
Essa tal de comunicação. Comunicação interna e liderança facilitadora.  

Por Letícia Carpanez de Paiva. 

 

Se por um lado, a pandemia acelerou várias tendências e está forçando mudanças culturais nas 

empresas que precisam se adaptar aos novos tempos, por outro, ela tem evidenciado ainda mais a 

necessidade que líderes ajam como facilitadores para engajar pessoas e ajudar na transformação 

digital das empresas.  

 

E o que significa facilitar? A meu ver, o papel da liderança mudou e não é mais o de controlar, 

demandar e gerenciar. Esse perfil precisa “tornar fácil” o trabalho, a rotina e o relacionamento dos 

membros do time, visando a conexão entre pessoas e com a empresa. É uma pessoa que remove 

impedimentos, dá autonomia aos seus liderados, direciona, alinhando o porquê de determinado 

projeto ou demanda, ouve e engaja. 

 

A liderança atual precisa ter habilidades excelentes de comunicação, buscando se conectar ao time 

pelo propósito do trabalho, pela transparência e pela troca de aprendizado, tudo para construir algo 

essencial em qualquer relacionamento humano: a confiança.  

 

“Desenvolver a confiança exige esforço e comunicação. A habilidade de comunicação ideal para os 

líderes eficazes é a do tipo afirmativo. De certa forma, ela pode ser considerada agressiva porque é 

franca, honesta e direta, e não hesita em dizer a verdade, quer seja uma boa ou má notícia. A 

diferença é que as pessoas afirmativas não violam os direitos das outras – mantêm um 

comportamento respeitoso” (Hunter, 2006).  

 

E onde entra a comunicação interna no contexto dessa nova liderança?  

 

Nos últimos anos, as fronteiras da comunicação interna transcenderam os canais internos da 

empresa e seu conteúdo passou a ser divulgado em redes sociais pelos funcionários, seja na forma 

de embaixadores, seja em posts espontâneos de alguma ação da companhia ou mesmo em 

depoimentos de como é trabalhar em determinado lugar. E como já abordei nessa coluna, ela deixou 

de ser centralizada e responsabilidade somente dos profissionais de comunicação interna.  

 

Eu vejo duas boas atitudes que as lideranças podem ter em relação à comunicação interna. A 

primeira delas é ser uma pessoa parceira da área, que sugere temas e leva as “dores” dos 

funcionários para serem transformadas em ações. 

 

A segunda é que os líderes podem e devem usar os materiais produzidos pela comunicação interna a 

seu favor: compartilhando tópicos importantes com o time, dando espaço para tirar dúvidas sobre 

estratégia e decisões divulgadas, incentivando novas ideias e trocas a partir de alguma postagem e 

se tornando um replicador de conteúdos em suas redes sociais.  

 

Wilson Bueno chama atenção para esse papel do líder como facilitador que deve reconhecer que há 

novas formas de interação e que elas são responsáveis por alimentar o fluxo de relacionamentos 

interno e também, externamente às organizações. Para ele, “não é mais possível, como nos sistemas 

de gestão tradicionais, sufocar a expressão de ideias e opiniões, obstaculizar o compartilhamento de 

informações, impedir que os funcionários troquem experiências e percepções sobre o local de 

trabalho e mesmo sobre a postura de chefias e colegas” (BUENO, 2013). 

 

Nesse contexto, a comunicação interna desempenha um papel fundamental no sentido de apoiar a 

liderança com estratégias e conteúdos que ajudem a promover uma gestão aberta, com uma cultura 



de comunicação dialógica e que coloque o funcionário como protagonista, consolidando 

relacionamentos confiáveis, transparentes e mais produtivos. 

 

Management 3.0 - a liderança facilitadora 

 

Da mesma forma, é preciso ter abordagens mais contemporâneas na formação e suporte à liderança 

para que essa acompanhe as mudanças e possa trazer inovação para as organizações. Entre essas 

abordagens, vale destacar a metodologia de gestão 3.0, trazida por Jurgen Appelo em seu livro 

“Management 3.0 – Agile Developers, Developing Agile Leaders”, que tem como base o pensamento 

complexo, presente nas empresas do século XXI, e foco nas pessoas e como elas se relacionam. A 

gestão de uma organização é vista como uma responsabilidade coletiva e os líderes gerenciam o 

sistema em vez de gerenciar pessoas.  

 

Esse modelo foi baseado nas experiências e pensamentos que o escritor acumulou durante sua 

carreira como Agile Manager. O Management 3.0 é bem prático e apresenta seis visões 

organizacionais que auxiliam os gestores a pensarem ágil, contribuindo para a criação de um 

ambiente mais engajado e produtivo. São elas:  

 

1. Energizar pessoas 

2. Empoderar times 

3. Alinhar restrições 

4. Desenvolver competências 

5. Crescer a estrutura 

6. Melhorar tudo 

 

Como vimos, a liderança de hoje precisa atuar como facilitadora no dia a dia dos seus times por meio 

de comunicação aberta e de mão dupla, pensamento ágil, autonomia e aprendizado constante para 

ter pessoas engajadas e entregar mais valor para a empresa. Nesse artigo aqui no LinkedIn, eu falo 

um pouco sobre liderança para ter times mais motivados e felizes. E a área de comunicação interna 

deve seguir esse movimento e buscar uma parceria, apoiando com conteúdos e ações que 

fortaleçam isso.  
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