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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico propõe demonstrar e analisar a comunicação interna 

dentro da Companhia Energética do Ceará (COELCE), estudando principalmente a 

revista Família COELCE e as suas contribuições para facilitar a comunicação dentro 

da empresa, através de uma breve análise sobre a assessoria de comunicação e 

público interno, mas voltado principalmente para a revista Família COELCE com 

suas matérias, o caráter textual e informativo. Foram selecionadas quatro edições, 

da 6ª a 9ª, para avaliação desses elementos. O estudo também se deu através de 

uma pesquisa, que teve como objetivo mostrar o alcance e eficiência desse 

informativo com o público interno da empresa. A pesquisa ocorreu entre 17 e 25 de 

julho de 2008, com 6,7% de entrevistados, em um universo de 1500 funcionários, e 

só foi possível através da identificação dos elementos dentro da assessoria de 

comunicação da empresa e da disponibilidade da mesma para a pesquisa. Foi 

necessário um período de acompanhamento das suas atividades, e uma análise 

participativa para entender melhor a sua funcionalidade. Vale ressaltar também a 

participação dos funcionários que aceitaram avaliar o informativo através dos 

questionários da pesquisa aplicados. Estamos inseridos hoje, em uma sociedade 

cada vez mais globalizada aonde a comunicação se torna ferramenta chave para 

nossa integração nesse processo. Atualmente não basta apenas uma empresa 

oferecer bons produtos, é preciso mostrar que faz. E é esse caminho que as 

instituições procuram e investem através de uma boa assessoria de comunicação e 

da utilização de recursos para auxiliarem nesse processo. Todos os estudos, 

embasamentos teóricos e as observações que vamos desenvolver ao longo do 

trabalho, nos levam a considerações de que esse veículo propicia cada vez mais 

uma aproximação dos funcionários com a empresa e também uma satisfação em 

estarem inseridos dentro do processo de comunicação como ferramenta base na 

construção da imagem da empresa. 
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Introdução 

 

 

A prática da comunicação empresarial tornou-se de extrema importância 

atualmente no dia-a-dia organizacional e tem ajudado no equilíbrio, desenvolvimento 

e crescimento das empresas. A partir da consciência da necessidade de 

comunicação nas organizações, instituições públicas e privadas estão se 

organizando na criação de planos de ação que visam a informar melhor o seu 

público interno, inserindo seus valores e estabelecendo identificação entre os 

mesmos, usando para isso, as ferramentas atuais que a comunicação dispõe. Isso 

porque acredita-se que o público interno possa atuar como um importante agente de 

relações públicas externas da filosofia da empresa, de seus produtos e do trabalho 

desenvolvido por ela. Além disso, sabe-se que a comunicação interna pode 

funcionar como um fator de integração no ambiente empresarial, favorecendo a 

produtividade e o bem-estar entre empregados, gerências e diretoria, além de poder 

acrescentar diversas outras melhorias ao crescimento e desenvolvimento 

organizacional de uma empresa. São os informativos que facilitam, aproximam e 

tornam eficiente a comunicação. Esse trabalho tem como objetivo, mostrar através 

de uma pesquisa feita entre 17 e 25 de julho de 2008, a comunicação da COELCE 

com seu público interno por meio da revista Família COELCE, ressaltando a 

importância de veículos impressos desenvolvidos para favorecer a comunicação 

interna. Inicialmente vamos traçar o desenvolvimento da comunicação 

principalmente no Brasil, mas sem deixar de lado a sua origem norte-americana. 

Portanto, o primeiro capítulo deste estudo contextualiza os conceitos da assessoria 

de comunicação pelo relato de sua história no Brasil, além de ressaltar a crescente 

necessidade atual. O principal entre os autores citados neste capítulo é Gaudêncio 

Torquato. Suas teorias foram usadas para nortear toda a pesquisa e serviram de 

base para a análise desenvolvida. A obra de Torquato é referência para os estudos 

sobre comunicação empresarial e tornou-se de extrema importância para o início da 

pesquisa. 

O segundo capítulo contém a análise da COELCE com histórico, dados, 

fatos atuais, análises além de entrevistas. A coleta de informações foi realizada 

entre os meses de maio e julho de 2008. A análise descritiva dos dados coletados 

levou em consideração alguns pontos de relevância da pesquisa, tais como: a 
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importância da empresa dentro do estado, a estrutura consolidada da assessoria de 

comunicação, o público interno da empresa e seu número somado em todo estado. 

Mas, acima de tudo, o principal veículo utilizado na comunicação com o público 

interno e o efeito e importância desse veículo, mostrado através de dados, 

informações mais recorrentes, tendo como base o referencial teórico estudado 

acerca da comunicação empresarial, os jornais institucionais e a comunicação 

interna das empresas, e principalmente o veículo escolhido para o meu estudo, 

selecionado aqui pela grande admiração que conquistou dos seus leitores e também 

produtores.  

O terceiro e último capítulo, contém considerações vindas através do 

período de estudo. Aqui encontra- se a conclusão a respeito do tema desenvolvido e 

dos dados coletados sobre a assessoria de comunicação da COELCE e da revista 

Família COELCE. 
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1. Assessoria de Comunicação 
 

 

Assessoria de Comunicação é uma função da área da Comunicação 

Social, que tem como principal finalidade estabelecer uma ligação entre o 

assessorado, que pode ser um indivíduo ou instituição, com o seu público. É na 

assessoria de comunicação que encontramos mais três atividades, que são 

desenvolvidas juntas, e que unidas formam um complexo de comunicação. São elas: 

Relações Públicas, Assessoria de Imprensa e Publicidade e Propaganda.  

 

Em níveis empresariais mais complexos, encontram-se profissionais 

especializados em jornalismo, redação, audiovisual, mídias, artes, etc. Em 

estruturas ainda mais sofisticadas, encontramos até mesmo a figura do 

profissional especializado nas relações com a grande imprensa. Todos 

trabalhando juntos para construir e manter uma boa imagem do seu 

assessorado (PALMA, 1994, p.73). 

 

Uma assessoria de comunicação pode trabalhar para atender a vários 

tipos de clientes, que vão desde empresas públicas, privadas, de economia mista 

até as Organizações Não Governamentais (ONG´s) e clientes particulares. Em uma 

assessoria de comunicação bem estruturada, encontram-se sempre três 

profissionais prioritários que são: o assessor de imprensa, um profissional de 

marketing e um de relações públicas. E todos terão que obedecer a normas e 

padrões do cliente. Se for uma empresa, a assessoria de comunicação deve 

trabalhar em cima dos padrões estabelecidos e dos princípios adotados por ela. Mas 

isso não significa dizer que esses profissionais devem deixar de lado sua conduta de 

trabalho, mas sim, unir os seus princípios éticos com os da empresa para juntos 

construírem um bom trabalho. Sobre a organização da assessoria de comunicação e 

história da comunicação organizacional no Brasil, TORQUATO (2004, p.2) aponta 

como sendo a própria história do desenvolvimento político ou social nas ultimas 

décadas. Em 1967, era fundada em São Paulo a Associação Brasileira de Editores 

de Revistas e Jornais de Empresa (ABERJE), depois transformada em Associação 

de Comunicação Empresarial, graças a um grupo de pioneiros entusiasmados com a 
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idéia de profissionalizar a atividade do jornalismo empresarial. Surgia então naquela 

época no Brasil uma forte preocupação por parte das empresas, em mostrar para 

seus funcionários que o lugar que eles trabalham é motivo de orgulho. Essa mesma 

preocupação foi surgindo em relação aos clientes da empresa. Não bastava criar um 

bom produto, era necessário que todos soubessem muito mais a respeito da 

empresa e do que eles vendiam. 

 

Foi no ano de 1980, que as organizações adotaram um conceito estratégico 

de comunicação com mais força. A era da estratégia se caracterizava pela 

necessidade de a organização ser a primeira do mercado ou no máximo a 

segunda. Trabalhou se o conceito do posicionamento. Surgiam as grandes 

corporações e os modelos eram desenhados visando a centralização das 

chamadas funções – meio (planejamento, recursos humanos, comunicação) 

e a descentralização das chamadas funções – fim (fabricação vendas e 

distribuição). A profissionalização ganhou corpo e os quadros do jornalismo 

das redações dos grandes jornais e revistas assumiram funções 

importantes nas corporações. (TORQUATO, 2004, p.5). 

 

Foi na década de 80 que o jornalismo passou a ingressar com mais 

intensidade nas organizações. Na década de 70, o mercado jornalístico já havia 

apresentado sinais de saturação. E, uma década à frente o jornalismo viu ampliada 

uma nova forma de atuação. A mudança fez com que as universidades avançassem 

para esse conceito, passando a implantar cursos voltados a essa área. Trabalhos 

acadêmicos foram produzidos da década de 1980 a 1990, e eram voltados 

principalmente para a área de jornalismo. Muito se tem que fazer ainda, pois hoje os 

estudos apresentam grandes lacunas que não foram preenchidas. Muito se falta 

para estudar e aprofundar nessa área. TORQUATO (2004), diz que “tais visões 

ainda não receberam as devidas atenções dos pesquisadores brasileiros”.  

Foi com o processo de globalização que fez com que a comunicação 

tivesse de chegar a uma maior abrangência. Outro ponto importante eram as mídias 

especializadas. Cada uma requeria da empresa um tipo diferente de tratamento com 

a comunicação. Hoje a comunicação pode ser definida como algo sólido e 

consolidado. Provavelmente isso tenha ocorrido pelas exigências do mercado que 

dia-a-dia está mais competitivo e dinâmico. A sociedade tem grande participação 

nesse processo, pois se torna hoje mais organizada. E o novo espírito de cidadania 
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surge, e faz com que os consumidores sejam mais conscientes no cumprimento de 

seus deveres e direitos. Segundo TORQUATO (1985 P. 10), “o importante é 

considerar a comunicação como uma ação integrada de meios, formas, recursos 

canais e intenções”. Felizmente, já se constata no Brasil a existência de profissionais 

e dirigentes que pensam em comunicação, de maneira estratégica, como forma de 

impulsionar e assessorar a administração na conquista de melhores resultados. A 

comunicação deixa de ser considerada despesa para se inserir, definitivamente no 

rol dos bons investimentos. 

