
A comunicação com os públicos internos e externos 
 

I) A comunicação interna 
A Comunicação Interna constitui um processo abrangente e estratégico que 

incorpora ações, estratégias e produtos que objetivam consolidar o 

relacionamento de uma empresa ou organização com os seus diversos públicos 

internos e dos seus públicos internos entre si.  

O planejamento e a gestão de uma comunicação interna competente promovem 

o engajamento dos públicos internos, permitindo a disseminação e o 

fortalecimento da cultura organizacional, além de mobilizar a organização para 

o cumprimento dos objetivos institucionais. 

A comunicação interna não deve ser confundida com a chamada comunicação 

administrativa, também importante, que assume, quase sempre, uma proposta 

burocrática e normativa, apoiada em instrumentos ou recursos formais (editais, 

memorandos, comunicados). Ela também não se resume à prática conhecida 

como endomarketing que, de maneira geral, considera os públicos como 

“clientes” e não, como parceiros essenciais para o desenvolvimento das 

atividades do Instituto.  

A comunicação interna deve estar alinhada com a cultura organizacional e, em 

determinados casos, contribuir para que ela potencialize mudanças importantes 

na própria gestão da comunicação organizacional do IFRJ. 

A gestão da comunicação interna deve privilegiar o diálogo, o respeito à 

divergência de ideias e opiniões e a prática do feedback. Ela deve estar 

comprometida com o desenvolvimento pessoal e profissional de seus públicos 

internos. 

O trabalho articulado entre a Coordenação de Comunicação (CGCOM) e a DGP 

(Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas) contribui para fortalecer o 

processo de comunicação com os públicos internos, com o desenvolvimento de 

ações e estratégias que permitam disseminar e consolidar a cultura 

organizacional e a criação de um clima saudável que estimula a produtividade e 

a integração. 

Como explicitado no capítulo desta Política de Comunicação dedicado aos 

públicos estratégicos, o IFRJ tem um número diversificado de públicos internos, 

com perfis, vínculos, demandas, expectativas e percepções distintas sobre o 



Instituto e este fato evidencia que a gestão da comunicação interna deve 

contemplar esta pluralidade.   

A priori, é preciso admitir que o ideal seria dispor de canais de relacionamento 

que levem em conta essa diversidade, caracterizados por formatos, discursos e 

conteúdos específicos.  

A priori, é preciso reconhecer a necessidade de implantação de uma intranet, 

para consolidar o relacionamento entre os públicos internos. O projeto para este 

canal interno estratégico será resultado de um debate realizado internamente, 

com a participação da CGCOM, da Diretoria de Gestão e Valorização das 

Pessoas e da DGTI, que deverão, conjuntamente, ser responsáveis pela sua 

configuração e pelo seu planejamento e gestão. 

 O Plano de Implementação da Política de Comunicação, após consulta à 

Comissão de Comunicação, deverá propor novos canais para atender a 

demandas e expectativas de públicos internos específicos, estimando prazos a 

curto, médio e longo prazos para torná-los efetivos. 

 

a) A comunicação entre os públicos internos 
Os públicos internos comunicam-se entre si também fora dos “muros da 

organização” e este relacionamento se potencializa pelas novas tecnologias da 

comunicação e da informação (e-mail, mídias sociais) e mesmo pela convivência 

que se consolida e se amplia no ambiente externo. 

É preciso, também, admitir que os canais digitais favorecem a extrapolação das 

conversas para outros públicos e para a sociedade em geral, ou seja, a 

privacidade da comunicação interna não pode ser garantida 

Não se pode ignorar, no entanto, que a comunicação interpessoal, face a face, 

desempenha papel importante no relacionamento entre os públicos internos e 

contribui para promover o engajamento e para potencializar o trabalho em 

equipe.  

Neste sentido, é também importante reconhecer que a chamada “Rádio 

Corredor”, muitas vezes assumida como entrave ao bom andamento das 

instituições, se constitui em processo natural e que não pode ser contemplada, 

a priori, como elemento perturbador da cultura e da comunicação organizacional. 

Ela deve merecer atenção porque, em boa parte dos casos, costuma indicar 

vulnerabilidades e deficiências no processo de gestão e na comunicação interna. 



