinhamento estratégico, em Araxá, 
no interior de Minas Gerais, e levou para o encontro seu cabeleireiro em Franca, o Gama. Durante o 
encontro pediu que 20 homens e mulheres se candidatassem, com ela, a participar de um processo de 
transformação. Ao final do dia, a superintendente apareceu com apliques no cabelo -- sua contribuição 
e exemplo pessoais. Os voluntários surgiram maquiados, penteados e com roupas produzidas. Uma 
idéia simples, de inspiração nas seções do tipo antes e depois das revistas femininas. Nas semanas que 
se seguiram, todas as lojas repetiram a experiência.  

 
Contar o que dá certo também é parte da estratégia. "Aqui a gente troca experiências o tempo todo", 
diz Matias Alves Teodoro Taveira, gerente da maior loja do Magazine Luiza em Franca. "Se uma idéia 
deu certo em outra unidade, por que não daria aqui? O que há de errado em copiar? Quer um 
exemplo?" Matias abre um e-mail que acabara de receber do gerente da região.  
 
Caros Gerentes!!! Segue anexo o resultado das vendas atualizado até ontem. Temos apenas três filiais 
abaixo da previsão. Vamos nos mobilizar e juntos buscar alternativas para que as lojas UR/05, AX/02 
e PS/19 consigam atingir o volume de vendas durante esta semana. Vamos ligar para os gerentes da 
filiais acima e dar sugestões a eles para que consigam reverter o resultado.  
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Abraços, ANTONIO CARLOS.  

 
A moral dessas histórias não varia: se o grupo for bem, todos ganham. O fracasso de um dos 
elementos da comunidade significa, no final das contas, o fracasso de todos.  
 
Diante disso, e por uma questão de coerência, Luiza Helena já tem uma decisão tomada. Os primeiros 
a participar do processo de abertura do capital do Magazine Luiza serão os funcionários. Todos os 
funcionários, sem exceção. Ela não fixou uma data, mas já anda comunicando a novidade às equipes. 
Os 120 vendedores especiais de brinquedos, por exemplo, já sabem. "Vocês concordam que, apesar de 
hoje agirem como donos desta empresa, se vocês tivessem dez ações as coisas seriam diferentes? 
Vamos ser sinceros..."  
 
Todos concordaram. Sinceramente 

 

Clipping IG Ultimo Segundo 

Luiza Trajano: do balcão da loja dos tios a ministra do governo 
Empresária começou a trabalhar aos 12 anos em "A Cristaleira", loja de Franca (SP) que deu origem 
ao Magazine Luiza 

 

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, a empresária de sucesso que agora assumirá também um 
posto no governo federal como titular da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, está na luta 
desde a infância. Seu nome é conhecido do grande público desde meados dos anos 90, década em que 
assumiu o comando das operações do Magazine Luiza, mas sua trajetória começou aos 12 anos, 
quando ela abriu mão das férias escolares para trabalhar na loja de seus tios. 

Em 1957, Pelegrino José Donato e Luiza Trajano Donato, os tios da nova ministra do governo Dilma 
Rousseff, compraram “A Cristaleira”, pequena loja de presentes em Franca, no interior de São Paulo. 
Os parentes foram paulatinamente sendo incorporados ao negócio, e nesse processo, Luiza Helena, 
que começou como balconista, passou a gerente geral. Duas décadas de expansão depois, a rede, 
rebatizada como Magazine Luiza, já tinha 30 lojas. 
 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/luiza+trajano+aceita+convite+e+sera+39+ministra+de+dilma/n1597157825005.html
http://economia.ig.com.br/noticias/magazine%20luiza/p1237553978988.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/dilmarousseff/
http://ultimosegundo.ig.com.br/dilmarousseff/
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Foto: AE 
Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza e o hino da rede: "As coisas que a gente faz sob as 
ordens do coração / São páginas vivas, eternas, que não se apagam jamais..." 

 

Luiza Helena assumiu o comando do grupo em 1991, quando foi necessária a criação de uma holding 
(termo usado no mundo empresarial para designar a empresa-mãe, abaixo da qual estão diversas 
operações de um mesmo grupo). A rede tem hoje mais de 600 lojas, 21 mil funcionários, 20 milhões 
de clientes e fatura R$ 6 bilhões por ano. 

A agora ministra tem pouco mais de 1,50 metro de altura, é viúva do empresário Erasmo Fernandes 
Rodrigues, que atuava no ramo de postos de combustíveis, e tem três filhos. Ela tem um jeito simples 
de falar de temas complexos, mas a erudição é dispensável – a empresária é formada em Direito e 
Administração de Empresas. 

Em 1992, antes mesmo de a internet chegar ao grande público, ela desenvolveu o conceito de “lojas 
virtuais”, iniciativa que permitiu a chegada da rede a locais onde ela ainda não tinha presença física – 
inclusive a São Paulo, o maior centro consumidor do País. As lojas virtuais não tinham produtos em 
exposição, como ocorre em um ponto de venda convencional, mas computadores conectados a um 
centro de dados da empresa. A compra era feita por meio dos terminais multimídia, que exibiam 
imagens dos produtos com grande riqueza de detalhes. A entrega ocorria em até 48 horas. 

No prospecto de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), realizada em abril, o 
Magazine Luiza não detalhou apenas suas entranhas financeiras, o mercado em que atua, o perfil da 
clientela e o público potencial. Falou também de coisas prosaicas, que contam um pouco da 
personalidade do grupo – e de sua comandante. 
 

Pátria, hino e reza 
Entre numeralhas e pareceres financeiros, estava lá explícito o hábito das reuniões matinais, realizadas 
por todas as lojas por no máximo 20 minutos diariamente, com a apresentação de resultados obtidos 
no dia anterior e as metas para a nova jornada. O prospecto falava ainda do Conselho de 
Colaboradores, “criado em 1994 como uma instância de gestão democrática e participativa”. É no 
conselho que, por exemplo, há deliberações sobre promoções, admissões e demissões. 

E no prospecto os investidores puderam saber mais também sobre o Rito de Comunhão, realizado 
simultaneamente em todas as unidades da rede toda segunda-feira. É nesses encontros que são 
compartilhados os resultados da semana anterior e comemorados aniversários dos funcionários. Como 
nas reuniões matinais e no Conselho de Colaboradores, também o Rito de Comunhão está aberto a 
cacos de criatividade a serem inseridos pelo organizador da vez, mas segue um roteiro fixo. Quando 
comungam entre si, os funcionários fazem a “comunhão com a Pátria (e cantam o Hino Nacional), 
“com o Absoluto” (fazem a oração do Pai Nosso). 

E, claro, com o empregador. Na comunhão com a empresa, cantam o Hino do Magazine Luiza: “As 
coisas que a gente faz sob as ordens do coração / São páginas vivas, eternas, que não se apagam jamais 
(...) ML quer dizer ‘minha luta’ / e também ‘meu lar’”. 

http://economia.ig.com.br/empresas/comercioservicos/magazine+luiza+obtem+r+9258+mi+com+oferta+de+acoes/n1300114398788.html
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