 

1.1 Assessoria de Imprensa 
 

 

Devemos também fazer um paralelo entre as várias atuações da área de 

jornalismo que vem alcançando grande contribuição na comunicação em empresas, 

pois junto aos serviços de assessoria de comunicação estão também os serviços de 

assessoria de imprensa que de acordo com MAFEI (2005, p.52) e segundo a 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), assessoria de imprensa trata-se dos 

“serviços de administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes 

para os veículos de comunicação e vice versa”. Podemos ver também Assessoria de 

Imprensa como apenas mais uma das funções de um profissional de jornalismo, e 

esta função caracteriza-se pela responsabilidade de passar informação com 

credibilidade, assim como o jornalista de redação. O princípio base que diferencia 

essas duas atuações, é que o assessor de imprensa trabalha para atender as 

perspectivas do seu assessorado, o que não implica dizer que ele irá trabalhar 

apenas em cima de interesses do assessorado, desprezando o que é ou não correto 

na sua profissão. A sua atividade deve ser compreendida pelo princípio ético de 

dizer o que é verdade e útil ao público que quer atingir, e quando este profissional 

fecha os olhos para este compromisso, ele não está sendo ético consigo mesmo e 

com uma infinidade de pessoas que vê na sua informação um ponto de orientação 

para suas atitudes. No jornalismo impresso, o jornalista não trabalha para um 

assessorado, mas para uma comunidade, população, ou várias populações que 

dependem diariamente das informações como um norte em suas vidas. DINES 

(2003, p.27) vê uma visão otimista da Assessoria de Imprensa quando diz:  
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Assessoria de comunicação e imprensa agregando-se em tarefas comuns, 

desde que compreendam e, sobretudo respeitem as diferentes funções, 

objetivos e limites. O jornalista não pode ser nem pode pretender a 

onipotência, a onisciência e a onipresença. Ele não pode tudo, não sabe 

tudo e não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Todavia, tem 

condições de superar as limitações recorrendo às referências informativas, 

apoio técnico, ou mesmo a suporte logístico, com o imperioso registro da 

matéria. 

 

DINES (2003) cita um exemplo hipotético desta primeira opção quando 

mostra um exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

que acompanha há duas décadas na condição de ruralista sonhador. Ela quer 

mostrar seu trabalho desenvolvido, mas fica em uma região distante. Mas só a 

EMBRAPA tem condições de fornecer ao repórter, subsídios para desenvolver uma 

matéria onde ela se compromete com todo material até o momento da divulgação. 

Ao mesmo tempo em que faz isso, ela está selando um compromisso com o 

repórter, o jornal e o seu público. Uma segunda opção citada por DINES (2003, p. 

27) é a pessimista. Quando ele diz “também pode ser lida como assessorias de 

imprensa usando e servindo-se da imprensa para satisfazer as suas necessidades 

privadas”. Outro exemplo nada hipotético também citado “assessorias de imprensa 

de partidos, candidatos políticos, governos (em todos os níveis), lobbys políticos e 

ideológicos, aproveitando-se da febre eleitoral para enfiar informações, comentários, 

inocentes “reflexões” que possam servir ao seu interesse ou prejudicar os dos 

adversários”. Uma terceira opção é a dramática:  

 

Assessoria x imprensa. O grau máximo de irregularidade, subversão de 

dados, os princípios éticos, tabula rasa nas regras de respeito e 

convivência. O exemplo freqüente: o uso, por um cliente (privado ou 

público), de seu poder de dissuasão (econômico ou político), abertamente 

(ou de forma dissimulada), para intimidar, calar e modificar a informação (ou 

opinião) de determinado veículo (ou grupo) em benefício daquilo que deseja 

divulgar (ou omitir). DINES (2007, p.27).  
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Mas se observarmos bem a importância das assessorias de imprensa na 

formação de uma mídia mais eficiente, pode ser visto claramente um direcionamento 

maior e tratamento das informações.  

As assessorias de imprensa tornaram-se embrião de estruturas de 

comunicação que fornecem grandes diversidades de produtos e serviços e o 

resultado é que os jornalistas hoje atuam em redações, em funções especializadas 

como relacionamento com a imprensa, edição de publicações e de conteúdo da 

internet, divulgações, marketing político e publicidade em enorme variedade 

Atualmente, podemos observar um crescimento das atividades de 

assessoria de imprensa no Brasil. Hoje essa função está como uma das quatro 

referências de atuação para o exercício do jornalismo. Ainda há muitas contradições 

a respeito de seu surgimento e desenvolvimento, mas muitos defendem que as 

assessorias de imprensa, tiveram origem na atividade de relações públicas, feitas 

por um famoso jornalista da época, chamado Ivy Lee. Voltando para a determinação 

do que é assessoria de imprensa, podemos observar o conceito desta atividade, 

associada a dois aspectos fundamentais: 

 

A necessidade de divulgar opiniões e realizações de um indivíduo ou grupo 

de pessoas e a existência de um conjunto de instituições conhecidas como 

meios de comunicação. Estes dois conceitos estão ligados através de um 

só fio que no final atendem a um único interesse, o de difundir informações. 

KOPPLIN e FERRARETO (1994, p. 11). 

 

De acordo com LOPEZ (1994, p.12), “os primeiros a idealizar as 

assessorias de imprensa governamentais, foram os norte-americanos e isso 

aconteceu durante o governo de Andrew Jackson, em 1829”. Aqui no Brasil as 

assessorias de imprensa governamentais se solidificaram durante o governo de 

Getúlio Vargas. Hoje essa nova atuação vem preenchendo a cada dia mais as 

necessidades de comunicação dentro das empresas, mas segundo DUARTE (2003, 

p.24) “a atividade de assessoria de imprensa, embora se configure como uma nova 

profissão, ainda apresenta dificuldades de caracterização no mercado brasileiro”. Ele 

vê a falta de consenso entre as áreas que possuem esse nome, como sendo um dos 

principais fatores para esse tipo de atuação diversificada entre elas. 
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Mas o que caracteriza principal objetivo de uma assessoria de imprensa, 

é, antes de tudo, possibilitar relações sólidas e confiáveis com os meios de 

comunicação, a fim de estabelecer uma boa comunicação, com o objetivo de se 

tornar fonte de informação respeitada e requisitada. Isso vai lhe ajudar na divulgação 

de assuntos de relevância na mídia sobre seu assessorado. Em algumas situações 

da COELCE, assessoria de imprensa da empresa se torna grande aliada no 

intermédio com a imprensa, na divulgação dos seus serviços, campanhas e 

atividades regulares. Portanto é uma empresa que está sempre com inserções 

positivas na imprensa local. É muito comum em alguns casos, a necessidade de se 

criar situações de encontros, através das coletivas de imprensa, com objetivo de 

divulgar as atividades do seu cliente, assim como na COELCE. Isso muitas vezes, 

ajuda a recuperar a imagem desgastada do assessorado, ou mesmo só mantê-la 

perante a opinião pública, quando positiva. Mais uma das funções desse 

profissional, é também capacitar seu cliente a lidar com situações de exposição na 

mídia, quando necessário, ou eleger um porta-voz que possa representá-lo, caso ele 

não se sinta confiante. Mas apesar dessas serem estratégias bases de um assessor, 

alguns preferem acreditar que uma assessoria não está embasada apenas no 

relacionamento com a imprensa. PALMA (1994, p.77), acredita que:  

 

Não bastam relacionamentos amistosos com outros jornalistas. O 

verdadeiro desempenho de um assessor de imprensa acabará por ser 

medido numa escala profissional que compreende referencias tais como: 

fornecimento de notícia de real interesse, solicitude e rapidez, honestidade 

e ponderação.  

 

PALMA (1994, p.77), ainda aponta os profissionais de imprensa não 

sendo apenas canais úteis ao assessor de imprensa, mas constituindo também um 

de seus públicos. Ele diz que:  

 

As fontes que produzem informação rápida e barata disponível para 

jornalistas por meio de subsídios informativos incrementam a possibilidade 

de que a informação será consumida pelos jornalistas e usada como 

conteúdo nos veículos em que atuam. 
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De acordo com MOLLEDA (p. 173), “o valor da informação subsidiada 

aumenta em relação a como os repórteres e os editores percebem sua qualidade”.  

Nesta pesquisa iremos falar sobre assessoria de imprensa e sua 

contribuição através do produto e serviços da COELCE, pois de acordo com 

DUARTE (2003, p.23), as assessorias de imprensa tornaram-se um grande setor 

profissional, dinâmico e fundamental, um porto seguro para as redações, com alta 

capacidade de atender a demandas e de fornecer informações adaptadas aos 

interesses dos veículos de comunicação e da própria organização. Diante da 

realidade que se tem hoje de grande expansão, e fluxo de informação mais 

acelerada, e também da necessidade de empresas de interligarem outras áreas de 

comunicação, ou mesmo expandir sua atuação. Os produtos de uma assessoria 

tornam-se mais e mais diversificados. Muitos são implantados de acordo com a 

necessidade do cliente, que pode ser selecionado através do fluxo de informação 

necessária, pela capacidade de utilização dos funcionários da assessoria, ou mesmo 

pela questão financeira do assessorado. DUARTE (2003, p.238), acredita que se 

torna importante expor um conjunto de produtos e serviços diversificados que 

possam ser avaliados de uma perspectiva estratégica, e adaptados às condições e 

cultura locais, ajuda às organizações ou assessorado a atingir seus objetivos e seus 

públicos a serem mais bem informados. MAFEI (2005, p.63), aponta as ferramentas 

mais utilizadas pelo assessor de imprensa. Estão, press kit, follow up, mailing list, 

press release, clipping, acompanhamento on-line, media training, workshops e 

websites. MAFEI (2005 p. 63) lembra também de outras ações importantes que 

também são desenvolvidas pela assessoria de imprensa, como gerenciamento da 

assessoria. 

 

Cabe ao assessor também adotar uma postura do tipo gerente, bom trânsito 

em todos os níveis hierárquicos, noções de administração, estratégia 

empresarial, planejamento, conhecimento da cultura e da história da 

organização e dos papéis e poder dos integrantes. DUARTE (2003, p.238). 