Os boatos acontecem, quase sempre, pela ausência de espaços de participação 

na comunicação interna. A Rádio Peão só provoca efetivamente abalos 

institucionais, quando há lacunas na comunicação, caracterizadas pela falta de 

transparência e pela inexistência de fluxos competentes de informação.  

A comunicação organizacional, seja ela interna ou externa, não é desenvolvida, 

na prática, apenas pela estrutura profissionalizada de comunicação, mas 

constitui responsabilidade de todos. Para que ela seja realizada, de forma 

abrangente e qualificada, deve estar respaldada por uma “cultura de 

comunicação” que tenha como atributos fundamentais: o profissionalismo, a 

ética, a transparência, a consciência da importância do trabalho coletivo e o 

comprometimento com os objetivos institucionais. 

É indispensável que ela seja assumida, efetivamente, como estratégica, 

vinculando-se de forma explícita ao planejamento estratégico do Instituto, e que 

garanta o protagonismo da sua estrutura profissionalizada de comunicação. 

 

b) A integração dos públicos internos 
O Instituto deve dedicar atenção ao processo de acolhimento dos novos públicos 

internos (servidores, estudantes, entre outros) desenvolvendo um programa que 

contribua para promover a sua integração, ambientação e engajamento, 

favoreça o conhecimento de suas principais atividades, do seu compromisso 

com valores e objetivos institucionais. 

A CGCOM e a Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas, em parceria, 

devem elaborar e manter atualizada uma publicação (Manual de Integração), 

preferencialmente em versão digital, que consolide as informações essenciais 

que possam ser de interesse ou de utilidade para todos os públicos internos, em 

especial para os que estão chegando ao Instituto. Recomenda-se que esta 

atualização seja feita pelo menos anualmente, para contemplar alterações que 

digam respeito às informações básicas contidas neste Manual. 

Além de informações institucionais básicas sobre o IFRJ ( como objetivos 

institucionais, principais atividades, campi existentes, cursos ofertados, normas 

e diretrizes, canais de relacionamento oficiais), o Manual deve incorporar outras 

informações que podem ser úteis no dia a dia destes públicos ( sobre refeitórios 

ou cantinas, atendimento médico, , meios de transporte que oferecem acesso ao 

seu local de trabalho e estudo, normas de convivência, dentre outras). 



 

II) A comunicação com os públicos externos 
Assim como acontece na comunicação interna, o IFRJ interage com um conjunto 

amplo de públicos estratégicos externos, com distintos perfis, interesses e graus 

de relacionamento com o Instituto. 

Os públicos estratégicos externos têm influência decisiva na formação da opinião 

pública e atuam, direta ou indiretamente, como multiplicadores. A divulgação 

ampla, precisa e ágil de ações e projetos realizados pelo Instituto em parceria 

com os seus públicos estratégicos contribui para incrementar a visibilidade do 

Instituto junto a estes públicos e, consequentemente, junto à sociedade. 

Esta divulgação desempenha papel estratégico na formação da imagem e da 

reputação do Instituto e confere legitimidade à sua atuação. 

A diversidade de públicos externos exige o conhecimento das demandas e 

expectativas destes públicos, bem como das formas de acessá-los para divulgar 

as suas atividades nas áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação. 

A CGCOM deve elaborar um plano abrangente, com periodicidade anual, que 

contemple ações, estratégias, produtos e canais voltados para a interação com 

os públicos externos. Este plano estará respaldado em alguns pressupostos 

básicos, como a sinergia com a cultura organizacional e os objetivos 

institucionais; o compromisso com a ética, a transparência e a circulação de 

informações qualificadas; implementação de mecanismos ou técnicas 

(pesquisas de opinião a partir de questionários on-line, entrevistas com 

representantes dos públicos externos, análise das suas manifestações nas 

mídias sociais)  que permitam identificar as suas demandas e percepções em 

relação ao Instituto. 

 

III) Tópicos especiais da comunicação com os públicos estratégicos 
 
a) A construção de uma cultura de comunicação 
A comunicação do IFRJ deve estar respaldada em uma cultura de comunicação 

que se caracteriza pelo esforço de todos os públicos internos com a 

implementação de um processo de interação competente, dialógica e 

responsável, com os públicos estratégicos.  



