
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: INTERNA E EXTERNATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIANA TANAKA TARTARO, ALEXANDRE LOUBACK CORDEIRO, CASSIO FERNANDO
DE SOUZA PINA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO HENRIQUE FASSAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LUCIANA APARECIDA ROCHACOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente estudo possui como objetivo mostrar um dos mais valiosos recursos 

dentro das organizações: a comunicação. O mesmo tem como proposta realizar 

pesquisa bibliográfica sobre o tema por meio de livros, artigos, pesquisas na 

internet.  Para que as metas sejam executadas com sucesso, é necessário que a 

comunicação nas empresas seja de perfeita compreensão e que ela possua um 

fluxo eficiente, para que a mesma transcorra de forma harmônica. Para que o 

processo de comunicação dentro da empresa fosse estudado de forma mais 

aprofundada, estabeleceu-se uma entrevista com uma responsável de 

Desenvolvimento Organizacional de uma Usina Sucroalcooleira do Noroeste paulista 

a fim de se verificar resultados sobre a fluência da comunicação no ambiente de 

trabalho. Através da análise de resultados, foi possível perceber que a empresa está 

em processo de implantação e exploração do Endomarketing na filosofia de gestão 

da empresa, podendo observar falhas e necessidades de mudanças no processo de 

comunicação interna e externa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa; Comunicação; Motivação. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Com um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, as empresas 

estão tendo que se adaptarem a este novo cenário global procurando cada vez mais 

compreender o comportamento humano com o intuito de obterem profissionais 

motivados e produtivos, e é exatamente nesta nova realidade que o papel da 

liderança na motivação dos funcionários se torna mais evidente (CARDOSO, 2006).  

Segundo Pessoni (2011), em um passado não muito distante, o enfoque 

motivacional era baseado na remuneração do funcionário, com o decorrer do tempo 

e com as mudanças na sociedade e no mundo, observou-se que existe uma 

preocupação maior por parte do empregado em manter o seu emprego do que a 

própria remuneração, com isso as empresas começaram a perceber que os 

funcionários possuíam outras necessidades, que se satisfeitas seriam sinônimo de 

motivação e produtividade. Tais necessidades foram observadas por meio da 

comunicação, ou seja, a linguagem, seja ela gestual, oral, expressiva ou escrita 

proporcionou melhorias no ambiente de trabalho. 
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Para Bergamini (1982, p.109) “considerando o comportamento humano em 

circunstâncias motivacionais, o termo motivação é geralmente empregado como 

sinônimo de forças psicológicas, desejos, impulsos, instintos, necessidades, 

vontade, intenção”. Para tanto, hoje em dia, empresas, gestores e administradores 

ampliaram seu foco de visão, que se dá através da comunicação e passaram a 

perceber e aceitar que cada indivíduo traz dentro de si suas motivações e para que 

se sinta satisfeito elas precisam ser supridas. 

Atualmente a gestão empresarial vem ganhando espaço no campo da 

comunicação e do marketing profissional despertando um campo bastante promissor 

e contribuindo para o aprimoramento da comunicação e relacionamento humano e 

empresarial (CARDOSO, 2006).  

Hoje para as empresas o maior problema centraliza-se no fato de que, com 

o avanço da tecnologia e o aumento da concorrência no mercado de trabalho, cada 

vez mais as empresas se preocupam com a responsabilidade social e buscam 

satisfazer as necessidades e prazeres de seus clientes para que possam 

demonstrar qualidade nos serviços e/ou produtos oferecidos. Nesta perspectiva, 

informa-se que a comunicação interna no ambiente de trabalho é fundamental para 

as empresas que buscam o êxito no mercado atual, por isso, ressalta-se a 

importância de trabalhar a comunicação no ambiente interno, favorecendo o 

relacionamento externo, o problema é que muitos administradores de empresa não 

apresentam conhecimento quanto a esta necessidade e isso acarretam prejuízos na 

lucratividade e  funcionamento  da  empresa  como  um   todo (CARDOSO, 2006). 

