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“Sessenta por cento de todos os problemas 

administrativos, resultam da ineficácia da 

comunicação”. 
Drucker, Peter. 



 

 

RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem por finalidade mostrar as influências que a Comunicação interna 
tem sobre o clima organizacional nas empresas. Um dos principais motivos de 
conflitos, da falta de obtenção de resultados satisfatórios, se deve à falta de uma 
comunicação eficaz entre o líder e a sua equipe. A característica mais peculiar de um 
líder deve ser a clareza de direção e propósito. Os grandes talentos são movidos à 
orientação estratégica. Eles podem entrar com você em situações difíceis e 
turbulentas, mas precisam saber aonde se quer chegar e se o propósito vale à pena. 
Nos dias atuais o que mais estressa uma equipe é a falta de clareza e incoerência 
estratégica por parte da sua liderança. Grande parte das equipes trabalha sem 
objetivos claros. Não sabem dizer qual sua meta prioritária. O que dá consistência e 
confiança na comunicação de um líder é sua capacidade de ser claro e transparente 
em relação ao norte estratégico e ao verdadeiro propósito da estratégia. Sem uma 
comunicação eficaz, não se consegue obter evidências dos reais desafios e das 
oportunidades que a empresa passa naquele momento. O fluxo de conhecimento é 
seriamente abalado se a comunicação clara e objetiva é substituída por informações 
confusas. Não se consegue seguir firme e rápido se a comunicação for repleta de 
mitigações e dificuldades. A preferência pela comunicação tipo “depois vamos ver e 
resolver” ou “então”, é incompatível com a necessidade de uma execução exemplar. 
O objetivo geral desse trabalho de conclusão é demonstrar que uma Comunicação 
eficaz entre a liderança e as pessoas, ativa as competências e o aumenta o 
engajamento dos talentos. Nesse contexto, nessa pesquisa são abordados conceitos 
relevantes pertinentes ao tema da comunicação, liderança, comunicação empresarial 
interna, sua definição e seus aspectos mais relevantes, sua relação com a cultura 
organizacional de uma instituição, bem como também sua ligação com a motivação, 
a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores de uma organização. Assim 
sendo, e tendo em vista que o presente estudo se constitui de uma pesquisa descritiva 
através de pesquisa bibliográfica foi possível constatar a importância e as 
contribuições da comunicação empresarial interna para a melhoria de processos e de 
resultados das organizações que na mesma corretamente investem. O principal 
resultado foi compreender que a comunicação está presente na vida das pessoas, 
compartilhando ideias, sentimentos e conhecimentos. O benefício mais significativo 
de que uma comunicação eficaz pode proporcionar na relação liderança-liderado é 
aumento de resultados, alcançando novos patamares de performance. 

 
 

Palavras Chave: Comunicação. Liderança. Comunicação empresarial. 

    

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to show the influences that the communication has on the 
organizational environment in companies. One of the main reasons for conflicts, the 
lack of satisfactory results, is due to lack of effective communication between the 
leader and his team. The most peculiar characteristic of a leader should be clarity of 
direction and purpose. The great talents are moved to the strategic direction. They can 
come to you in difficult and turbulent situations, but they need to know where they want 
to go and if the product worth it. Nowadays, the more stressed a team is the lack of 
clarity and strategic incoherence by the leadership Much of the work teams without 
clear objectives Can not tell what your primary goal. What gives consistency and 
confidence in the communication of a leader, is its ability to be clear and transparent n 
relation to the strategic north and the true purpose of the strategy. Without effective 
communication, you cannot get evidence of the real challenges and opportunities that 
the company is now. The knowledge flow is seriously shaken the clear and objective 
communication is replaced by confusing information. We could not follow firm and fast 
if communication was fraught with limitations, difficulties. The preference for 
communication type "then we'll see and solve" or "then" is incompatible with the need 
for exemplary execution. The goal  In this context, it has to be this research are 
discussed relevant concepts relevant to the topic of communication, of this final project 
is to demonstrate that an effective communication between the leadership and the 
people, active skills and increases the engagement of talent, leadership, internal 
corporate communication, its definition and its most relevant aspects, his relationship 
with the organizational culture of an institution, and also their connection with the 
motivation, productivity and quality of life of workers in an organization. Therefore, and 
given that the present study is a descriptive research trough literature. it was 
established the importance and contributions of internal corporate communication for 
process improvement and results of organizations in the same properly invest. The 
main result was to understand that communication is present in people's lives, sharing 
ideas, feelings and knowledge. The most significant benefit that effective 
communication can provide the leadership-led ratio is increased results, reaching new 
performance levels. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A comunicação é um aspecto extremamente importante para as organizações, 

pois por meio dela que a equipe poderá construir um bom relacionamento. Pois, 

dependendo da forma que é desempenhada internamente pode ser motivo de 

conflitos, de falta de obtenção de resultados satisfatórios e de informação propagada 

da conhecida rádio-peão que provoca desgaste ao clima organizacional, podendo ser 

indicador de que a gestão da empresa está com pontos que precisam ser trabalhados.  

Nesse sentido, elaborar boas estratégias de comunicação nas organizações faz 

com que os colaboradores tenham uma nova perspectiva da empresa na qual 

trabalham e não considerem conceitos externos. Dessa forma, eles se tornam 

verdadeiros embaixadores da empresa em que trabalham (MARQUES, 2016). 