 

Uma boa postura do assessor de imprensa ajuda a conquistar confiança e 

bom transito de informações, para antes de tudo manter um bom posicionamento 

técnico para adquirir respeito, credibilidade e com isso conseguir uma boa política de 
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administrador da assessoria. PALMA (1994, p.51), cita os princípios elementares da 

administração que são considerados clássicos. São eles: 

 

a) Definição prévia de objetivos – variando em relação ao tipo de 

empresa: compras, produção, vendas, ampliação métodos, 

soluções, distribuição de tarefas e etc. 

Na COELCE, existe um profissional responsável pelas compras dos 

materiais usados pela assessoria. Os contatos com as empresas fornecedoras são 

feito previamente por esse profissional. Mas antes é necessário um estudo prévio do 

que vai ser desenvolvido e isso conta com um trabalho conjunto. São vários 

profissionais, cada um com a sua atividade definida no desenvolver do processo, 

orientado pelo Assessor de imprensa.   

b) Estabelecimento de fluxo de informação – PALMA (1994) 

explica que dois fluxos devem ser estabelecidos. O primeiro, com 

relação à cúpula e ao corpo de funcionários e, ainda aos elementos 

que detêm funções de mando: fluxo interno e o segundo, entre a 

organização e todas as outras organizações formais e informais 

(público em geral) que lhe digam respeito direta ou indiretamente: 

fluxo externo.  

E é nesse ponto que lembramos a importância do uso de informativos 

direcionados aos públicos que a assessoria almeja alcançar.  

c) Divisão de trabalho – PALMA (1994, p.52), diz que fatores como 

a especialização, influem diretamente no critério de divisão. Esta 

divisão se inicia entre os elementos da direção, mais exatamente 

porque houve crescimento de trabalho e necessidade de 

especialização, os elementos de direção precisam repassar as 

responsabilidades de setores e outros elementos. 

d) Avaliação periódica – PALMA (1994, p. 53) afirma que “mesmo 

fixados previamente os objetivos, existem inúmeras variáveis que 

vão alternando durante o processo de desenvolvimento da 

empresa”. E é por esse motivo que as avaliações constantes 

devem ser feitas, com objetivo de acompanhar não só a empresa, 

mas também o mercado e suas transformações. 
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É por isso que antes de se iniciar um trabalho nessa área, é realmente 

necessário como falamos anteriormente nas palavras de DUARTE, que o jornalista 

assessor faça um levantamento geral de toda empresa. Dados que vão desde a 

situação econômica, os principais clientes até as pequenas informações como 

necessidade de alguma melhoria de situação de trabalho para determinados 

funcionários ou necessidades de eventos como festas de natalinas, sugestão de 

mudanças de cargo entre outros. E até mesmo através das informações coletadas 

sugerir uma bela pauta. BOANERGES (1994, p.56) 

  

Diz que um (a) bom (boa) assessor (a) de imprensa desde cedo já está 

“garimpando” informações pela empresa. Ainda mais quando detecta que o 

dia está “fraco” e as informações “espontâneas” não chegaram nem por 

meio de jornais, quando costumam provocar reações imediatas no público 

interno, nem pela manifestação especifica de algum setor na apresentação 

de determinado projeto. Essa é uma estratégia para “alimentar” os meios de 

comunicação, mantendo a empresa em evidência. 

 

E mesmo que o material coletado não caia como uma boa pauta para as 

próximas informações, de alguma forma esse relacionamento entre o assessor e os 

empregados, que muitas vezes são suas fontes de informações, irá facilitar uma 

maior integração e conhecimento a respeito da empresa. É por esse e muitos outros 

motivos, que o assessor tem que ser um tipo de administrador, conhecendo um 

pouco de toda empresa, detectando possíveis problemas e tentando através da sua 

facilidade de relacionamento tomar importantes decisões junto a diretores, gerentes 

e administradores da empresa. Importante é que ele participe de todas as reuniões 

administrativas da empresa, pois em alguns momentos ele pode ser o principal 

porta-voz, e por isso deve estar inteirado de tudo que acontece, e em alguns casos 

conhecer até termos técnicos para quando necessário poder utilizar em beneficio da 

construção ou manutenção da imagem do assessorado.  É importante lembrar que a 

administração da assessoria não está somente ligada a grandes acontecimentos. 

Esse trabalho é constante e deve ser construído diariamente, através de uma 

política de organização que começa desde a preocupação com a boa utilização de 

papéis e materiais até a organização com horários, avaliação dos materiais 

produzidos, e escolha de quem vai executar cada atividade. PALMA (1994, p.53), 

aponta as características do bom administrador quando diz:  
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Assume as responsabilidades decorrentes das decisões que toma; não 

adota protecionismo. Leva em conta a capacidade de cada elemento ao 

repassar parcelas de responsabilidades; estabelece a disciplina como 

decorrência natural da justiça, responsabilidade, segurança e liderança e 

não pelo uso do poder que o cargo lhe confere, não é absoluto. 

 

 O assessor deve antes de tudo ser um estudioso constante da 

assessoria a qual está ligado. Cabe a ele decidir o papel de cada profissional, de 

acordo com as possibilidades de cada um. E ser sempre o principal exemplo de 

responsabilidade em vários aspectos, dentro da empresa que está atuando.  

1.2 Veículos de Comunicação Interna 

 

 

A comunicação interna é um fator estratégico para o sucesso das 

organizações porque atua principalmente em três frentes: é fundamental para os 

resultados do negócio, é um fator humanizador das relações de trabalho e consolida 

a identidade da organização junto aos seus públicos. Essa comunicação dentro das 

empresas, já não é vista por muitos como um recurso novo, mas diante da realidade 

de mercado atual, podemos perceber uma maior preocupação das instituições em 

implantar uma assessoria para poder institucionalizar a difusão de informação para 

seus funcionários, independente dela ser pública ou privada. É importante lembrar 

que a comunicação por veículos impressos dentro das empresas, há muito tempo já 

vem fazendo história. Muitos autores afirmam que esse tipo de comunicação surgiu 

através das famosas cartas comerciais que circulavam na Europa no século XVI, e 

foram chamados de house-organs, os informativos de empresas. De acordo com 

TORQUATO (1987, p.18/31) “contudo costuma-se localizar o surgimento dos jornais 

de empresa, entre as décadas de 1830 e 1840, na Alemanha e Suíça”. Com tantas 

transformações sociais, políticas e econômicas, a comunicação hoje se tornou uma 

grande ferramenta para empresas de vários portes A globalização e a revolução 

digital, mudaram a realidade mundial e fizeram emergir novas exigências de 

excelência em produtos e serviços, o público interno adquiriu papel de destaque no 

sucesso dos negócios. É dele que depende a assimilação de novos conceitos e 

práticas que vão garantir o desempenho da organização. Hoje, para que uma 
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empresa seja competitiva é necessário que ela se atualize constantemente, 

aprimorando processos e modelos de gestão e principalmente investindo em 

veículos que sejam eficientes na comunicação com seus funcionários É um tipo de 

recurso que bem utilizado, pode facilitar, abrir portas e até tornar-se um grande 

aliado para decisões importantes, acompanhadas por suportes técnicos, como 

jornais, comunicados, revistas e etc., com objetivo dos funcionários e colaboradores 

tornarem-se os primeiros a acreditar nas qualidades do que ajudam a vender. De 

acordo com TORQUATO (1987, p.169).  

 

O jornal de empresa como suporte de um programa de comunicação de 

empresa, está deixando de ser o veículo de enfoque paternalista que 

apresenta a empresa e o patrão como as melhores coisas do universo. 

Pouco a pouco, está assumindo sua posição de porta-voz da comunidade 

empresarial, numa tendência que já se verifica nos países da sócio-

democracia do norte da Europa. E nem por isso deixará ele, de sustentar o 

sistema empresarial, por abrir suas portas para o anseio das comunidades 

empresariais, o jornal de empresa não condenara o patrão. Ao contrário, 

permitirá, com maior clareza, a criação de fluxos ascendentes de 

comunicação – de baixo para cima, permitindo a empresa conhecer melhor 

os seus funcionários. 

 

Empresas investem em tipos diferentes de publicações empresariais. De 

acordo com LEMOS E DEL GAUDIO (2002, p.269) a definição dos formatos a serem 

empregados deve ser feita em cada situação, de acordo com os objetivos da 

empresa, com o público escolhido, os recursos disponíveis, a cultura organizacional 

e a evolução dos processos de comunicação na empresa. LEMOS E DEL GAUDIO 

(2002, p.269) diz que nem sempre um veículo tecnologicamente avançado ajusta-se 

ao público ou aos recursos que se possam contar. NASSAR E FIGUEREDO (2003, 

p.13) mostra uma pesquisa realizada através do Instituto ABERJE de Pesquisa, em 

parceria com a INDEFIX Estudos Institucionais, sobre comunicação interna, onde 

enviou para 100 empresas em todo país, a maioria delas (92%) associada á 

entidade. O objetivo do projeto foi identificar o uso e os meios de comunicação 

coorporativa com o público interno. Sobre os dados obtidos na pesquisa NASSAR E 

FIGUEREDO (2003, p. 17) diz que: 
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Em 31% das empresas, o jornal impresso é o principal veículo de 

comunicação interna, seguido de 24% que utilizam prioritariamente revista e 

18% intranet. Os autores afirmam ter uma diversidade de outros meios, 

totalizando 11%, que inclui jornal eletrônico, e-mail, agência de notícias, 

cartazes, carta ao presidente, banners, comunicação face a face, caixa de 

sugestões e abre telas no computador.  

 

Há ainda o jornal impresso, as publicações, folhetos e folders com 8%. 

São vários os veículos existentes para auxiliarem no processo de comunicação nas 

empresas. O mais bem conceituado para uma empresa pode fracassar em outra.  