 

3.OBJETIVOS 

 

Temos como objetivo geral: demonstrar a importância da comunicação interna 

e externa nas empresas. Para tanto temos como objetivos específicos: apresentar 

importância do papel do líder em um ambiente de trabalho; descrever a relação 

entre comunicação e motivação; conceituar um modelo de gestão que utiliza uma 

comunicação coerente com a atual realidade das empresas. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho de conclusão de curso, optou-se por uma 

pesquisa de cunho qualitativo, sendo realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema por meio de livros, artigos, pesquisa na internet. Para tanto a pesquisa 

eletrônica foi realizada durante o primeiro semestre de 2015 nas bases de dados 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online), Google acadêmico e demais sites de 

pesquisas acadêmicas.  

Também foi feita uma entrevista com 16 (dezesseis) questões abertas, com 

responsável de Desenvolvimento Organizacional de uma Usina Sucroalcooleira do 

Noroeste Paulista. 

Em virtude da natureza da pesquisa, caracterizar um estudo bibliográfico 

qualitativo não será necessário a aprovação do Comitê de Ética. 

 

5. DESENVOLVIMENTO    

5.1. Gestão Empresarial 

De acordo com as pesquisas desenvolvidas por Taschner (2000), informa-se 

que os primeiros estudos sobre administração de empresas surgiram no início da 

Grécia antiga pelos filósofos Platão e Sócrates, que defendiam os princípios da 

universalidade e a partir disto, o conceito de gestão foi identificado para beneficiar 

todas as camadas da população de forma universal. Graças a Revolução Industrial 

houve muitas mudanças nas corporações que são conhecidas principalmente na 

sociedade através das intensificações dos meios de comunicação, transporte, e 

outros setores que abriram caminho para a gestão empresarial. 

Rico (2004) informa que em tempos remotos o gestor de uma empresa era 

considerado um patrão merecia pleno respeito, de forma que todas suas ideias 

fossem acatadas e praticadas, porque dentro da empresa ele ocupava o cargo de 

dono do conhecimento e os demais funcionários eram apenas subordinados. Porém, 

nos dias atuais este conceito se modificou e o gestor é identificado por uma pessoa 

flexível, capaz de ouvir as sugestões dos funcionários e buscar estratégias para 

implantação de melhorias constantes no ambiente de trabalho, assim como investir 

nas estratégias de comunicação. 

Ainda nos estudos de Rico (2004), constatou-se que a gestão, bem como os 
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aspectos comunicativos nela existentes deve ser vistos como uma atividade 

empreendedora de um indivíduo que encontra-se comprometido com o 

empreendedorismo, capaz de levar uma empresa, ou negócio à inovação constante 

para conquista de clientes no mercado competitivo. 

Atualmente, divulga-se a opinião de que a gestão empresarial deve valorizar 

o relacionamento e a comunicação entre funcionários, clientes, fornecedores e 

sociedade para que possam estabelecer estratégias para ampliar sua imagem no 

mercado e oferecer um atendimento de qualidade, pois, uma empresa isolada terá 

menores chances de alcançar a satisfação em todos os âmbitos (RICO, 2004).  

Para Rico (2004), gerir hoje envolve uma gama muito mais abrangente e 

diversificada de atividades do que no passado. Consequentemente o gestor hoje 

precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e agir em condições totalmente 

diferentes das de antes. Por isso, o dia-a-dia de um gestor envolve atualmente 

diferentes entradas em uma realidade complexa composta por interdisciplinaridade, 

complexidade; exiguidade; multiculturalidade; inovação; competitividade onde tudo 

exige comunicação. 