Um aspecto importante no processo de comunicação, diz respeito a 

comunicação que se estabelece entre líderes e suas equipes, pois os gestores são os 

porta vozes das empresas e são os agentes capazes de identificar problemas ainda 

no início. Por essa razão, que a comunicação entre gestores e liderados deve 

apresentar clareza e coerência a fim de que as necessidades corporativas fluam de 

forma eficaz. Tavares (2007, p. 25) afirma que, “o gerenciamento de comunicação 

ajuda no gerenciamento de atitudes: à medida que os funcionários passam a ter mais 

informações sobre o negócio da empresa, estarão mais motivados a tomar iniciativas 

nos processos de produção”.  

Nesse sentido, a comunicação requer um exercício de aperfeiçoamento 

constante, considerando o contexto em que se insere e o quanto vai impactar e 

influenciar o trabalho de quem está recebendo a informação. Assim, para Argenti 

(2006, p. 172), “uma sólida comunicação interna - impulsionando a lealdade e a 

produtividade da força de trabalho – continuará a desempenhar um papel central na 

manutenção de funcionários e no sucesso geral da empresa”.   

Assim, a tarefa de liderar pessoas, grupos ou organizações pode em certos 

momentos pode parecer desanimadora, causando questionamentos tais como: eles 

estão entendendo o que eu estou falando? Dessa maneira, o bom relacionamento 

entre o líder e a equipe deve ser conquistado por meio do exercício de uma boa 
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comunicação, observando os princípios éticos e comportamentais que proporcionam 

satisfação tanto a quem lidera, quanto aos que são liderados.  

Dessa maneira, no campo das organizações, a comunicação é matéria prima 

essencial ao sucesso de qualquer empreendimento. Comunicar-se com eficácia é 

viabilizar relações autênticas pautadas na compreensão e no diálogo. 

O objetivo geral desse trabalho é mostrar o papel da comunicação na liderança 

junto às equipes. Visa a integração entre a empresa e seus funcionários, no processo 

de busca de uma gestão participativa. Deve estar estrategicamente interligada no 

conjunto de valores, políticas e objetivos corporativos. Os efeitos de todas as suas 

ações precisam beneficiar tanto os empregados quanto a empresa, constituindo, 

assim, um sistema necessário e interessante para ambas as partes.  

A pesquisa realizou-se por meio de referências bibliográficas, dentre elas, 

artigos científicos de autores conceituados e da internet que servirão como base para 

o desenvolvimento do tema escolhido.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nessa sessão, apresenta-se os temas inerentes a esse estudo, que serviram 

de base para responder aos objetivos propostos. São abordados os seguintes tópicos: 

comunicação, comunicação empresarial, a Importância do feedback para a 

comunicação empresarial, liderança e gestão de equipes. 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO  

 

A comunicação nas organizações deve ser uma ferramenta de administração 

estratégica nos mais variados níveis hierárquicos para atingir o sucesso da 

organização. Nessa perspectiva, a sua prática não é responsabilidade de um 

departamento específico, mas sim de todos que os compõem a empresa, desde 

gestores a subordinados. Somente dessa forma, pode-se evitar ruídos e conflitos que 

atrapalhem o bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho (MARQUES, 

2016). 

Terciotti e Macarenco (2009), definem a comunicação como sendo um ato de 

compartilhar informações entre duas ou mais pessoas, com o propósito de persuadir 

e de adquirir um entendimento comum a respeito de um assunto ou de uma situação. 

Essa troca de informações que envolve, no mínimo, duas pessoas, é composta pelo 

emissor (o que transmite a mensagem) e o receptor (o que recebe a mensagem). Na 

troca, as pessoas compartilham o que pensam, o que estão sentindo e o que 

acreditam.  

Considerando que o processo de comunicação somente é bem-sucedido 

quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem, considerar as 

características do público-alvo é essencial para o sucesso dessa ferramenta. Nesse 

sentido, o processo de comunicação deve ter como foco o perfil dos colaboradores da 

organização em questão (MARQUES, 2016). Conforme Davis e Neewstrom (1996, p. 

4): 

 

A comunicação é o que o receptor compreendeu e não o que o emissor falou. 
Comunicação é a transferência de informação e compreensão de uma 
pessoa para a outra. É uma forma de atingir os outros com ideias, fatos, 
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pensamentos, sentimentos e valores. Ela é a ponte de sentido entre as 
pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que sentem e 
sabem. Utilizando essa ponte, uma pessoa pode cruzar com segurança o rio 
de mal-entendidos que muitas vezes as separa. 

 

Assim, a comunicação implica na busca de entendimento e de compreensão, 

ou seja, no contato. Dessa maneira, constitui-se uma ligação, uma transmissão de 

sentimentos e de ideias (MARTINS; ZILBERKNOP, 2003).  

Casado (2002), ressalta que a comunicação estabelece uma relação entre a 

parte que transmite e a parte que compreende. Ou seja, se a mensagem não for 

transmitida e compreendida pelas pessoas envolvidas, se tornará algo inútil. Por meio 

da interação e compreensão das pessoas é possível haver um bom entendimento do 

que está sendo comunicado, bem como as pessoas podem expressar suas emoções, 

seus pensamentos sobre o assunto em questão.  

