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Como medir
resultados de
Comunicação
Interna

P

roﬁssionais de Comunicação Interna sempre tem o

desaﬁo de mostrar a efetividade de seu trabalho e
comprovar o valor dos investimentos na área. Esse ebook foi
preparado pensando em lhe oferecer informações, método e
técnicas para entender e implantar indicadores.
Aqui você vai encontrar uma metodologia, baseada na
experiência proﬁssional de uma equipe, que mistura teoria e
prática. Esse modelo foi testado por inúmeros clientes da
Ideaﬁx, de diversos ramos de atividade, e se mostrou eﬁcaz,
contribuindo para que empresas, áreas de comunicação e
proﬁssionais tivessem uma atuação mais efetiva.
Espero que lhe ajude e que traga valor para sua vida
proﬁssional. Boa leitura.

Suzel Figueiredo

O que as empresas
esperam ao investir
em Comunicação
Interna?
❖

Informar colaboradores

❖

Aumentar a produtividade

❖

Mudar comportamentos

❖

Motivar as pessoas

❖

Educar sobre temas de interesse

❖

Fazer alinhamento

❖

Valorizar os colaboradores

❖

Melhorar o clima

❖

Engajar em causas e ideias

❖

Reconhecer boas práticas

❖

Comemorar conquistas

❖

Reduzir custos

❖

Construir identidade

Quando a gestão chega
na vida do proﬁssional
de comunicação
Um dia, quando sua carreira começa a deslanchar, você passa a
ouvir outros conceitos. Deixa de lado uma narrativa especíﬁca da
comunicação como brieﬁngs, banners, campanhas, logos e redes
sociais e começa a ouvir falar de planejamento estratégico, metas,
indicadores, resultados do negócio. Chegam as exigências por
performance, orçamentos, ROI. E nesse momento, você descobre
que existe um novo desaﬁo, pouco conhecido, que é preciso
explorar.

Parabéns! Você está no caminho de ser gestora ou gestor. E com
isso sua carreira vai ser mais focada nos resultados do que nos
processos. É hora de mudar o discurso e as atitudes.

Acompanhe as 5 premissas necessárias para implantar métricas.

As 5 premissas que
inspiram as métricas

1

Planejamento

2

Objetivos

3
4
5

Metas

Indicadores

Mensagens

Faça o
planejamento
com foco no
negócio
O tempo do planejamento “criativo”, baseado em insights e pura
percepção, está fadado a desaparecer. A área de Comunicação
Organizacional demanda gestão, da mesma forma que as áreas
de Marketing, Vendas, Operações ou Finanças.
O modelo de gestão mais comum nas empresas que buscam a
melhoria da qualidade é o PDCA[1]: Plan (planejar), Do (fazer),
Check (checar) e Act (agir). Inspirados nesse modelo, para
efeito didático será adaptado para o DPIM –

Diagnosticar,

Planejar, Implantar e Medir.
[1] Ciclo PDCA - Trata-se de uma metodologia em quatro passos, que tem como objetivo melhorar os
processos e os produtos de forma contínua. Também chamado de ciclo de Shewart ou ciclo de
Deming, em referência ao estatístico e professor americano William Edwards Deming, considerado o
pai do controle de qualidade nos processos produtivos.

1. Diagnóstico

2. Planejamento de
Comunicação

4. Mensuração
de Resultados

3. Implementação
das ações

NÃO HÁ GESTÃO SEM MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

Medir resultados dos investimentos é uma demanda cada vez
mais comum para comunicadores. Uma coisa no entanto, ainda
não é muito clara. É impossível medir o que não foi planejado. Ou
seja, sem planejamento, objetivos e metas, você não vai conseguir
saber se chegou lá.

E quando se fala em planejamento aqui não se trata de planos de
comunicação com campanhas e ações. Nesse caso, a referência
são os grandes objetivos da organização, que demandam
Comunicação Interna para que sejam alcançados.

Se você está em dúvida se tem um planejamento ou um plano
de comunicação, responda às perguntas abaixo sobre esse
documento. Se as respostas forem positivas, você tem um
planejamento focado na estratégia.
1. Há referência aos objetivos da organização?
2. É baseado em algum diagnóstico?
3. Deﬁne metas?
4. Estabelece a forma de medir?
5. Deixa claro as mensagens importantes?
A melhor forma de fazer um trabalho com relevância é ancorar
o planejamento da Comunicação Interna no planejamento
estratégico da organização. Outra fonte de inspiração são as
deﬁnições de missão, visão e valores, pois tudo isso ajuda a
traduzir melhor a cultura e o tom da informação.

Estabeleça
objetivos que
conectam os
públicos
O público interno de uma empresa não é uma massa de
pessoas que atende pelo nome de funcionário, colaborador,
empregado ou outra denominação qualquer. Da mesma forma
que o público externo, ele é muito segmentado e especíﬁco.