 

5.2. A importância da Comunicação 

Atualmente a gestão empresarial vem ganhando espaço no campo da 

comunicação e do marketing profissional despertando um campo bastante promissor 

e contribuindo para o aprimoramento da comunicação e relacionamento humano e 

empresarial e no setor empresarial o aprimoramento do processo comunicativo é 

recomendado a todos que se interessam pelo desenvolvimento da sua comunicação 

pessoal e profissional, pois, a comunicação é uma das formas mais primitivas de 

transmissão de mensagem, sentimentos e cultura (CARDOSO, 2006).   

Ao retornar ao estudo de Cardoso (2006), informa-se que o homem é um ser 

coletivo e com isso, a todo o momento precisa se comunicar e se relacionar com o 

mundo, podendo utilizar dois tipos de comunicação: a comunicação verbal que se 

identifica por escrita e oralidade e a comunicação não-verbal que é composta por 

gestos, caretas, olhares, desenhos, expressão facial  e expressão corporal.  

Ainda de acordo com Cardoso (2006), a comunicação interindividual é 

necessária em todos os aspectos da vida, que vai desde o profissional até o afetivo, 
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consequentemente, saber se comunicar e compreender a comunicação são talentos 

indispensáveis e necessários no ambiente de trabalho.  

A comunicação realizada por meio da linguagem enquanto sistema simbólico 

gera a interação entre os indivíduos e para que haja interação entre os integrantes 

da sociedade, empresas e organizações, deve haver interlocução. Assim, pode-se 

dizer que a comunicação é um pré-requisito funcional da sociedade, pois ela tem 

papel fundamental no processo de humanização do indivíduo. E ainda à luz dos 

estudos de Chagas e Costa (2007), acredita-se que no segmento empresarial 

procura-se estabelecer a comunicação global e o relacionamento comunicativo das 

relações sociais e profissionais. Portanto, a comunicação empresarial é definida 

como uma atividade sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões 

da empresa que alcança a atividade de comunicação oral, ou seja, verbal e gráfica, 

ou seja, escrita interpessoal de acordo com a contextura da empresa e dos seus 

departamentos. É relevante citar que a comunicação e a linguagem atuam 

diretamente no desenvolvimento do ser humano, e, durante as grandes mudanças, 

pode-se dizer que são utilizadas como instrumentos de dominação, principalmente 

no mundo empresarial.  

Pessoni (2011) publicou que a comunicação enquanto processo, transfere 

simbolicamente ideias entre pessoas e é capaz de exercer um poder expressivo, 

legitimando outros poderes existentes na organização, como o poder remunerativo, 

o poder normativo e o poder coercitivo. É oportuno lembrar que as normas, os 

processos de recompensas e os sistemas de coerção existentes nas organizações, 

para se legitimarem, passam por processos de codificação e decodificação, recebem 

tratamento ao nível do código linguístico, assumindo a forma de um discurso que 

pode gerar maior ou menor aceitação pelos colaboradores. A comunicação como 

processo e técnica, ajusta interesses, controla os participantes internos e externos, 

promove, enfim, maior aceitabilidade da ideologia empresarial e nesse sentido, 

chega a contribuir para a maior produtividade, corroborando e reforçando a 

economia e a produtividade organizacional. 

Assim, a comunicação empresarial concebida deve ser o mais eficaz 

possível possibilitando a organização entre os colaboradores e a produção de 

projetos eficientes (PESSONI, 2011).  

Na gestão empresarial, Cardoso (2006) dissertou que a comunicação é 

considerada uma ferramenta estratégica das relações sociais e profissionais, 
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tornando-se basilar para a realização de uma comunicação negocial e empresarial 

eficaz. Ela é atualmente uma das principais habilidades para obter melhores 

posições no plano econômico, político e social.  

Cardoso (2006) ressaltou que o fato de expressar-se corretamente permite 

ao colaborador tornar-se mais ágil e mais objetivo. Esses são atributos fundamentais 

hoje em dia para o sucesso da vida profissional, primeiro porque ajuda a orientar 

ideias e segundo porque pode contribuir para a credibilidade e principalmente, 

melhorar no desempenho da empresa. Assim, a comunicação empresarial deve 

estar presente em todos os setores, independente de cargos, funções e 

departamentos.  