Para definir o melhor informativo para cada instituição, há diversas metodologias e 

procedimentos de planejamento de produtos em jornalismo empresarial, entre elas 

estão: 

 

• Definir o objetivo a ser alcançado – O house-organ deve responder a uma 

necessidade. Ele será tanto mais eficiente e relevante quanto maior e mais 

completa for essa resposta. Além disso, estabelecer o objetivo, formulando 

uma síntese com metas claras, ajuda também a etapa final, de avaliação dos 

resultados. Detalhe: é melhor enfocar um objetivo prioritário, do que tentar 

abordar muitos aspectos e ser superficial. 

• Definir a mensagem – Não se trata aqui de detalhar o conteúdo, mas sim a 

essência do que se quer compartilhar com o público escolhido. 

• Definir o produto – Identificado o público e o que se quer comunicar, é 

possível escolher o melhor meio ou ferramenta para uma comunicação 

efetiva. Há situações em que o objetivo é informar algo, ao maior número 

possível de pessoas, mas sem investir muito dinheiro na publicação. Em 

outros casos, a comunicação deve apresentar maior variedade temática, 

melhor tratamento gráfico, maior número de páginas, ou seja, ser uma 

publicação impressa. A análise das características e do planejamento de 

custo definirá as escolhas do veículo e da linguagem. É hora, também, de 

pensar na periodicidade. Mas sem dúvida, antes de se produzir um 

informativo periódico, é necessário decidir primeiramente o público que vai 

ser direcionado e o que eles procuram em um informativo. E depois de todo 
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planejamento ver o veículo impresso que melhor se encaixa para 

comunicação interna. 

LEMOS e DEL GAUDIO (2002, p.267) utilizam o pensamento de HOUSE 

(1997) que diz: “a diferença entre a empresa que atinge o público interno e a que 

fala no vazio está em cinco atitudes, aplicados tanto a comunicação face a face 

como nos veículos”, que são:  

 

1. Atitude Respeitosa – tratar empregado como um adulto. Nunca adotar uma 

postura de que a empresa sabe o que é melhor para ele. Nos veículos de 

informação, adotar uma linguagem profissional, objetiva e impessoal. Isso não 

quer dizer que o texto não possa ter charme, usar metáforas e dirigir 

diretamente ao leitor. 

2. Atitude Honesta – Informar os fatos, sem esconder problemas. Só assim se 

garante a credibilidade. Por exemplo: as mudanças em um plano de saúde 

devem ser divulgadas, explicando claramente tanto as novas coberturas 

quanto a participação do empregado no custeio. 

3. Atitude Aberta – Basear-se no princípio de querer informar assuntos 

relevantes não prejudica a empresa. A rigor, muito poucos dados bem 

apurados e divulgados com segurança podem causar problemas.  

4. Atitude Oportuna – Os empregados devem ser os primeiros a saber do que 

acontece na empresa. Nunca devem ser surpreendidos por reportagens sobre 

assuntos da organização no telejornal local, porque se sentem traídos e 

desrespeitados. Além disso, um jornal que trás notícias velhas, já sabidas 

pelos corredores, perde o interesse e não cumpre a função de nivelar a 

informação e evitar boatos. 

5. Atitude Receptiva – Deixar claro para os empregados que suas dúvidas e 

opiniões têm espaço nos veículos da empresa. O comitê editorial, as sessões 

abertas para publicar contribuições, as matérias que mostram gente comum e 

não só chefes, são alguns instrumentos para demonstrar concretamente essa 

disposição. TORQUATO (1985, p.133) diz que “o sucesso de todo e qualquer 

ato comunicativo – seja ele do processo de comunicação interpessoal, seja 

do processo de comunicação coletiva – reside preliminarmente no 

conhecimento dos próprios ingredientes que integram o ato de comunicação.” 
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É fundamental avaliar o que se caracteriza como comunicação interna e 

em seguida o que é de relevância ou não para o público interno, para depois 

planejar os assuntos a serem divulgados e manter sob eles padrão de informação, e 

em alguns casos, periodicidade. Outro ponto importante é tentar atender as 

perspectivas de leitura de seu público, buscando sempre ser objetivo, claro e direto 

nas informações, lembrando de que o empregado provavelmente não terá 

disponibilidade e tempo para leituras não objetivas, pois muitos terão um dia intenso 

e cheio de trabalhos, não podendo dispor de muito tempo para os informativos da 

empresa. Algumas empresas dispõem de empregados que trabalham fora da 

empresa passando pouco tempo internamente, como é o caso da COELCE, que tem 

um grande número de empregados que passam maior parte do tempo externo à 

empresa. Nas palavras do Assessor de Imprensa da COELCE, Júnior Valente, 

alguns desses empregados na maioria contratados passam na empresa apenas 

para abastecimento. Então se nesse curto intervalo for lhe apresentado um 

informativo com material que desperta interesse que seja de leitura fácil e rápida terá 

uma maior chance dele ser realmente lido. O material também deve atender a 

algumas normas e padrões da empresa, mas deve observar e se adaptar ao seu 

público. Deve ser estratégico. TORQUATO (2004, p.59) cita alguns tipos de 

mensagens na comunicação interna. Os principais exemplos são: 

 

a) Matérias institucionais – normas, regulamentos, portarias avisos, produtos, 

serviços, projetos de expansão, recordes de produção e etc. 

b) Matérias de motivação – planos assistenciais, benefícios, promoções, 

concursos, prêmios e planos de sugestões. 

c) Matérias de orientação profissional – segurança, higiene, saúde, conselhos 

úteis e programas de treinamento.  

d) Matérias educativas – história, geografia e conhecimento gerais. 

e) Matérias associativas – esporte, festas, concursos, bailes, casamentos, na 

 
Abaixo, destacamos algumas dicas, extraídas da Oficina “Gestão do 

Marketing e da Comunicação”, promovida durante a Conferência Nacional 2004 – 

Instituto Ethos, que remetem aos cuidados a serem observados no desenvolvimento 

de um jornal interno: 
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• Contemple e mostre exemplos de práticas nos veículos internos, temas que 

mostrem informações como: preparação para aposentadoria, cuidados com a 

saúde, segurança e condições de trabalho, desenvolvimento profissional e 

empregabilidade, etc. 

• Não concentre sua comunicação somente em aspectos positivos. 

• As mensagens transmitidas ao público interno devem ser coerentes com a 

prática empresarial. 

• Assegure o máximo de transparência, resguardado os aspectos confidenciais 

da empresa. 

• Considere se as mensagens não são ofensivas, ou discriminatórias a grupos 

específicos, ou minoritários por gênero, raça, cor, credo religioso, opção 

política ou sexual, portadores de necessidades especiais, classe social e 

origem regional. 

• Contemple todos os níveis hierárquicos no desenvolvimento de matérias e 

assegure o fluxo ascendente e descendente de informações. 

• Aproveite sempre que possível para educar o público interno, com 

informações e exemplos de sustentabilidade, contemplando aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

• Garanta que os colaboradores, como multiplicadores de opinião relativas à 

empresa, conheçam todas as características e atributos dos produtos e 

serviços, bem como entendam a cadeia como um todo, para que se sintam 

comprometidos e responsáveis. 

• Em situações de crise, reforce ainda mais o cuidado em assegurar uma 

correta e transparente comunicação com os funcionários, pois eles são porta-

vozes potenciais e multiplicadores de opinião. 

• Considere os impactos, principalmente negativos, que a comunicação 

veiculada terá no público interno. 

• Procure fazer pesquisas de satisfação para avaliar a eficiência dos veículos 

de comunicação interna. 

• Quando do uso de imagens, textos, referências e citações de autores, além 

da legislação aplicável sobre os direitos autorais, garanta que os devidos 

critérios foram feitos. 

Segundo TORQUATO (2002, p. 71), 
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A política de comunicação empresarial determina o conceito de notícia. Por 

princípio, essa política procura evitar toda espécie de mensagem jornalística 

sensacionalista, escandalosa ou informações que possam provocar dúvidas 

quanto à integridade da empresa ou das pessoas, ou que ponham em 

dúvida as normas empresariais.  

 

As informações empresariais devem sem dúvidas gerar um clima passivo 

dentro da empresa. Seu interesse não é chamar atenção dos leitores através de 

matérias sensacionalista, mas sim de cativar os leitores através de informações 

que gerem um clima de coletividade e interesse incomum.  
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2. Sobre a COELCE  

 

 

A COELCE foi criada em agosto de 1971 pelo Governo do Estado do 

Ceará, com o objetivo de manter uma operação do sistema eficiente e econômica. 

Naquela época existiam quatro empresas no estado responsáveis pela distribuição 

de energia elétrica. Então, em 1972, a COELCE incorporou a Companhia Centro-

Norte de Eletrificação do Ceará (CENORTE), que era responsável pela distribuição 

de energia na região centro-norte do estado, e a Companhia de Eletricidade do 

Cariri (CELCA), que era encarregada pela distribuição na região sul do estado. No 

ano seguinte, foram incorporadas a Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste 

(CERN), que fazia a distribuição no interior do estado nas regiões onde as duas 

anteriores não tinham concessão e por último a Companhia Nordeste de 

Eletrificação em Fortaleza (CONEFOR), que fazia a distribuição em Fortaleza. 

Em abril de 1998, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, a COELCE foi privatizada. O consórcio Distriluz Energia Elétrica S.A. 

arrematou as ações do Governo do Estado do Ceará por quase 900 milhões de 

reais.  

A nova gestão da COELCE foi bastante problemática. Fecharam postos 

de atendimentos e não criaram canais adequados de comunicação com os clientes 

da empresa. Houve uma grande demissão de funcionários, o que acabou reduzindo 

a quantidade de equipes de manutenção. Para compensar a redução de equipes 

próprias, a empresa optou por terceirizar uma boa parte do serviços de manutenção, 

com o objetivo de reduzir custos. O problema é que a terceirização foi feita sem que 

estas equipes estivessem suficientemente capacitadas para assumir uma tarefa de 

alta periculosidade. Infelizmente, os resultados desta política foram muitas mortes de 

prestadores de serviço que faziam a manutenção do sistema de distribuição de 

energia do estado. Houve uma pressão muito grande da sociedade, dos sindicatos e 

das agências reguladoras federal, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e 

estadual, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará (ARCE). 

Os novos controladores por muito pouco não perderam a concessão da COELCE. 