 

 

2.1.1 Comunicação Empresarial 

 

A comunicação se faz necessária dentro de uma organização porque tem um 

papel fundamental que é a troca de informações entre os superiores e seus 

colaboradores, e entre colaboradores somente. Por meio da comunicação é possível 

saber que atividade está sendo realizada por um empregado ou quais as informações 

que um gerente precisa ter acesso para a tomada de decisão. “Todo ato de 

comunicação influencia, de alguma maneira, a organização” (DAVIS; NEWSTROM, 

1996).  

Para Cahen (1990), a comunicação empresarial se constitui em uma atividade 

sistêmica, de caráter estratégico, estando ligada aos mais altos escalões da 

organização, e tendo por objetivos criar, manter, ou, ainda, mudar para favorável, 

quando for negativa, a imagem da organização junto a seu público prioritário. Isso 

deixa bastante claro que a comunicação empresarial é um conjunto de métodos e 

técnicas de comunicação dentro da organização direcionada ao público interno e 

externo, sendo justamente o somatório de todas as atividades de comunicação da 

organização, devendo, portanto, ser elaborada de maneira multidisciplinar, com base 

em métodos e técnicas de relações públicas, propaganda, promoções, jornalismo, 
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lobby, pesquisa e marketing, e dirigida à sociedade, consumidores, empregados e 

formadores de opinião, devendo ter como referência justamente o planejamento 

estratégico da organização.  

Portanto, pode-se constatar que a comunicação empresarial engloba um 

complexo conjunto de ações, estratégias e processos desenvolvidos no sentido de 

reforçar a imagem de uma organização perante os seus públicos de interesse 

(diretores, colaboradores, consumidores etc.) ou perante a opinião pública, sendo de 

se destacar, portanto, que a comunicação empresarial é justamente um instrumento 

de gestão que cria e desenvolve uma cultura organizacional positiva, na qual todos os 

componentes humanos das organizações se sintam envolvidos e, de alguma maneira, 

participantes (GENELOT, 2001).  

Sobre a comunicação interna empresarial, para Rêgo (2002, p. 54):  

 

Pode ter sua missão definida como sendo: Contribuir para o desenvolvimento 
e a manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das metas 
estratégicas da organização e ao crescimento continuado de suas atividades 
e serviços e à expansão de suas linhas de produtos. Desta forma, ela é 
definida em consonância com a realidade do público interno de uma 
organização. Faz-se entender o porquê não existem programas de 
comunicação prontos, uma vez que este depende dos objetivos, metas e 
estratégias que são previamente definidas, sendo esta somatória dos 
esforços individuais que levará ao sucesso do processo comunicacional 
empresarial.  

 

Para Oliveira (2005, p. 72), a comunicação empresarial interna se constitui no 

“conjunto de meios, processos, funções, conteúdos e comportamentos que geram 

oportunidades para que se estabeleça a convergência entre os valores e objetivos da 

empresa e os de seus colaboradores”. 

Nesse contexto, Torquato (2004), afirma que a supracitada missão da 

comunicação empresarial interna somente será atingida por meio da consecução 

integrada de metas temporais e pela realização de vários objetivos, dentre os quais 

se podem destacar os que seguem no Quadro 1. 
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Quadro 1- Principais Objetivos da Comunicação Interna empresarial 

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
Motivar e integrar o corpo funcional na cadeia de mudanças organizacionais, estabelecendo 
mecanismos e ferramentas de informação, persuasão e envolvimento. 
Criar climas favoráveis à mudança de realidade, tornando a organização sensível às 
transformações. 
Direcionar as ações para as metas principais, racionalizar esforços, priorizar situações e tomar 
decisões ágeis e corretas. 
Contribuir para a alavancagem dos potenciais humanos, construindo as bases de uma cultura 
proativa e fundamentalmente direcionada ao foco negocial. 
Cristalizar os ideais de inovação e mudanças, pela apresentação ordenada e sistemática dos 
conceitos e princípios da integração sistêmica. 
Criar elementos de sinergia intersetores, contribuindo para o desenvolvimento do conceito do 
trabalho cooperativo. 
Aperfeiçoar processo e técnicas operativas, por meio de comunicações claras, transparentes e 
ágeis que permitam ao funcionário captar, absorver e internalizar os inputs (as entradas, as 
mensagens) dos sistemas normativo, tecnológico e operativo. 
Reforçar o sistema de decisões, por meio de um conjunto de informações que sirvam para 
melhorar padrões e critérios decisórios na organização. 
Despertar sentimento de vitória e orgulho em todos os segmentos, fazendo-os conscientes de 
que o sucesso da organização dará a cada um a contra-partida para o sucesso pessoal. 

Fonte: adaptado de Torquato (2004, p. 54-55).  
 

Nesse sentido, a comunicação interna pode ser entendida, como aquela 

existente entre a empresa e os colaboradores, ela deve abranger: a comunicação 

entre departamentos, órgãos, unidades; a comunicação entre pessoas dos mesmos 

departamentos, órgãos unidades; a comunicação entre chefias; a comunicação entre 

colaboradores e chefia direta, como supervisores e gerentes, e chefia indireta, como 

diretores e presidentes (TAVARES, 2007). 