Esta cultura é fruto do compromisso dos gestores e de cada um dos públicos 

internos (servidores, estagiários) no sentido de promover a excelência da 

comunicação, com a criação de fluxos de informações qualificadas e em 

conformidade com os objetivos institucionais, a visão, a missão e os valores do 

Instituto. 

Ela tem como pressupostos o desenvolvimento pessoal e profissional, o trabalho 

em equipe, a capacitação permanente e a formação da imagem e da reputação 

do IFRJ. 

 

b) A importância da estrutura profissionalizada de comunicação 
 A CGCOM e as assessorias de comunicação dos campi devem estar articuladas 

e, sempre que possível, participarem (ou pelo menos estarem informadas a 

respeito) do processo de relacionamento com os públicos externos, dando 

visibilidade, nos canais de divulgação do Instituto, às ações, programas e 

projetos realizados em parceria com estes públicos, o que contribui para reforçar 

esta interação. É recomendável, portanto, que haja uma integração permanente 

entre os profissionais que respondem pela comunicação do Instituto no sentido 

de favorecer a troca de informações e experiências, de modo a garantir a adoção 

de diretrizes e posturas homogêneas e consistentes. 

A articulação entre os que desenvolvem atividades de comunicação no IFRJ 

pode ser facilitada pela criação de uma rede de comunicação, que pode ser 

potencializada pela constituição de um grupo privado nas mídias sociais 

(Facebook, WhatsApp) e pela realização regular de encontros presenciais ou 

virtuais destinados a debater temas de interesse comum.  

 

c) A articulação entre comunicação interna e externa 
A comunicação interna e a comunicação externa devem ser assumidas como 

modalidades complementares que se articulam e dialogam permanentemente, 

ainda que, na prática, apresentem características particulares. 

É indispensável levar em conta que os públicos internos estão em contato com 

os públicos externos e trocam com eles informações, experiências e percepções 

que dizem respeito ao Instituto como um todo e aos campi, em particular.  

Quando há o comprometimento dos públicos internos com os valores e os 

objetivos institucionais e um clima organizacional saudável, no qual prevalecem 



o diálogo e o feedback, é possível perceber, nitidamente, que os públicos 

internos atuam como multiplicadores das atividades do Instituto, contribuindo 

para a formação de uma imagem positiva junto aos demais públicos estratégicos 

e à sociedade. 

 

d) O Banco de Dados sobre públicos estratégicos 
Para favorecer esta interação, a CGCOM deve manter atualizado um banco de 

dados com informações básicas sobre os seus públicos estratégicos, internos e 

externos, com indicação inclusive das diferentes formas de acessá-los (telefone, 

endereço, e-mail, perfis nas mídias sociais, dentre outras). Ele permitirá conferir 

agilidade e precisão na divulgação de informações de interesse do Instituto.  

 

e) Análise da percepção dos públicos em relação ao IFRJ 
O IFRJ deve promover, periodicamente, pesquisa de opinião junto aos públicos 

estratégicos para avaliar o alcance e a eficácia de sua comunicação de maneira 

geral, com atenção aos fluxos de comunicação e à eficácia de seus canais de 

relacionamento (interesse, audiência, nível de participação, adequação dos 

formatos e dos discursos). 

Esta medida permite acompanhar a percepção dos públicos em relação aos 

canais utilizados para esta interação e favorecer a troca de informações que irão 

subsidiar o seu redimensionamento e, em alguns casos, indicar a necessidade 

de criação de novos canais. 

Este processo abrangente e sistemático de avaliação deve estar respaldado em 

ações de monitoramento e alinhado com os objetivos do Planejamento 

Estratégico do IFRJ, em particular aos objetivos estratégicos relacionados, direta 

ou indiretamente, à comunicação institucional. Para o cumprimento desses 

objetivos nos prazos estipulados, metas sempre são estabelecidas e indicadores 

são validados. Isso significa que a avaliação, inclusive no que diz respeito ao 

bom uso dos canais de relacionamento, deve estar atenta às diretrizes 

institucionais, de modo a permitir que cada ação desenvolvida seja passível de 

mensuração através de indicadores.  

 

 

 