Então, em 1999, a Investluz S.A., empresa do grupo espanhol ENDESA e 

atual controlador, assumiu o controle da COELCE. Começou a ser feito um grande 

investimento na empresa no sentido de acabar com as mortes causadas por 
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acidente de trabalho, abrir novos canais de comunicação com os clientes, melhorar 

o clima entre diretoria e funcionários, e melhorar a qualidade dos serviços prestados 

à população. 

O gráfico abaixo mostra a composição acionária da COELCE. 

 

Outros; 9,11%

Eletrobrás; 
7,06%

Fundos de 
Pensão; 5,49%

Investluz S.A.; 
56,60%

Endesa Brasil 
S.A.; 2,27%

Fundos e Clubes 
de Investimento; 

19,47%

 

Figura 1 – Participação acionária na COELCE - participação indireta da Endesa 

Brasil S.A 45,60 % na COELCE, através da Investluz 

 

Com compromisso de uma empresa de importância para o Nordeste, e 

em seguida para o Brasil, a COELCE seguiu levando adiante seu compromisso com 

os clientes. E conseguiu fortalecer sua imagem e comprometimento com seus 

clientes. Segundo TORQUATO (1985, p. 13):  

 

Como unidade socioeconômica voltada para produção de um bem de 

consumo ou serviço, a empresa é um sistema que reúne capital, trabalho, 

normas, políticas, natureza técnica. Uma empresa não objetiva gerar bens 

econômicos para uma relação de troca entre produtor e consumidor, mas 

procura também desempenhar papel significativo no tecido social, missão 

que deve cumprir qualquer que seja o contexto político. 
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A COELCE hoje continua sendo a única distribuidora de energia elétrica 

do estado do Ceará, que tem uma área de 148.825 km2 de extensão, e 184 

municípios. A COELCE foi eleita pelo terceiro ano consecutivo (2006, 2007 e 2008) 

como a melhor empresa de distribuição de energia elétrica do Nordeste, de acordo 

com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). A 

COELCE também em 2008 foi escolhida como uma das 150 melhores empresas 

para se trabalhar, de acordo com a Revista Você S.A. 

Ela é hoje um referencial no estado de empresas responsáveis em 

oferecer serviços de qualidade e incentivar o desenvolvimento sustentável. 

Atualmente a COELCE adota um grande incentivo através de uma campanha 

desenvolvida pelo departamento de pesquisa da empresa junto a Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR, onde os clientes podem reduzir sua conta de energia elétrica 

mensal, através do seu lixo. É o projeto ECOELCE. São vários postos de coleta na 

capital e alguns no interior. O funcionamento do programa é simples. O cliente se 

cadastra em um dos postos do ECOELCE e sempre que desejar leva o lixo 

reciclável até um dos postos, onde o valor a receber depende do tipo de material e o 

quantitativo que o cliente está levando. O resultado desta operação é revertido como 

crédito na conta de energia do cliente, fazendo com que em alguns casos, a conta 

em determinado mês fique zerada. O desafio da empresa é a colocação destes 

pontos no interior do estado, já que a grande maioria está localizada em Fortaleza. 

Um outro programa é o da troca de geladeiras, onde a empresa troca 

geladeiras velhas de pessoas de baixa renda, por novas e de baixo consumo, 

fazendo com que a conta destes clientes de baixa renda caia, trazendo também um 

impacto positivo no meio-ambiente. 

 

2.1 Estrutura da COELCE  

 

 

Sobre a estrutura da assessoria de imprensa da empresa, inicialmente 

podemos falar que uma das principais bases para uma assessoria de imprensa, 

independente de ela ser em grande ou pequena empresa, é antes de tudo a 

organização e isso inclui também uma boa estabilidade financeira para fazer fluir 

todos os trabalhos almejados. A capacidade financeira da empresa é uma das 

principais coisas a serem observada pela assessoria, pois são a partir delas que se 
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definem o tipo de veiculo que se deve utilizar para comunicação. Se a empresa não 

apresenta uma estrutura financeira consolidada, deve-se procurar uma aproximação 

com o seu público através de um veiculo que tenha custo baixo e que apresente 

eficiência na comunicação. Mas, se por outro lado a empresa apresenta boa 

capacidade financeira e está disposta a investir na comunicação, não vão lhe faltar 

canais de vários tipos, dos mais simples, como os famosos e principiantes jornais de 

empresas aos mais sofisticados, até os ligados a rede globalizada de comunicação 

mundial, a internet. Mas para isto a assessoria deve dispor de organização e 

investimentos em aparelhos de computadores para assessoria e também para os 

funcionários, para que eles possam ter acesso a rede. 

No caso da COELCE, segundo o assessor de imprensa, ela obedece a 

holding, uma sede onde a empresa está ligada, e tem que atender expectativas do 

grupo. Mas a assessoria tem suas ações e autonomia para tomar decisões e 

executar trabalhos quando necessário.  

Hoje, a Assessoria de Comunicação da empresa funciona com nove 

funcionários, sendo uma Gerente de Comunicação, que assume junto aos outros 

funcionários, grande responsabilidade na organização da assessoria e com a 

imagem da empresa. Seu perfil é comunicativo e discreto, ajudando assim a 

empresa a manter uma boa credibilidade e confiança nas suas aparições na mídia, 

já que é ela a porta-voz da casa. Segundo TORQUATO (2002, p. 84), “s 

profissionais, no desempenho de suas tarefas de assessoria, precisam desenvolver 

e aperfeiçoar uma cultura ética”. O assessor de imprensa é o responsável pelas 

atividades de jornalismo desenvolvidas dentro da empresa, e a comunicação externa 

e e-mails. Seu perfil é acima de tudo o de facilitador de informação jornalística e de 

organizador, ajudando também nas produções de jornais internos, externos e na 

comunicação com a mídia através dos recursos utilizados pela assessoria. PALMA 

(1994, p. 25) fala que um bom assessor de imprensa é aquele que reconhece os 

limites éticos de sua atuação e não os ultrapassam. Também não mente, não 

engana, não ameaça e nem oferece vantagens a jornalistas em troca da inserção de 

reportagem positiva sobre o seu cliente. Seu compromisso principal é sempre o de 

auxiliar o assessorado no contato com a imprensa, em busca da notícia correta. 

Atualmente, a empresa passa por um processo de mudanças no designer 

dos informativos, contando também com uma profissional da área de publicidade, 

que exerce dentro da empresa a responsabilidade de melhorar as páginas de 
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comunicação pela internet e intranet. É um investimento que a empresa faz, 

acreditando que vai trazer um maior bem estar na leitura. E vai lhe manter atualizada 

em relação às outras companhias do grupo. Sobre este profissional, PALMA (1994, 

p. 113) diz: “o programador visual é técnico especialista em programação visual. 

Programa visual é o planejamento de sistemas de linguagem coerente e uniforme 

em todos os aspectos visuais para uma publicação”. É através desse trabalho que 

vemos no informativo um bem estar na leitura através dos elementos usados. Há 

também um profissional responsável pelo clipping que é feito diariamente no período 

da manhã, para garantir que os gerentes e diretores possam estar inteirados de 

todas as inserções na mídia. 

O mesmo profissional é responsável por um serviço que a empresa 

presta, assegurando assim um direito a todos os seus clientes, que é o desligamento 

programado. Isso ocorre quando é necessário em um bairro ou comunidade se fazer 

o desligamento provisório da energia elétrica fornecida pela empresa. Com 

compromisso de garantir a segurança, direito e bem estar dos seus clientes, a 

empresa fornece através do trabalho desse profissional, informações dias antes do 

desligamento. O mesmo exerce a atividade de contatos com fornecedores e 

gráficas, dando apoio a atividade de produção jornalística. Sobre esse profissional 

PALMA (1994, p. 113) diz que é um produtor gráfico: responsável pela produção, 

execução ou coordenação de todos os trabalhos de confecção física de um livro, 

revista, jornal, folheto ou qualquer publicação. O produtor gráfico dirige e 

acompanha o desenvolvimento de todas as etapas da editoração á gráfica, desde a 

marcação dos originais até o acabamento.  

Dentro da assessoria, existem também dois estagiários que contribuem 

com o seu conhecimento e adquirem um retorno através do aprendizado nas oito 

horas diárias de contribuição. A secretária que se responsabiliza pelos contatos 

também tem carga horária de oito horas diárias. A assessoria conta com o trabalho 

de uma jornalista terceirizada, diferente dos outros que são funcionários. Ela 

contribui nas produções, principalmente quando há uma demanda maior no fluxo de 

informação. E é através de todos esses profissionais que formam a assessoria, que 

a empresa tem uma produção estabelecida e permanente, oferecendo informação 

com qualidade e credibilidade. Graças a uma visão investidora da empresa, que se 

preocupa e acredita na comunicação, e tem entre as suas atividades uma produção 

permanente de informação. Além das produções de informações para o público 
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interno, existe também um compromisso de mensuração de resultados que é 

também uma exigência da ENDESA, grupo ao qual a empresa está ligada 

atualmente. Através da pesquisa sobre comunicação interna realizada pela 

ABERJE, podemos entender melhor como se caracteriza essas estruturas em 

empresas brasileiras. 

Segundo os dados, podemos observar que: 

• Em 48% das empresas há de 3 a 5 funcionários trabalhando na área de 

comunicação interna; 

• Há menos de 3 funcionários trabalhando nessa área em 31% das empresas; 

• 14% das empresas empregam de 6 a 10 funcionários para esta tarefa; 

• Em 7% delas há mais de 10 funcionários trabalhando nisso. 

 

As maiores equipes de profissionais estão concentradas em empresas de 

capital nacional, porem não há relação entre tamanho de equipe e número de 

funcionários. Sobre os produtos e serviços de uma empresa, PALMA (1994, p. 199) 

diz: “o universo das atividades da assessoria de imprensa abrange produtos e 

serviços que se equivalem à importância”. Assim, é essencial que a estrutura da 

assessoria de imprensa seja compatível com o volume de trabalho existente e com a 

prioridade de seus assessorados. Hoje, são quatro veículos impressos usados na 

comunicação interna. São eles: o Família COELCE, Ação COELCE, Comunicado 

COELCE e as campanhas internas. São publicações jornalísticas empresariais e 

veículos de comunicação direta com os seus públicos. Para entendermos melhor a 

necessidade dessas publicações dentro da empresa, iremos nos ater a história 

dessas publicações. KOPLIN E FERRARETO (2001, p. 124) diz que o termo mais 

comum para designar os veículos jornalísticos empresariais, é house-organs. 