Desse modo, pode-se dizer que a comunicação empresarial interna se constitui 

em uma das maneiras de uma organização se comunicar com seu público prioritário, 

composto por seus colaboradores, tipo de comunicação esta que visa primordialmente 

à motivação dos funcionários de uma organização, contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento e a manutenção de um clima organizacional positivo, bastante 

propício ao cumprimento de metas estratégicas da organização e também ao 

crescimento continuado de suas atividades, serviços e linhas de produtos (RÊGO, 

2002).  

Assim, a estratégia de comunicação precisa considerar os pontos em comuns 

dos colaboradores para que proporcione resultados positivos. A forma de se 

expressar, a escolha das palavras, o tom da voz ou o meio utilizado na comunicação 

são alguns dos recursos que devem ser considerados durante a prática da 
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comunicação, uma vez que influenciam na forma como o receptor interpretará a 

mensagem recebida (MARQUES, 2016). 

Para facilitar o processo de comunicação interna, há alguns meios e técnicas 

de comunicação, conforme aponta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Técnicas para facilitar o processo de Comunicação 

INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICAS 
Publicações internas (house organs, boletins, 
jornais, revistas entre outros) 

São publicações da empresa para o público 
interno. A área de comunicação é responsável 
pela elaboração, precisa da aprovação dos 
demais departamentos da empresa. É 
necessário determinar uma pauta que seja 
importante para o público interno.  

Memorando Tipo de comunicação utilizada entre os setores. 
Deve passar os recados, com finalidade 
específica. Precisa ser claro, direto e objetivo. 
Tem como objetivo: passar as informações, 
sugestões, solicitações, notificações, etc. 

Rádio interna Depende da estrutura da empresa e dos 
departamentos, a rádio pode ser um excelente 
canal de comunicação, uma forma rápida e 
prática de passar as informações 

Circular Correspondência, desenvolvida em mais de uma 
via, dirigida a vários destinatários 
(pessoas/órgãos). Normalmente para 
recomendar ou ordenar algo 

Relatório Documento escrito, passa informações, fatos, 
estatísticas, projetos, etc. com o objetivo de 
melhorar os processos relacionados a produtos, 
serviços e procedimentos de uma organização. É 
importante o uso de uma linguagem formal 

Correio eletrônico Pode ser usado tanto entre público interno 
quanto entre empresas e público externo. É ágil 
e preciso na comunicação, ótimo para passar 
informações urgentes e convocar reuniões 

Newsletters Boletim informativo, sua regra básica é a 
objetividade. Os textos devem ser concisos e 
focar a informação 

Murais Meios de informações visuais dentro da 
empresa. É importante que coloquem em locais 
de grande fluxo de pessoas. 

Intranet Rede interna com os mesmos princípios da 
internet. Pode ser usada para pesquisas com o 
público interno, está protegida de invasões 
externas, as informações são passadas de forma 
eficiente e ágil 

Entrevistas Conversa planejada e estruturada que tem como 
objetivo obter informações, sondar opiniões, 
sentimentos e atitudes dos funcionários. A 
entrevista pode ser gravada ou escrita.  

Palestras Elaborar palestras com temas interessantes 
como: saúde, qualidade de vida, atendimento ao 
cliente, marketing, etc 
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Reuniões Encontros de pessoas para chegar a 
determinados objetivos. Serve para colher ou 
fornecer informações da empresa, tem um 
feedback imediato 

Telefones São distribuídos aparelhos de telefones para 
todos os departamentos da empresa, onde os 
funcionários possam entrar em contato direto 
com o lugar desejado 

Fonte: adaptado de Tavares (2007). 

 

Assim, Segundo Tavares (2007), saber utilizar as várias técnicas e os canais 

de comunicação dentro da organização é fator fundamental para seu 

desenvolvimento. Porém, infelizmente muitas empresas apenas possuem algumas 

técnicas e canais, mas não sabem utilizá-los de forma planejada. 

Dessa forma, a comunicação interna é considerada importante, pois as 

empresas buscam um diferencial no mercado de trabalho, com isso, a valorização dos 

colaboradores torna-se intensa, para que sejam atingidos os objetivos e 

principalmente na construção de relacionamentos harmoniosos fortalecendo as 

relações do público interno (MARCHIORI, 2004). 

 

 

2.1.2 Importância do Feedback para a Comunicação Empresarial  
 
 

O feedback é um dos fatores mais importante da comunicação empresarial, 

pois por meio dele os colaboradores podem ter um retorno de suas atividades, bem 

como a empresa pode os seus colaboradores. Nesse sentido, uma boa gestão deve 

ter essa liberdade, de poder dar e receber feedback. Para Matos (2009) a 

comunicação humana precisa de retornos, para que possa concluir seu processo, 

necessitando de uma resposta, pois, sem retorno é uma comunicação falha e 

incompleta. 

Conforme Dragani e Peressin (2011, p. 29) “ o feedback é uma ferramenta 

muito importante dentro da comunicação empresarial pois permite que os gestores 

tomem decisões mais acertadas com base nos retornos recebidos por seus 

colaboradores, com a identificação de erros e aprendizado contínuo causado pela 

experiência.  
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Conforme Terciotti e Macarenco (2009), há dois conceitos de feedback que 

devem ser observados: o Feedback como resposta do receptor ao emissor da 

mensagem e o Feedback como instrumento de comunicação e de avaliação que serve 

para ajudar a empresa e/ou funcionário a melhorar seu desempenho. Para Matos 

(2009, p. 17): 

 

O retorno (feedback) é o que garantirá a retroalimentação da comunicação e 
o prosseguimento do fluxo de mensagens. Indícios informativos, aqueles que 
são percebidos pelo emissor, da reação do receptor ante a mensagem que 
lhe foi transmitida são fundamentais para adequar a mensagem ao repertório 
do receptor, tornando-se inteligível dentro de sua capacidade de 
interpretação. 

