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COMO ESTÁ A COMUNICAÇÃO DE SUA EMPRESA?? 

 

Fernando ItalianiFernando ItalianiFernando ItalianiFernando Italiani    

 

Este é um artigo simples e objetivo onde gostaria de iniciar com a seguinte 

pergunta?? 

”Existe comunicação em sua empresa??””Existe comunicação em sua empresa??””Existe comunicação em sua empresa??””Existe comunicação em sua empresa??”    

Na maioria das vezes ,as empresas acreditam que possuem um bom sistema de 

comunicação interna mas infelizmente elas não param para analisar a motivação 

dos funcionários, um dos indicadores da efetividade da comunicação. 

Além disso,é impossível controlar os comentários negativos quando não existe 

uma política de recursos humanos consistente, a liderança é baseada na pressão 

e os colaboradores percebem que não existe transparência nas decisões. 

Alguns de vocês podem pensar..”Ah..mas nós damos a oportunidade de todos se 

expressarem, de colocarem suas idéias e opiniões”...mas,estas opiniões são 

efetivamente analisadas, implementadas?? Veja abaixo algumas questões para 

determinar o nível e qualidade da comunicação de sua empresa:    

1)1)1)1) Os departamentos possuem algum tipo de interação?Os departamentos possuem algum tipo de interação?Os departamentos possuem algum tipo de interação?Os departamentos possuem algum tipo de interação?    

2)2)2)2) A empresa incentiva os colaboradores a se conhecerem?A empresa incentiva os colaboradores a se conhecerem?A empresa incentiva os colaboradores a se conhecerem?A empresa incentiva os colaboradores a se conhecerem?    

3)3)3)3) A política de recursos humanos é justa e conA política de recursos humanos é justa e conA política de recursos humanos é justa e conA política de recursos humanos é justa e consistente?sistente?sistente?sistente?    
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4)4)4)4) A liderança exerce sua influência de que forma?A liderança exerce sua influência de que forma?A liderança exerce sua influência de que forma?A liderança exerce sua influência de que forma?    

5)5)5)5) Como a empresa repassa aos colaboradores as suas decisões?Como a empresa repassa aos colaboradores as suas decisões?Como a empresa repassa aos colaboradores as suas decisões?Como a empresa repassa aos colaboradores as suas decisões?    

6)6)6)6) Como a empresa comunica aos colaboradores os problemas e sucessos?Como a empresa comunica aos colaboradores os problemas e sucessos?Como a empresa comunica aos colaboradores os problemas e sucessos?Como a empresa comunica aos colaboradores os problemas e sucessos?    

7)7)7)7) Existe um real trabalho em equipe?Como é o processo?Existe um real trabalho em equipe?Como é o processo?Existe um real trabalho em equipe?Como é o processo?Existe um real trabalho em equipe?Como é o processo?    

8)8)8)8) Existe muita hora eExiste muita hora eExiste muita hora eExiste muita hora extra?xtra?xtra?xtra?    

9)9)9)9) Os colaboradores reclamam constantemente do que?Os colaboradores reclamam constantemente do que?Os colaboradores reclamam constantemente do que?Os colaboradores reclamam constantemente do que?    

10)10)10)10)As idéias dos colaboradores é usada para melhorar a empresa?As idéias dos colaboradores é usada para melhorar a empresa?As idéias dos colaboradores é usada para melhorar a empresa?As idéias dos colaboradores é usada para melhorar a empresa?    

11)11)11)11)Como estas idéias são valorizadas?Como estas idéias são valorizadas?Como estas idéias são valorizadas?Como estas idéias são valorizadas?    

12)12)12)12)Existe um programa de desenvolvimento contínuo?Existe um programa de desenvolvimento contínuo?Existe um programa de desenvolvimento contínuo?Existe um programa de desenvolvimento contínuo?    

13)13)13)13)Os valores da empresa estão alinhados aos seus objetivos?Os valores da empresa estão alinhados aos seus objetivos?Os valores da empresa estão alinhados aos seus objetivos?Os valores da empresa estão alinhados aos seus objetivos?    

14)14)14)14)O processo seletivo é inteligente e consistente?O processo seletivo é inteligente e consistente?O processo seletivo é inteligente e consistente?O processo seletivo é inteligente e consistente?    

15)15)15)15)Como você classifica a motivação dos funcionários?Como você classifica a motivação dos funcionários?Como você classifica a motivação dos funcionários?Como você classifica a motivação dos funcionários?    

 

Estas são algumas das questões que eu faço aos gestores para estabelecer um 

diagnóstico a respeito da comunicação da empresa.Felizmente ,na maioria das 

vezes, encontro pessoas que estão com muita vontade de mudança, de 

aperfeiçoamento; facilitando a implantação de práticas saudáveis de integração 

de pessoas. 
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GOSTARIA DE CONVERSAR SEM NENHUM COMPROMISSO SOBRE 

PROPOSTAS DE MELHORIA CONTÍNUA?? 

Entre em contato conosco para agendarmos uma visita em sua empresa 

fernando@institutoitaliani.com.br 

(16) 4141 2831 / 3023 9668 

www.institutoitaliani.com.br 