LEMOS E DEL GAUDIO (2002, p. 256) diz que:  

 

Ainda que possa ser considerada restrita, a expressão americana tanto é 

utilizada para jornais impressos como para outros veículos jornalísticos, 

produzidos por empresas e organizações em geral, para comunicar-se com 

públicos internos, empregados, familiares e externos, clientes e 

comunidades. 
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Essas publicações são os principais informativos denominados pelos 

estudos americanos, de informativos de casa. Usados pelas empresas para 

comunicação direta com os funcionários através das suas várias versões   

De acordo com DEL GAUDIO E LEMOS (2002, p. 257), o primeiro jornal 

de empresa nasce em 1926, publicado pela multinacional General Motors. Mas 

apenas a partir dos anos 60 as empresas brasileiras passam a criar jornais em 

números significativos. Em 1967, ano de sua fundação, a Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial (ABERJE), então associação Brasileira de Editores de 

revistas e jornais de empresas, estimava em 200 o número das publicações 

empresariais no país.  

A partir dos anos 70 as assessorias de imprensa desenvolveram-se tanto 

nas empresas privadas e órgãos do governo com esforços voltados para favorecer a 

publicação de notícias sobre a expansão da economia e diminuir o peso de 

eventuais informações negativas. Surgia também uma maior preocupação das 

empresas em unir um novo modelo que definia uma maior produção e que também 

estavam ligados a um interesse de manter um bom nível de informação a seus 

empregados a respeito da empresa. Passou então a acreditar que quanto mais o 

empregado sabia sobre a empresa que trabalhava, maior a integração e isso iria 

influir fortemente no seu trabalho de maneira positiva.  

Hoje podemos observar com maior clareza que esse ponto de vista tem 

bastante fundamento. Basta compararmos uma empresa que tem essa preocupação 

de manter informado o seu público, com uma que não tem a comunicação interna 

como prioridade. E é justamente este ponto ao qual eu queria chegar, pois foi ele 

que me trouxe aos vários elementos de estudo do meu trabalho, pois na COELCE 

empresa a qual eu tive a oportunidade de conhecer, por meio da minha pesquisa e 

da observação direta dos trabalhos desenvolvidos pela assessoria, encontrei vários 

meios e produtos desenvolvidos para tentativa de aproximação com o seu público 

interno. Pôde-se observar quatro veículos de comunicação interna que a empresa 

utiliza para manter o fluxo de informação com os seus empregados. Cada um deles 

adota perfis diferentes e adaptados a seus respectivos leitores. Porém, como toda 

pesquisa tem o seu objeto de estudo, aqui também foi feito um recorte metodológico 

com a finalidade de encontrarmos elementos novos para pesquisa.  

Analisando isto resolvi estudar apenas um dos quatro veículos da 

empresa. Para o estudo identifiquei que a Revista Família COELCE se enquadrava 
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perfeitamente nas perspectivas almejadas.  Isso porque se trata de uma revista com 

um número maior de matérias tendo em média 10 matérias bem trabalhadas para 

cada edição, e por alcançar leitores que vão além dos funcionários, pois é enviada 

também às famílias. Outra característica são as matérias mais humanizadas, onde o 

funcionário está sempre aparecendo, falando de benefícios ou dando incentivo 

através das ações sociais que a empresa se responsabiliza. Outra razão que me 

levou a escolha foi o tempo mais estendido para produção, sendo bimestral. E o 

maior incentivo para a pesquisa, veio também através da admiração e respeito que 

os funcionários têm pelo informativo. Esses elementos sem dúvida despertaram em 

mim curiosidade em descobrir o que diferencia este veículo dos outros e qual a sua 

estratégia na comunicação com o seu público. 

 

2.2 Família COELCE  

 

 

CARLOS ALBERTO (1994, p.95),  que refere-se a esse veiculo usando a 

expressão house-organ, diz:  

 

Veículo impresso, periódico de comunicação institucional, distribuído 

gratuitamente e dirigido ao público interno (funcionários e seus familiares) 

e/ou determinado segmentos do público externo (revendedores, acionistas 

clientes, fornecedores, autoridades imprensa, etc.). 
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Figura 2 – Revista Família COELCE - Capa da edição Nº6 

 

O Família COELCE é o veiculo que recebe uma maior dedicação por ser 

direcionado aos funcionários e seus familiares. Requer uma linguagem mais simples 

e humanizada, proporcionando aos leitores uma possibilidade de interagir com este 

veiculo, através da sua participação nele. Em 2006 esse veículo já existia na 

empresa, mas adotava outro nome e linguagem. Era chamado de COELCE e você.  
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Sua produção era direcionada somente aos funcionários passando 

informações de trabalho e assuntos rotineiros que diziam respeito à empresa. Mas a 

revista já caminhava para uma produção mais humanizada, mesmo adotando outro 

caráter informativo. A revista já produzia matérias envolvendo o funcionário e a sua 

família. A tiragem era bem menor do que é hoje, além do menor número de páginas. 

Mas com a necessidade de unir toda a família COELCE, a revista ganhou outro 

nome e direcionamento. Hoje o Família COELCE, é uma revista, aonde as matérias 

são feitas, tentando trazer ao máximo os familiares à empresa e a empresa aos 

familiares, mostrando também o dia-a-dia de funcionários, desde as suas primeiras 

atividades. Sérgio LAPASTINA (2005, p.155), “aponta como sendo um caso de 

maior sucesso em uma comunicação interna, é quando se consegue falar com a 

pessoa e não com o empregado”. Neste veiculo o foco principal é deixar com que o 

funcionário fale sobre a empresa por meio de benefícios, facilidades e atividades 

fornecidas por ela.  

TORQUATO (2004) fala que “está relacionado com a necessidade da 

organização em criar e manter fluxos de comunicação para sobreviver dentro de 

seus objetivos, como sistema”. E por isso esses informativos assumem grande 

importância, pois através deles as empresa conseguem chegar a seus públicos 

muitas vezes no sentido de convencer ou incentivar. LOPES diz que para isso, as 

publicações empresariais, como veículos jornalísticos, portanto conduzindo as 

notícias, devem ter periodicidade, investir-se em fatos da atualidade para formar o 

presente da empresa, assumir seu atributo de universalidade (apresentar 

informações sobre quaisquer área ou programas de interesse da empresa e seus 

públicos) e atingir a coletividade.  

Podemos observar que a comunicação é o principal canal entre os 

funcionários de uma organização e a organização. Mas para que se tenha uma 

ligação entre as partes é necessário cumprir a responsabilidade da periodicidade. 

Não existe credibilidade sem periodicidade.   

 

Escrever notícias e reportagens é contar histórias, atendendo a uma 

necessidade humana universal: ouvir relatos sobre a ação de pessoas, 

feitos por um narrador que se distancia do objeto de sua narração e o 

apresenta de maneira diferenciada e compreensível. É isso que o jornalista 

faz em uma empresa. Ele oferece aos leitores um relato organizado da vida 

na fábrica, ou no escritório. Ao selecionar alguns fatos destacados do fluxo 
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continuo do cotidiano, e divulgá-los em intervalos fixos, ajuda a atribuir 

sentido aos acontecimentos e a passagem do tempo. (LEMOS, E DEL 

GAUDIO, 2002, p.263) 

 

Segundo o assessor de imprensa da COELCE, Júnior Valente, nesta 

revista o funcionário pode sugerir, pautar e participar. Assuntos diversos são 

colocados, tais como: meio ambiente, saúde, responsabilidade sócio ambiental, arte, 

comportamento e vários outros temas. LEMOS E DEL GAUDIO (2002, p.274) diz 

que:  

 

Esse veículo circula em intervalos maiores, e tem produção mais 

sofisticada, com maior número de páginas e variedades de gêneros. O 

custo de produção também é mais alto. Deve explorar a possibilidade de 

aprofundamento de temas e evitar armadilhas de publicar notícias frias e 

defasadas. 

 

Podemos dizer que esse veículo tem um período mais longo de produção 

em relação a outros veículos empresariais. Por isso veículos como esse devem 

conter matérias mais extensas e bem apuradas de assuntos, aprofundado em temas 

que provavelmente não der para falar em outros periódicos.  

PALMA, (1994, p.74) fala que o jornal de empresa, hoje, ainda pode 

contar com tempo e infra-estrutura para redações estudadas, pesquisadas, dentro 

de uma característica interpretativa e periodicidade mais elástica. E é exatamente o 

que a revista Família COELCE trás. Notícias mais elaboradas, proposta visual alegre 

e chamativa, onde é investido em imagens e fotografias, mas trabalhado de maneira 

que transmite leveza e dinamismo, de forma que passe integração entre as imagens 

e o texto nas 12 páginas de matérias diversificadas, tornando assim a leitura 

agradável. Sua periodicidade é bimestral e são impressas e enviadas às residências 

dos funcionários através dos correios.  

Segundo a assessoria de imprensa da COELCE este veículo atinge 

audiência máxima em relação aos outros, tendo tiragem de 1.500 exemplares 

visando um aumento para 8.000 para o ano de 2008 ou 2009, passando a ser 

distribuído além das famílias dos funcionários, também aos colaboradores. E se 

tratando de uma revista tão bem elaborada, e com boa aceitação dentro da empresa 

surgiu através do estudo à necessidade de direcionar a pesquisa para esse veículo. 
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O estudo se torna aqui muito importante, pois sem dúvidas irá mostrar a aceitação 

deste veículo pelos seus leitores. Para explicar este ponto de vista, uso uma 

analogia simples extraída do livro Jornalismo Empresarial, de Juarês Palma: 

 

Se o paciente conclui sobre a necessidade de um médico para manter sua 

saúde, Logicamente procura um cuja especialidade condiz com suas 

preocupações. O médico, antes de prescrever o medicamento adequado, 

necessita saber que fórmula atenderá as necessidades, em função das 

características do paciente. Promove, então, uma investigação no 

organismo do mesmo. Examina-o. Logo após, forma um diagnóstico. Feito 

isto, prescreve o remédio, agente da solução. Mas se o paciente, 

porventura, antes de procurar o médico havia se automedicado, o caminho 

será avaliar os efeitos, manter ou suspender determinados remédios e 

sondar o paciente sobre os efeitos desejáveis e indesejáveis provenientes 

da automedicação. 