 

Dessa maneira, segundo Leitão (2016, p. 5), “para que o emissor descubra se 

a mensagem original foi recebida, o processo de comunicação deve ser verificado. 

Isso exige um feedback, ou seja, o caminho de volta do circuito da comunicação. O 

processo de feedback deve ser objetivo para ser útil”. Pois de acordo com o autor, se 

o processo for distorcido ou corrompido, ele apenas confunde o emissor. Assim, o 

feedback deve fornecer ao emissor uma indicação clara de que a mensagem foi 

recebida, e simultaneamente deve apontar os assuntos nebulosos. 

Na Figura 1, Matos (2009) aponta como ocorre o feedback no processo de 

comunicação. 

 

Figura 1 – Processo de comunicação - feedback 

 

Fonte: Matos, 2009. 
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Nesse sentido, o feedback além de um instrumento de comunicação pode ser 

também de avaliação. Assim, constitui-se uma das partes mais importantes do 

processo de comunicação, pois por meio dele as pessoas e a empresa podem 

melhorar seu trabalho com o aprendizado proporcionado por seus próprios erros ou 

acertos. 

Terciotti e Mascareno (2009), apontam alguns propósitos do feedback, como: 

Orientação do foco de pessoas; Incentivo ou reforço de um bom desempenho; 

Incentivo à busca do desenvolvimento profissional; Incentivo à mudança de 

comportamento inadequado; e, Busca continuada da eficácia.  

Por fim, pelo meio do feedback, as empresas ainda têm a possibilidade de ouvir 

seus parceiros. Assim, é possível identificar o que os clientes, fornecedores, parceiros 

pensam ou sentem em relação aos produtos e serviços oferecidos (DRAGANI, 

PERESSIN, 2011). 

Nesse contexto, a prática da comunicação deve fazer parte das tarefas de todos 

os níveis hierárquicos. Como intermediários entre os interesses da empresa e dos 

colaboradores, os gestores precisam desenvolver essa habilidade para exercer sua 

função adequadamente. Essa ferramenta ajuda a construir um relacionamento melhor 

com a equipe, havendo mais entendimento em relação as atividades delegadas entre 

líderes e liderados (MARQUES, 2016). 

Ressalta-se que muitas vezes pode haver dificuldades no processo de 

feedback, pois os colaboradores podem não ter uma boa receptividade em recebê-

los. Essas dificuldades podem ser: falta de abertura para o diálogo; a dificuldade de 

dar retorno a uma pessoa que não está preparada para recebê-lo ou não perceba a 

importância e a necessidade da retroalimentação da comunicação; a tendência de 

percepção apenas para o que convêm para o interlocutor; julgamentos, preconceitos 

a respeito do emissor ou até mesmo da mensagem, antes de examinar seu conteúdo 

(MATOS, 2009). 

Para Marques (2016, p. 1), “o feedback é uma ferramenta de suma importância 

para a eficácia do processo de comunicação nas organizações e também uma das 

tarefas dos gestores”. Conforme o autor, algumas atitudes são fundamentais, como: 

Quando for chamar a atenção de alguém, fazer de forma reservada e justificar o 

motivo, descrevendo o ocorrido; Pedir desculpas sempre que necessário. Isso não 

demonstra fraqueza, mas respeito; Caso receba alguma informação que não procede, 
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não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la; Se o clima esquentar 

por algum motivo, aliviar a tensão sem elevar o tom de voz e fazer o possível para que 

o clima desagradável seja dissolvido rapidamente (MARQUES, 2016). 

Assim, um aspecto importante na comunicação interna da empresa, diz respeito 

ao papel da liderança dentro da organização. Pois conforme Argenti (2006), os 

gerentes precisam reconhecer que, se contribuírem as informações para os 

colaboradores aprenderem a ouvi-los, eles se introduzirão mais com o trabalho, 

estarão conectados com a visão da empresa, assim capazes de realizar mais as 

metas da organização. No próximo tópico aborda-se conceitos importantes de 

liderança. 

 

 

2.2 LIDERANÇA 

 

Conceituar liderança não é trivial, pois é importante para o sucesso de uma 

equipe e para atingir os objetivos de uma organização. Bennis (1996), afirma que 

liderança se assemelha a beleza, pois ambas são difíceis de serem definidas, mais 

são facilmente reconhecidas por todos nós. Segundo Gardner (1990, p. 17), “a 

liderança é o processo de persuasão, ou de exemplo, através do qual o indivíduo induz 

um grupo a dedicar-se aos objetivos pelo líder, ou partilhado pelo líder e seus 

seguidores”.  