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

6.1. Indicadores de Endomarketing no Grupo Sucroalc ooleiro do Noroeste 

Paulista  
 

 

O endomarketing no Grupo Sucroalcooleiro visitado ocorre por meio de 

estratégias implantadas recentemente após a entrada de uma empresa de 

Consultoria Externa no Grupo. Para tanto, as estratégias adotadas pelo 

endomarketing nesta organização caracterizam-se em processos permanentes de 

informação e comunicação integradas que finalizam estabelecer uma base de 

relacionamento interpessoal que desenvolve positivamente a autoestima das 

pessoas; a facilitação da prática da empatia e da afetividade que permite aos 

colaboradores revelarem suas expectativas. Verificou-se que a empresa 

disponibiliza de estratégias do endomarketing e se preocupa em manter o sucesso 

continuado. No entanto, os resultados e as metodologias do endomarketing não 

apresentam uma rotina de mensuração que compõem uma ferramenta fundamental 

para verificar a efetividade do trabalho desenvolvido. Diante do exposto, informa-se 

que foi realizado um levantamento interno para identificar as estratégias do 

endomarketing, e consequentemente, foram encontrados os seguintes indicadores:  

1- Reuniões departamentais, gerenciais, comissões, reuniões entre as todas as 

unidades do Grupo, reuniões da média gerência;  

2-  Treinamento interno e externo;  

3- Mural dos setores, quadro de avisos;  



7 
 

4-  Meios de comunicação eletrônica;  

5-  Eventos anuais;  

6-  Portal online, somente da rede interna; 

A pesquisa realizada foi através de uma entrevista com a responsável do 

Desenvolvimento Organizacional da empresa. Formada em Administração de 

Empresas, Pós Graduada em Gestão de Pessoas, a Analista de Pessoal está na 

empresa há 10 anos e transmite informações e estratégias que o Grupo vem 

trabalhando para perfeiçoar a comunicação interna e externa da empresa. 

A analista afirma que os investimentos em comunicação, é uma questão de 

custos. Se a empresa possui um processo estruturado de Comunicação Interna, 

com canais definidos e atuantes, pode trabalhar a informação sem ter que investir 

em grandes campanhas de Endomarketing. O impacto disso é difícil de ser 

mensurado, pelo menos num curto prazo. Mas acredita que a empresa não venha a 

sofrer muito com isso. O importante é não deixar de trabalhar a informação. 

Quando questionada como o Endomarketing colabora para a efetividade da 

Comunicação Interna e vice-versa, a entrevistada afirma que é uma forma de fazer 

Comunicação Interna com técnicas e estratégias de Marketing. Não dá para dizer 

que um colabora com o outro ou vice-versa. Na verdade, são duas formas de se 

trabalhar a informação dentro da empresa. O ideal é usar as duas em momentos 

adequados. 

Cita que o público interno é o grande ativo da empresa. Hoje, se a empresa 

não trabalhar a informação internamente, não terá como conseguir o alinhamento 

das pessoas a sua estratégia. As pessoas precisam estar cientes dos objetivos, 

estratégias e resultados da empresa.  

Afirmando que ninguém gosta de trabalhar sem uma razão, algo que vá além 

do salário que recebe. Os motivos são mais intangíveis do que tangíveis, e é preciso 

dar atenção a isso. Às vezes um colaborador trabalha frustrado simplesmente por 

achar que sua vida se resume em operar uma máquina. Ninguém se preocupa em 

ajudá-lo a enxergar que ele faz parte de um projeto maior, que terá um impacto 

importante na sociedade como um todo. Fica-se motivado quando se descobre que 

é útil e o trabalho que faz é importante. Fazer o colaborador sentir que é 

reconhecido é um dos papéis da comunicação interna. Ajudar cada colaborador a 

enxergar seu papel e valor é uma das funções da comunicação interna e também do 

endomarketing. 
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Indagada como deve ser feito quando os ativos são o conhecimento e a 

competência dos profissionais que estão a serviço da empresa, a profissional afirma 

que gestão de conhecimentos e gestão de competências é matéria de Recursos 

Humanos. Um sistema eficaz de gestão de pessoas, além de ser uma das 

características de organizações socialmente responsáveis, podendo aumentar a 

rentabilidade da empresa e contribuir com a valorização de suas ações no mercado. 