 

A avaliação que cabe da história acima, é que se deve evitar 

simplesmente legitimar. O que se faz no “achismo”, ou seja, no ato de imaginar que 

se conhece a expectativa do leitor de seu house-organ. A recomendação é, portanto, 

elaborar um levantamento para descobrir se o jornal de sua cooperativa é capaz de 

criar empatia com seu público. E para identificar informações como esta, capaz de 

dizer se o veículo atende ou não as perspectivas almejadas pelo seu principal 

público, é necessária a pesquisa, que neste caso, avaliando a revista Família 

COELCE, foi iniciada, no período de 17 a 25 de julho de 2008, com 6,7% dos 

colaboradores, um grupo de 100 pessoas de um universo de 1500, com faixa etária 

entre 18 e 55 anos, aonde foram distribuídos questionários, conforme o ANEXO A, 

com perguntas fechadas e abertas, contando com intervenção da pesquisadora. 

 

2.2.1. Análise da Pesquisa com os funcionários  

 

 

Segue a seguir o resumo da análise dos dados da pesquisa com 

funcionários: 
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• Quanto à quantidade de leitores 89% recebem e lêem regularmente a revista 

a cada edição; 

• Quanto à satisfação 95% estão satisfeitos com a revista; 

• Sobre a satisfação com as informações 83% estão satisfeitos; 

• 69% dizem que a revista atende completamente as suas perspectivas de 

informação; 

• 89% acham as informações bastante atrativas; 

• Sobre o material usado na impressão 100% aprovam 

• 85% aprovam a quantidade de informação disponível  

 

O gráfico abaixo mostra os resultados obtidos através da pesquisa com 

funcionários. 

 

Análise do Família Coelce - Resultados dos Funcionários
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Gráfico 1 – Análise do Família Coelce – Resultado dos Funcionários 

 

 Os itens do gráfico são os seguintes: 

(1) Lê regularmente cada edição; 

(2) Satisfeito com a Revista; 

(3) Satisfeito com as informações da Revista; 

(4) Atende completamente as perspectivas de informação; 
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(5) Acha as informações muito atrativas; 

(6) Aprova o material utilizado para impressão; 

(7) Aprova a quantidade de informação disponível 

 

A partir da pesquisa observamos que: 

• Os funcionários que recebem e lêem regularmente a cada edição chega ao 

número de 89%; 

• Outros 8% dos entrevistados dizem não se interessar pela leitura da revista, 

pois não traz informação de trabalho 

• 3% não encontram tempo.  

 

Em termos gerais a revista alcança um bom índice de leitura. Segundo 

LEMOS e DEL GAUDIO (2002, p. 268) em pesquisa feita na França nos anos 90 

pela união dos jornais e jornalistas de empresa demonstraram que o jornal interno é 

um suporte de informação largamente posto a disposição dos trabalhadores: 87% 

declararam receber um. Na pesquisa desenvolvida na COELCE, neste trabalho que 

avalia uma revista direcionada aos familiares e funcionários, uma parcela de 11% 

ficou de fora da leitura. No geral a empresa garante um bom numero de leitores que 

tem acesso a revista a cada edição.   

Em relação a satisfação com a revista, 

• 95% dos entrevistados estão satisfeitos e dizem estar feliz por a empresa 

ressaltar a importância da família através das matérias; 

• 3% afirmam ter mais apreciação por outra revista existente na empresa, pois 

acham ter mais informações importantes e intervalo mais curto entre as 

publicações, sendo mais informativa e objetiva e; 

• 2% não deram opinião.  

 

LEMOS E DEL GAUDIO (2002, p. 272), cita a pesquisa da idéia 

comunicação que indica os veículos mais usados e preferidos pelos empregados de 

grandes empresas brasileiras nos anos 90. Os dados indicam que existe uma 

defasagem entre o que a empresa oferece e o que o público demanda. Os jornais e 

outras publicações de periodicidade estendida mais comumente disponibilizada 

pelas empresas, caem do primeiro no uso atual para o terceiro lugar na preferência 
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dos leitores. Neste caso torna-se aceitável a preferência, de alguns funcionários por 

outro informativo, pois muitos buscam nos jornais de empresa matérias objetivas de 

trabalho.  

Em relação a satisfação com as informações, 

• 83% aprovam; 

• 9% acreditam que existe a possibilidade de melhorar através dos assuntos 

pautados e  

• 8% acham as informações muito presas a consciência sócio-ambiental. 

 

Em termos gerais não há desaprovação das informações. Apenas 17% 

acreditam que o conteúdo possa ser melhorado/mudado. 

Sobre as perspectivas de informação,  

• 69% afirmam que a revista atende completamente as suas perspectivas de 

informação, mesmo tendo em vista que se trata de uma revista mais 

interativa; 

• 23% esperam assuntos novos e  

• 8% dizem que as informações não atendem as suas perspectivas.  

 

O principal motivo apontado pelos funcionários são as notícias rotineiras 

sobre consciência sócio-ambiental, o que torna a revista muito voltada para 

campanhas de incentivo. Alguns leitores da revista sugerem mudanças nos 

assuntos. Os mais sugeridos são habilidades de alguns funcionários fora da 

empresa. Exemplo: na COELCE existem funcionários músicos, artistas plásticos e 

desenhistas. Muitos pedem que isso seja divulgado, e acham mais importante do 

que divulgar assuntos já explorados sobre meio ambiente. Além do mais imagine a 

satisfação de um funcionário, da sua esposa e filhos ao abrirem a revista e ver uma 

matéria como esta, falando de um dom. E para os que não desenvolveram alguma 

habilidade, pode até ser um grande incentivo.  

Mesmo com tantos pedidos para uma revisão sobre os assuntos 

colocados na revista, 89% acham as informações bastante atrativas, apresentando 

matérias interessantes e bem elaboradas. E 11% acham as informações pouco 

atrativas, sem apresentar algo que faça desperta o interesse pela leitura. O principal 
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motivo apontado é a falta de mudança nas pautas. Assunto que vem sendo falado 

com freqüência pelos leitores. 

Sobre a qualidade do material usado para impressão, 100% dos 

funcionários entrevistados aprovaram o material. Não foi colocada nenhuma 

sugestão de mudança.  

Sobre a quantidade de informação,  

• 85% aprovam, achando a quantidade correta para uma revista com 

periodicidade mais estendida.  

• Os outros 15% sugerem um número maior de matérias, pois acham que o 

intervalo é bem maior entre as edições da revista família COELCE se 

comparada com outros informativos. E sugerem mais matérias, pois os 

leitores terão disponibilidade e assim fica mais fácil que a revista atenda a 

diferentes gostos.  

 

Alguns leitores dizem: quando estamos tomando gosto pela leitura chega 

ao fim. Mais matérias sem dúvida evitará insatisfação.  

O gráfico a seguir, mostra os resultados obtidos com os familiares dos 

funcionários. 

 

2.2.2. Análise da Pesquisa com os familiares  

 

 

Para a pesquisa com os familiares, foi adotado o seguinte procedimento: 

os funcionários entrevistados na empresa através do questionário levaram o mesmo 

questionário para suas famílias. Dias depois houve o recolhimento do material para 

que se concluísse a pesquisa. A finalização só foi possível através da disposição 

dos entrevistados que aceitaram participar.  A pesquisa nos deu uma dimensão do 

número de leitores e nos permitiu fazer uma avaliação da aceitação das matérias 

pelos familiares.  

Segue o resumo com dados da pesquisa: 

 

• 63% dizem receber e ler regularmente a revista a cada edição; 

• Quanto à satisfação 45% estão satisfeitos com a revista; 
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• Sobre a satisfação com as informações 58% estão satisfeitos; 

• 38% dizem que a revista atende completamente as suas perspectivas de 

informação; 

• 38% acham as informações pouco atrativas; 

• 62% acham as informações bastante atrativas; 

• Sobre o material usado na impressão 75% aprovam; 

95% aprovam a quantidade de informação disponível 
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Gráfico 2 – Análise do Família Coelce – Resultado dos Familiares 

 

 Os itens do gráfico são os seguintes: 

(1) Lê regularmente cada edição; 

(2) Satisfeito com a Revista; 

(3) Satisfeito com as informações da Revista; 

(4) Atende completamente as perspectivas de informação; 

(5) Acha as informações muito atrativas; 

(6) Aprova o material utilizado para impressão; 

(7) Aprova a quantidade de informação disponível 

 

Sobre a regularidade da leitura da revista para os familiares, 
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• 63% dizem receber e ler regularmente a revista a cada edição; 

• 28% não recebem regularmente a revista em casa e 

• 9% recebem a revista com muito atraso.  

 

Se considerarmos que a revista é para ser enviada à casa do funcionário 

e tomarmos como base o percentual de leitores funcionários, vamos ver claramente 

uma queda considerável de leitores. E se torna um problema técnico de distribuição 

de material a ser resolvido pela COELCE. É prioritário em um planejamento de um 

veículo que se acompanhe sua produção, entrega e aceitação. Isso é sem dúvida 

fundamental para sobrevivência de um informativo. Não tem como uma revista 

sobreviver sem os seus leitores. Eles são a peça principal. Francisco Torquato de 

Rego destaca no livro Jornalismo Empresarial, que “publicação alguma é capaz de 

criar hábito no leitor, se não tiver periodicidade regular e obedecida rigorosamente”. 

Definir estratégia de uso se torna muito importante para um veículo de comunicação, 

pois permite saber como o produto chegará às pessoas, em quanto tempo, e quem é 

responsável. Qualquer material precisa ter um plano de distribuição, do contrário 

corre-se o risco de que encalhe no depósito. O primeiro passo é elaborar uma lista 

das pessoas chave, e garantir que recebam o produto, assim que estiver disponível.  