Existem muitos recortes, entre eles a alta liderança, a liderança
operacional, os funcionários administrativos, os da operação.
Tem a turma de vendas, o pessoal do depósito. Se a empresa
for de varejo tem a equipe de lojas, se for um hospital tem
médicos (um público bem especíﬁco).

Pode ser que tenham funcionários trabalhando no cliente,
como acontece nos casos de terceirização. Enﬁm, os
exemplos são para explicar, que público interno é bem
complexo e especíﬁco.

No momento de deﬁnir os objetivos de Comunicação Interna
o proﬁssional deve entender a diferença entre objetivos táticos e
estratégicos. Abaixo você vai encontrar exemplos de um e de
outro.

Tático
•Implantar um novo canal de Comunicação
•Organizar encontros mensais de segurança
•Dar apoio na divulgação de novos produtos
•Divulgar o novo canal de ética
•Fazer campanha de voluntariado
•Lançar a nova intranet

Estratégico
•Alinhar o discurso da liderança
•Mobilizar a equipe de vendas
•Envolver os operários na redução de riscos
•Educar equipes das lojas sobre diversidade
•Preparar gerentes de unidade para cascatear
•Integrar áreas via encontros de comunicação

Quando colocados assim, em comparação, fica simples de ver
onde está o valor da atividade de Comunicação. Nas entrevistas
que

realizamos

com

presidentes

e

diretores

de

grandes

organizações, a área existe para além de fazer canais ou
campanhas.

A maioria dos líderes que são entrevistados pela Ideafix dizem que
a Comunicação Interna é cada vez mais importante, tanto para a
cultura quanto para o negócio. A comunicação é o fio condutor
que amarra as partes, que tece e explicita a cultura, que dá voz e
vez aos funcionários, que promove o senso de pertencimento.
Olha o tamanho da responsabilidade!

É lindo, não é mesmo? Mas muitas vezes quando se analisa
planejamentos das áreas de CI, é comum encontrar uma lista
enorme de afazeres, sem a devida relação com as demandas que
tais ações, canais e campanhas vão atender e quais impactos
devem causar.

Deﬁna metas
claras e
factíveis

Muita gente confunde objetivo com meta, aliás é bem comum
que sejam tratados como sinônimos. De uma maneira simples,
o objetivo é o que você quer atingir e a meta é uma expectativa
sobre a forma que vai alcançar o objetivo. Pode-se entender
que a meta é a quantiﬁcação do objetivo.

Se o objetivo for alinhar a liderança operacional sobre a nova
estratégia da empresa é preciso detalhar, informando o
escopo, o prazo, a expectativa de alinhamento.

OBJETIVO

META FOCADA NO
PROCESSO

META FOCADA NO
RESULTADO

100% da liderança
operacional impactada
sobre a nova estratégia no
primeiro trimestre.

70% da liderança
operacional capaz de
explicar a nova estratégia
de crescimento.

Veja a diferença entre as duas metas. A primeira, focada no
processo, depende de uma ação exclusiva da área de
Comunicação Interna, a ser executada em determinado prazo (3
primeiros meses). O objetivo é impactar a liderança com a nova
estratégia e a meta é alcançar 100% dos funcionários
operacionais.

Alguns objetivos são mais demorados para serem alcançados e
demandam muita comunicação, relacionamento, educação e
outros mecanismos para o sucesso. É o que acontece no
segundo caso.

Agora tudo muda de ﬁgura. A meta tática é simples de ser
estabelecida. O proﬁssional deﬁne as formas de comunicação,
deﬁne o cronograma, os líderes operacionais recebem os
materiais, participam de sensibilização. O processo está sob
controle.
E como saber se os líderes operacionais entenderam? Será que
são capazes de explicar a nova estratégia?
Fica uma dica. Nunca seja agressivo nas metas que dependem do
entendimento das pessoas. Se as metas de processo alcançam
80% do seu target, pode estimar pelo menos 20 ou 30 pontos de
quebra no entendimento.
Nossa! Isso agora está ﬁcando confuso. Porque é preciso de
metas táticas e estratégicas mesmo? No próximo bloco, vamos
falar de indicadores e tudo vai ﬁcar mais claro.

Escolha
indicadores
para medir
performance
Todas as organizações avaliam sua performance com base
em indicadores, também conhecidos como KPI (Key
Performance Indicator). Existem indicadores de vendas, de
produção,

ﬁnanceiros,

bem

como

indicadores

sociais,

econômicos e de sustentabilidade.

Indicadores são dados ou informações, preferencialmente
numéricos, que representam um determinado fenômeno e que
podem ser utilizados para medir processos ou seus
resultados.