Chiavenato (1994) diz que a liderança é dirigida por meio do processo da 

comunicação humana, ela é definida como a arte de induzir as pessoas a cumprirem 

suas obrigações com zelo e correção. É a capacidade de influenciar as pessoas a 

fazerem aquilo que devem fazer. Todas as pessoas em algum momento da vida será 

um líder. Uma organização para dar resultados e atingir os seus objetivos precisa ter 

uma ótima liderança, um exemplo claro sobre isso seria de uma orquestra sem um 

maestro, a orquestra seria um fracasso. Também é assim na organização, é 

imprescindível para que ela atinja seus objetivos. 

Para ser um bom líder em uma organização, não é tão simples, ele vai precisar 

de muita influência e para que isso aconteça o líder terá que convencer o seu superior 

que a sua ideia é eficaz, ou seja, que sua ideia irá funcionar. Para Hunter (2006), 
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liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, 

visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter.  

Para Chiavenato (2005), a liderança é como uma influência interpessoal, na 

qual um a pessoa age no sentido de modificar ou provocar o comportamento de uma 

outra pessoa de maneira intencional, exercida em uma dada situação e dirigida pelo 

processo de comunicação humana para consecução de um ou mais objetivos 

específicos. Verifica-se então, que a liderança é uma qualidade que faz com que 

alguém seja capaz de influenciar e conduzir o grupo para um objetivo.  

Para Vergara (2005, p. 74), “liderança é a capacidade de exercer influência 

sobre indivíduos e grupos”.  

Segundo Chiavenato (1994, p. 137), liderança é "uma influência interpessoal 

exercida em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação 

humana, para consecução de um ou mais objetivos". O autor, a divide em quatro tipos: 

• liderança como influência, onde uma pessoa pode influenciar outra em função do 

relacionamento existente entre elas; • liderança que ocorre em determinada situação 

como por exemplo, dada estrutura social decorrente da atribuição de autoridade para 

a tomada de decisão; • liderança dirigida pelo processo de comunicação humana, 

capacidade de induzir o grupo a cumprir as obrigações atribuídas a cada um com zelo 

e correção; e, liderança visando à concepção de um ou de diversos objetivos 

específicos, nesse sentido, o líder como meio para atribuir seus objetivos ou 

necessidades (CHIAVENATO, 1994). 

Portanto, a liderança não deve ser confundida com direção ou gerência, que 

deve ser conduzida por um bom líder que nem sempre ocupa o papel de diretor ou 

gerente dentro de uma organização. O líder deve estar presente em todos os níveis 

hierárquicos e em todas as áreas de atuação. Lacombe (2005, p. 214) aponta que: 

 

Um bom líder, além de motivar, deve possuir as seguintes características: • 
Confiança em si; • Crença no que faz; •Visão clara de onde quer chegar; • 
Boa capacidade de comunicação; •Tomar decisões e ter calma em momentos 
de crise; •visualizar o sistema como um todo; •entender que a diversidade das 
pessoas traz força para a equipe; •avaliar as pessoas e fazer com que as 
pessoas certas ocupem os lugares certos em momentos certos; •motivar os 
seus liderados. 

 

Assim, o líder precisa ter a habilidade de conhecer e reconhecer as 

necessidades e os interesses das pessoas que compõem a sua equipe, para que junto 
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com seus subordinados possa buscar e encontrar condições benéficas tanto para 

organização quanto para os próprios colaboradores.  

A influência exercida pelo líder se traduz na busca em atingir os propósitos, 

missão e estratégias estabelecidas pela empresa. Sem uma liderança dificilmente 

esses propósitos seriam alcançados. Por ser essencialmente um processo de criação 

de um sistema organizacional, a liderança deve primar em aproveitar as condições 

internas e externas de funcionamento que tem sido exitosa, buscando, juntamente 

com a administração central, solucionar os demais problemas para, juntos, 

alcançarem seus objetivos (KOTTER, 1997).  

O fator liderança adquire espantosa importância dentro do contexto 

organizacional, como as empresas podem ser consideradas predominantemente 

formadas de grupos de pessoas que precisam ser coordenadas em seus esforços 

individuais, a fim de que metas e objetivos sejam alcançados (BERGAMINI, 1982). 

Nas organizações de hoje, pode se observar que o colaborador põe à 

disposição da empresa o melhor de suas potencialidades quando está motivado, ou 

seja, quando percebe que o ambiente organizacional oferece condição para que ele 

realize seus desejos: de ser ativo e participativo, de poder fazer escolhas, de pertencer 

a um grupo em que é bem acolhido e respeitado, de desenvolver suas competências, 

de realizar, de ser reconhecido e de se sentir importante. “Liderança está associada a 

estímulos, incentivos que possam provocar a motivação nas pessoas, para realização 

da missão, visão e objetivos empresariais” (VERGARA, 2005, p. 75).  

O líder precisa adotar um comportamento que gere boas experiências para os 

que convivem com ele, pois isso resultará em boas expectativas de sucesso e 

realização, e os motivarão a segui-lo (AMORIM, 2005).  