Apenas 45% dos leitores estão satisfeitos com a revista, sendo que 23% 

apontaram como motivo de desaprovação a falta de regularidade na entrega. E 11% 

colocam como motivo de desaprovação a repetição das matérias. 21% não 

apontaram o motivo da desaprovação. O que podemos observar é um grande 

número de familiares insatisfeito com um veiculo direcionados a eles. Há uma 

grande falha da assessoria da empresa, pois o correto é acompanhar esse veículo 

até o momento em que chega a casa do funcionário fechando o ciclo da 

comunicação – emissor, veículo, receptor e feedback. Um método simples é a 

pesquisa de aceitação, que pode ser acompanhada também por uma sugestão de 

pauta. “Lembre-se: saber enviar é tão importante quanto fazer o jornal, pois sem a 

distribuição adequada, de nada adianta um belo jornal”. Esta é uma das 

recomendações citadas no livro Jornal de Empresa, de José Antonio Rosa e Tereza 

Cristina Guerra Cunha.  LEMOS E DEL GAUDIO (2002, p.269) dizem: uma boa 

estratégia de comunicação combina ferramentas diversas para atingir públicos 

diferentes. Além disso, está atenta para mudanças nas necessidades dos públicos.   

Sobre a satisfação com as matérias,  



 43 

• 58% afirmam estarem satisfeitos, achando interessante e trazendo o que 

realmente a revista propõe; 

• 12% dizem esperar mais assuntos novos, que não tratasse apenas de 

incentivos a assuntos de meio ambiente e  

• 30% apenas esperam melhora, mas não trazem sugestão.  

 

Ainda assim muito já foi exposto pelos funcionários com respeito a 

diversidade dos assuntos. Sugestões e pedidos de matérias que acompanhe o que a 

revista propõe e ao que o próprio nome pede: Família COELCE. Seria sem dúvida 

muito satisfatório para uma esposa, filho, pai, mãe entre outros familiares, verem na 

revista matérias que lhe envolvam, com assuntos que tenham realmente a ver com a 

sua casa e sua família.  

Sobre as perspectivas de informação,  

• 38% dos leitores encontram na revista as informações que eles procuram; 

• 16% acham que as informações não atendem completamente as suas 

necessidades e  

• 46% dizem que a revista não apresenta as informações que propõe fugindo 

de informações de família e trazendo campanhas de incentivo.  

 

Francisco Gaudêncio Torquato em seu livro Jornalismo Empresarial – 

Teoria e Pratica, ressalta, porém, que as características do jornalismo assumem nas 

publicações empresariais, um significado especial, destacando que a informação 

empresarial não deve causar prejuízos aos interesses da empresa ou da 

coletividade. 

Os atributos inerentes a notícia, como imediatismo, a veracidade, o 

interesse humano, a importância, assumem, na empresa significado 

particular se um dos critérios utilizados pelas empresas jornalísticas para 

determinar o que é ou não notícia esta na política editorial, ou seja, na 

orientação ideológica da publicações, o critério mais valido para determinar 

o conceito notícia na empresa é o própria política da empresarial.  

 

Sobre a qualidade,  

• 85% aprovam o material usado na impressão da revista; 

• 10% acham que o material é caro sendo dispensável e 
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• 2% sugerem que seja um material reciclado. Neste caso o material foi 

aprovado, recebendo apenas sugestões para melhorias/mudança.  

 

Entre as sugestões está um material ecológico que tenha ligação com os 

assuntos propostos pela empresa. Ainda assim em condições ideais, um material 

sempre deve ser testado em uma amostra do público-alvo. Torquato (1985 p.143) 

diz:  

O papel e a impressão são os elementos estéticos que ajudam a 

penetração do veículo junto ao público eles são também responsáveis pelo 

impacto que a publicação poderá causar no público. A avaliação pode 

indicar que o produto deva ser ajustado, evitando sua rejeição e gastos 

inúteis.  

 

No livro Jornalismo Empresarial Francisco Torquato do Rego destaca que 

a pesquisa permite um constante aperfeiçoamento do veículo, a partir da 

necessidade e gosto dos leitores, bem como uma comprovação ou não de que o 

veículo está cumprindo os objetivos que propõe. 

Sobre a quantidade de matérias,  

• 95% dos entrevistados aprovam a quantidade disponibilizada através da 

revista, e dizem ser suficientes para informar; 

• 4% consideram poucas matérias, e desejam mais. Colocando como 

justificativa o tempo estendido para produção e  

• 1% acha a quantidade elevada, comprometendo a leitura e fazendo com que 

o leitor desista da leitura.  

 

Torquato (1985 p. 142) fala que uma revista, que pode se prestar a 

veiculação de matérias diversas tem condições de ampliar seu número de páginas.  
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3. Conclusão 

 

 

Através das análises, reflexões, pesquisas, teorias e pensamentos sobre 

comunicação interna, foi possível ver que a comunicação vem assumindo um novo 

posicionamento dentro das organizações brasileiras, e cada vez mais sendo vista 

como ferramenta base na construção de valores da empresa, ajudando a 

encaminhar soluções e atingir metas programadas. Vários autores especialistas 

nestes termos já apontaram a sua importância, como geradora de valor. Por meio de 

um arcabouço teórico sobre comunicação interna, e o principal veículo utilizado para 

executar atividades internas, foi possível a realização de uma pesquisa para medir a 

aceitação das informações fornecidas pela revista Família COELCE para os leitores. 

A pesquisa foi realizada através do método de estudo de caso o qual foi selecionada 

a empresa, feito a seleção de alguns instrumentos para coleta de dados, que foram 

principalmente as observações diretas e participantes, a análise documental e as 

entrevistas. A análise documental compreendeu documentos históricos, revistas 

Família COELCE da 6ª a 9ª edição, manuais e outros documentos informativos. 

Com a pesquisa foi possível identificar a importância que a comunicação tem para 

sobrevivência da instituição. E o quanto foi preciso ser feito para a comunicação ter 

conquistado esse espaço que se tem hoje. Hoje podemos ver uma comunicação 

bem mais aperfeiçoada, cheia de estratégias para aproximação com o seu principal 

alvo: as pessoas! E foi nesse direcionamento que fui desenvolvendo o trabalho. 

Chegando aos leitores do principal veículo usado pela empresa para a comunicação 

interna, e conseguindo através de entrevistas medir a eficiência e a aceitação das 

noticias ofertadas, em vários aspectos. A pesquisa acima de tudo permitiu chegar a 

números exatos e identificar alguns pontos a serem melhorados pela empresa, para 

que se tenha uma comunicação mais eficiente e uma satisfação maior do seu 

público interno. É importante avaliar que esses veículos são ao mesmo tempo 

jornalísticos e institucionais. E isso quer dizer que ele deve se embasar em cima de 

uma periodicidade e de apuração rigorosa das informações ao mesmo que é 

necessário respeitar a inserção institucional.  

Através desta reflexão, pude concluir que a comunicação interna é um 

grande beneficio tanto para empresa como para o funcionário, tendo como objetivo 

posicionar o empregado dentro da organização ao mesmo tempo em que incentiva 
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seu papel de cidadão através de respeito e atitudes positivas, ganhando assim 

credibilidade para imagem institucional da empresa, uma vez que convenceu o seu 

publico mais estratégico: aqueles que fazem a instituição acontecer. 

Sobre a pesquisa, foi possível averiguar que a revista Família COELCE, é 

uma ferramenta que, além de eficiente, é um meio de manter uma atmosfera passiva 

entre o empregado e o funcionário. O maior dos benefícios que podemos expor aqui 

é a forma interativa de passar informação e de se comunicar com os funcionários e 

com seus familiares. Outro ponto de melhoria diagnosticado através da pesquisa é a 

dificuldade de chegar a 100% dos leitores do Família COELCE. O que gerou a falta 

de periodicidade e conseqüentemente perca de credibilidade por uma parcela de 

37% de leitores familiares e 11% de leitores funcionários. Outro ponto que chama a 

atenção para melhoria, ressaltado entre os leitores é a falta diversidade temática.  

Mas mesmo com todas essas observações a revista não deixa de ser antes de tudo 

uma grande estratégia de comunicação. Provavelmente um bom canal para 

incentivar e motivar e por isso muito usado para campanhas.  
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ANEXO A – Questionário aplicado na pesquisa 

 

Este questionário tem como finalidade medir a aceitação e eficiência da revista 

Família Coelce na comunicação com os funcionários da empresa. Foi desenvolvido 

como parte fundamental para elaboração do trabalho de conclusão de curso da 

aluna Mabhel Monique Ribeiro Saraiva. Do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

 
FAIXA ETÁRIA  
 
ATÉ 20 ANOS (   )    ENTRE 21 E 30 (   )   ENTRE 41 E 50 (   ) ACIMA DE 50 (   )  
 
RECEBE E LÊ REGULARMENTE A REVISTA A CADA EDIÇÃO? 
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 
ESTÁ SATISFEITO (A) COM A REVISTA? 
 
SIM (   ) NÃO (   )  
 
FAVOR JUSTIFICAR RESPOSTA 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
ESTÁ SATISFEITO (A) COM AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NA 
REVISTA? 
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 
FAVOR JUSTIFICAR RESPOSTA 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
AS MATÉRIAS ATENDEM COMPRETAMENTE AS SUAS PERSPECTIVAS DE 
INFORMAÇÃO? 
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 
FAVOR JUSTIFICAR RESPOSTA 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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CONSIDERA AS INFORMAÇÕES ATRATIVAS?  
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 
FAVOR JUSTIFICAR RESPOSTA  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
APROVA A QUALIDADE DO PAPEL USADO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA? 
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 
SUGESTÃO  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
APROVA A QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO QUE A REVISTA DISPONIBILIZA? 
 
SIM (   )    NÃO (   )  
 

FAVOR JUSTIFICAR RESPOSTA  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Revistas usadas para a pesquisa 

 
Capa da edição Nº 7 
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Capa da edição Nº 8 
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Capa da edição Nº 9 