Há certa confusão sobre o que são indicadores de eﬁciência e
eﬁcácia. Mas depois que entendemos a lógica, ﬁca fácil de
perceber a diferença.

INDICADORES DE
EFICIÊNCIA

INDICADORES DE
EFICÁCIA

Medem o processo a partir
de
um
parâmetro
e
identiﬁcam se a ação foi
executada como planejada.

Medem se os resultados
foram alcançados, ou seja,
se os objetivos deﬁnidos
foram atingidos.

Os indicadores também podem ser explicados em forma de
uma jornada. A informação é disparada pela área de
comunicação e pode ou não alcançar o alvo. Quando consegue
alcançar o público, ele pode demonstrar algum grau de
interesse. Se a mensagem faz sentido, o colaborador entende e
pode se conectar ou não com ela.

As 4 ondas da mensuração da Comunicação Interna
consideram tanto os indicadores de processo quanto os de
resultados. Veja a seguir:

• Campanhas

O público
recebe a
informação

• Canais
• Redes sociais
• Publicidade

Alcance

O público
gosta

• Avalia bem
• Fica satisfeito
• Participa

Avaliação

O público
entende a
mensagem

• Sabe reproduzir

Retenção
• Muda de atitude

O público se
envolve

• Compartilha
• Apoia

Impacto

• Explica
• Fala bem

Indicadores de Comunicação Interna
Os processos de CI sempre deverão estar vinculados aos
resultados desejados. Assim, sempre que tiver um plano de ação
lembre-se que deverá encontrar uma forma efetiva de medir.

PROCESSOS

RESULTADOS
❖

Conﬁança

❖

Canais

❖

Transparência

❖

Programas

❖

Engajamento

❖

Campanhas

❖

Alinhamento

❖

Meios digitais

❖

Orgulho

❖

Eventos

❖

Entendimento

❖

Alcance

❖

Mudança de atitude

❖

Agilidade

❖

Favorabilidade

❖

Formato

❖

Relacionamento

❖

Periodicidade

❖

Defesa da marca

❖

Curtidas

❖

Motivação

❖

Compartilhamentos

❖

Adesão

❖

Quantidade de posts

Deﬁna
mensagens
relevantes
para medir
Comunicar pressupõe entendimento. Quando você avalia
apenas os processos, pode camuﬂar os reais resultados da
Comunicação. As empresas comunicam para se fazer
entender, disseminando importantes mensagens sobre o
propósito, a cultura, a estratégia e os negócios.

Sempre que desenhar planos de ações, tenha clareza de quais
são os pontos mais importantes de seu conteúdo, para que
possa medir a retenção da mensagem.

É comum a segmentação de clientes nas empresas, mas é
raro a segmentação de conteúdos por perﬁl de público interno.

Essa talvez seja uma das explicações porque o entendimento
sobre os conteúdos gerados pela Comunicação Interna, nem
sempre são absorvidos. Se está muito adequado para a equipe
de vendas, talvez não seja tão simples para a turma da
operação, já que repertórios e experiências são bem diferentes.

Evite a utilização de terminologias estrangeiras, se seu público
interno não domina outras línguas. Também preste atenção se
existem termos de uso comum para a área de comunicação,
mas que não são adotados por outros proﬁssionais.

Só há comunicação quando seu interlocutor entende a
mensagem e portanto, além dos canais, campanhas e ações
que são desenvolvida, cuide da narrativa. Que ela seja, clara,
consistente

e,

principalmente,

verdadeira.

Conﬁança

pressuposto para a construção de uma boa reputação.

é

Acompanhe os
indicadores e conﬁra sua
performance
O Iﬁx Interno é o índice proprietário da Ideaﬁx criado
especialmente para a área de Comunicação Interna. Ele mede
10 indicadores e os dados são entregues em um dashboard
interativo que permite ﬁltros e cruzamentos para visualizar
falhas e oportunidades da área.

Os indicadores

Alcance

Agilidade

Grau de
informação

Agilidade

Avaliação da CI

Conﬁança

Transparência

Entendimento
da mensagem

Contribuição
da CI

Alinhamento da
liderança

Somos uma empresa de pesquisa e inteligência corporativa.
Estamos há mais de 20 anos ajudando e apoiando nossos
clientes e não paramos de aprender!

Pessoas são nossa principal fonte de informação. Buscamos
entendê-las por meio da escuta e de muita pesquisa. Os dados
que coletamos são nossa matéria prima e, a partir deles, o
conhecimento vira instrumento de gestão.

Nossas soluções apoiam as estratégias das empresas e elevam
o patamar das áreas de Comunicação, Recursos Humanos,
Marketing e Responsabilidade Socioambiental.

Se você precisa conversar sobre métricas na sua empresa, entre
em contato com a gente!

Ideaﬁx Pesquisas e Inteligência Corporativa
www.Ideaﬁx.com.br