Assim, antes de iniciar nossa atuação como líderes, devemos acreditar em nós 

mesmo, nas possibilidades de mudança, no poder de superação do mais fraco, na 

necessidade de compreender os demais, em nosso potencial e nos conhecer. Cabe 

as empresas criar o espaço para efetivação dessas ações. Estimular o 

desenvolvimento é oferecer o suporte e as condições para uma relação de 

alavancagem mútua das expectativas e necessidades, pois de nada adiantaria uma 

teoria muito bem explanada se depois que acaba, tudo volta ao normal, não há 

vivência alguma (DUTRA, 2002).  
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Alguns pontos são importantes para ajudar exercer uma boa liderança, como: 

confiança, preparação e experiência. Outros aspectos são: a) positivismo; b) 

encorajamento; c) sorriso; d) bom senso de humor. Assim, quanto mais se prepara, 

mais bem-sucedida é cada experiência e mais confiante o líder se torna. Sem 

confiança a influência sofrerá e sua equipe não ouvirá o que o líder tem para dizer. Se 

a pessoa conseguiu alcançar sucesso em alguma atividade da vida, ele será mais 

prontamente ouvido. Dessa forma, a preparação é muito importante, assim deve-se 

buscar conteúdo quando tiver que falar, falar no tempo certo, para pessoas certas. 

Líderes sabem quando falar (ANDRADE, 2016).  

Conforme Tocha (2015, p. 1): 

 

Para ser um líder inspirador é preciso fazer o seu melhor e conseguir que as 
pessoas deem o seu melhor. Saber ouvir, aceitar sugestões, delegar com 
simpatia e real interesse no envolvimento também são atributos dos líderes 
inspiradores. Um líder inspirador consegue manter sua equipe em constante 
motivação sem sobrecarregar, sem fazer cobranças desnecessárias, dando 
autonomia e confiando na maneira das pessoas realizarem suas atividades. 
A palavre é inteligência emocional. 
 

 
Diante dos expostos anteriormente, pode-se afirmar que a liderança é um 

aspecto da administração, que pode ser capaz de harmonizar as necessidades dos 

indivíduos com relação às exigências da organização. Constitui-se num processo 

abrangente que ocorre praticamente em todos os segmentos da sociedade: na família, 

na escola, na organização e em todas as integrações sociais. Mais ainda, as inúmeras 

abordagens teóricas da liderança representam tentativas de entender sua natureza 

(FERES, 2010). 

 
 

2.3 GESTÃO DE EQUIPES 

 

A palavra equipe não é recente nas organizações, podendo ser definida como 

um grupo pequeno de pessoas com habilidades complementares, que trabalham 

juntas objetivando alcançar um propósito comum. 

Os termos equipe e grupo têm sido inadequadamente utilizados, sendo que 

existe grande diferença entre esses dois termos, principalmente quanto aos resultados 
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de desempenho da equipe. Chiavenato (2005), cita algumas diferenças entre grupos 

de trabalho e equipes, como mostrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Diferenças entre Grupo de Trabalho e Equipe. 

Grupo de Trabalho Equipes 
Um único e forte líder Papeis compartilhados de liderança 
Responsabilidade Individualizada Responsabilidade individual mútua 
Propósito é o mesmo da organização Propósito específico 
Produtos de Trabalho individualizados Produtos de trabalho coletivo 
Discute, decide e delega Discute, decide e faz o trabalho real 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 293). 

 

Analisando o Quadro 2, observa-se que as diferenças são pequenas, na 

verdade, as equipes envolvem relacionamentos, ou seja, conexões humanas, tendo 

como característica principal a coletividade que provoca um efeito sinergético focado 

na tarefa, a afeição com que os membros manifestam em seus relacionamentos e a 

qualidade de sua satisfação nos processos de trabalho. Essa qualidade de atuar em 

conjunto é que proporciona poder às equipes, constituindo unidades fundamentais de 

energia organizacional, estrategicamente integrada em redes, sendo abandonados 

comportamentos excessivamente competitivos individualistas para usufruir a ausência 

de restrições sociais. 

Dessa forma, o trabalho em equipe é primordial no desenvolvimento e na 

manutenção de uma estrutura organizacional voltada à solução rápida de problemas, 

à comunicação eficiente, à melhora no comprometimento e na qualidade de vida do 

trabalhador. Assim, as equipes podem e efetivamente levam as organizações a um 

nível de desempenho máximo, desde que condições favoráveis a seu 

desenvolvimento estejam presentes. 

Chiavenato (2005), cita as características de equipes eficazes, conforme 

mostrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Características de Equipes Eficazes 

Objetivos claros e entendimentos por todos os membros 
Habilidades relevantes de cada membro para que a equipe possua todas as habilidades 
necessárias a tarefas a ser executada. 
Confiança mútua entre os membros. 
Compromisso unificado em relação aos objetivos e aos meios para alcançá-los 
Boa comunicação interna entre os membros 
Habilidades de negociação para o alcance de consenso interno e de aceitação externa 
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Liderança renovadora capaz de impulsionar e alavancar as pessoas 
Apoio interno dos membros e externo de todas as partes da organização 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 295). 

 

Os gestores precisam entender que as equipes não surgem por acaso e nem 

melhoraram automaticamente sua produtividade. Assim, a empresa precisa aprender 

a desenvolver e gerenciar equipes e saber como utilizar iniciativas de melhorias 

contínuas. Isso é uma questão de cultura e de estrutura.   

Finalizando, todas as decisões gestacionais devem envolver uma comunicação 

objetiva e precisa, até aquelas mais cotidianas. Assim, no ambiente organizacional, 

qualquer tipo de comunicação malfeita, como: e-mails mal escritos, memorandos com 

erros, telefones que não funcionam, informações confusas ou qualquer outro ruído na 

comunicação, pode atrapalhar o processo de disseminação da linguagem corporativa. 