Cita que a geração Y é um segmento de público interno. Mas existem muitos 

outros. A Comunicação Interna e o Endomarketing mudaram porque o contexto das 

empresas mudou e, consequentemente, seus objetivos e desafios. Os segmentos de 

público interno sempre terão suas próprias características que precisam ser levadas 

em consideração. A Geração Y é apenas um deles. O Grupo vem passando pelo 

processo de transformação, onde explora-se mais a funcionalidade do colaborador, 

menor uso de equipamentos entre outros. Todo este processo é devido ao período 

de dificuldades que o setor Sucroalcooleiro vem passando, assim o Grupo buscou 

consultoria técnica para amenizar os custos da empresa. O que mostra a redução do 

quadro de colaboradores de 1980, em 2013, para 1360 em 2015, durante período de 

Safra. 

A empresa é composta por 3 (três) Unidades e diariamente (exceto aos finais 

de semana) é realizado fone conferências para ser discutido problemas e soluções 

de cada setor da empresa. Recentemente o Grupo adquiriu aparelhagem de vídeo 

conferências assim evitando muitas viagens da Diretoria as Unidades, 

economizando deslocamento por helicóptero.  

Cada setor/departamento possui mural onde são anexados informativos de 

interesses de todos os colaboradores. Todos aqueles que possuem funções 

administrativas possuem email. Porém, não existem grupos pré-definidos pela 

empresa. Apenas grupos de interesses dos setores ou Unidade. E apenas aqueles 

que as funções necessitam tem acesso à internet. 

Informa que o Grupo é dividido em setores industriais e agrícolas. Dentro de 

cada setor existem comissões que buscam melhoria e qualidade da vida empresarial 

dos colaboradores. São como CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO AO 

ACIDENTE), CIPATR (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE DO 

TRABALHADOR RURAL), PROJETO 5S, TPM, entre outros. 
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As sugestões deixadas nas caixas de sugestão são mensalmente analisadas 

e discutidas entre os responsáveis de cada setor. Existindo premiação por não faltar, 

renumeração variável (por produtividade), vale alimentação e PLR. 

A empresa possui ramais internos e email. Além do uso de rádios HTP para 

comunicação interna e externa dos colaboradores. Sendo trocadas informações e 

requisições de serviços e peças. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação empresarial estratégica precisa estar afinada com a proposta 

de gestão de conhecimento, que está ainda mais difundida do que efetivamente 

praticada, e, definitivamente, resgatar a importância da comunicação interna 

valorizando a diversidade, o que implica considerar a pluralidade de ideias, vivências 

e opiniões como atributos fundamentais do moderno processo de gestão. A 

comunicação empresarial, neste momento, apenas precariamente, incorpora uma 

perspectiva estratégica e, portanto, considerá-la como tal implica ser generoso com 

ela e com os profissionais que a gerenciam ou executam. Evidentemente, há razões 

para se acreditar que essa situação deverá ser revertida, porque não apenas está 

em curso um processo crescente e acelerado de capacitação dos gestores em 

comunicação empresarial, mas num mercado competitivo e globalizado, não há 

mesmo espaço para improvisação. Talvez seja melhor estimular a reflexão, refinar 

os conceitos e, especialmente, desenvolver metodologias que tornem 

verdadeiramente possível a comunicação estratégica, tendo de fazer bem feita. 
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