Dessa forma, a comunicação assertiva é um cuidado que deve ser tomado pelos 

gestores para manter sua equipe sempre informada e motivada (MARQUES, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho constituiu-se de 

pesquisa bibliográfica. Assim, cumpre ressaltar que a pesquisa em apreço visa deixar 

evidente que a comunicação empresarial interna de qualidade é um fator 

indispensável, principalmente para a melhoria de processos das organizações, 

refletindo, assim, os valores das organizações diante de um mercado cada vez mais 

competitivo, tornando-se, dessa forma, importante realizar uma pesquisa na 

bibliografia contemporânea acerca do tema da comunicação empresarial na liderança 

e desenvolvimento de equipes e sua relevância e contribuição para as organizações 

na atualidade, visando destacar seus benefícios e suas contribuições positivas. 

 

A finalidade da pesquisa científica não é apenas um relatório ou descrição de 
fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter 
interpretativo, no que se refere aos dados obtidos. Para tal, é imprescindível 
correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-se por um método 
teórico que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados 
e fatos colhidos ou levantados. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 114). 

 
Esse estudo, visa alcançar um objetivo pode ser considerado, portanto, uma 

pesquisa bibliográfica devido ao estudo realizado com base em diversos autores. Por 

meio destes autores, foi possível organizar conceitos e teorias que permitiram que 

essa pesquisa pudesse ser concluída. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A comunicação é o pilar de toda atividade humana, sem ela nada aconteceria. 

Um grande número de problemas pode ser ligado à falta de comunicação; saber qual 

é o problema já é ter meia solução. O ato de comunicar-se não será concluído até que 

haja uma compreensão e aceitação da outra parte, a finalidade da comunicação é 

afetar o comportamento. Este ato dar-se-á através de um transmissor e um receptor. 

O processo de comunicação ocorre quando o emissor emite uma mensagem ao 

receptor, através de um meio. O receptor interpretará a mensagem que pode ter 

chegado até ele com algum tipo de barreira e, a partir daí, dará o feedback. A liderança 

consiste em conduzir grupo de pessoas, formando equipes para buscar resultados. É 

a habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética e positiva para que 

contribuam de forma motivadora com objetivo da busca de bons resultados para 

equipe e a organização (FABRICIO, 2010).  

A comunicação está no núcleo da liderança e da gestão empresarial, uma vez 

que consiste em um relacionamento interpessoal no qual, através do processo 

comunicativo, os líderes procuram influenciar pessoas a realizarem suas atividades 

na empresa e a se engajarem na consecução dos objetivos e metas traçados no 

planejamento estratégico (ALBUQUERQUE, 2007). 

Para Kunsch (2003, p. 161): 

A eficácia da comunicação nas organizações passa pela valorização das 
pessoas como indivíduos e cidadãos. Os gestores da comunicação devem 
desenvolver uma atitude positiva em relação à comunicação, valorizar a 
cultura organizacional e o papel da comunicação nos processos de gestão 
participativa. O gestor líder precisa fazer uso de uma comunicação na qual 
ouvir seja tão ou mais importante do que falar. Devem se planejar 
conscientemente para a comunicação e desenvolver confiança entre 
emissores e receptores.  
 

Davis e Newstrom (1996), informam que se os colaboradores tiverem 

conhecimento dos problemas que a organização enfrenta e quais estão sendo as 

atitudes dos seus líderes, esses colaboradores irão reagir de forma propícia. Percebe-

se que os gestores possuem um papel importante dentro da empresa que é o de iniciar 

a comunicação, passá-la para frente e, até mesmo, de interpretá-la aos seus 

colaboradores, pois necessitam tomar decisões certas, e qualquer informação errada 

que venha a surgir pode gerar prejuízos dentro de determinado setor da empresa. 
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Canalizando os objetivos em comum, os superiores poderão tomar a melhor decisão 

em prol da empresa respeitando assim a política da organização, o papel e a opinião 

de cada um. 

Nesse sentido, as empresas precisam trabalhar o desenvolvimento de uma 

cultura baseada no diálogo e troca de ideias, impressões e sentimentos para manter 

um bom funcionamento organizacional. Dessa forma, as pessoas conhecem melhor 

os objetivos da empresa em que trabalham, ficando sempre motivadas e confiantes 

sobre sua participação em cada conquista, além de mais à vontade para opinar sobre 

decisões. É importante que os colaboradores estejam alinhados quanto aos objetivos 

a serem alcançados, até mesmo no dia a dia, compreendendo quais são os valores, 

crenças e regras de conduta da empresa (MARQUES, 2016). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Diante do referencial teórico apresentado no decorrer desse estudo, permite-

se dizer que a hipótese levantada de que o Papel da Comunicação Eficaz na 

Liderança e no Desenvolvimento de Equipes é uma das formas mais eficazes da 

corporação sobreviver e prosperar no mercado competitivo atual é real. Essa 

ferramenta estabelece um relacionamento entre a empresa e os funcionários, 

permitindo que eles acompanhem as suas principais ações e verifiquem o impacto de 

suas tarefas no alcance dos resultados traçados. Com isso, os colaboradores ficam 

mais motivados a contribuir para o sucesso da companhia. 

Para se ter uma ideia do quanto a comunicação é importante no cenário 

empresarial, mesmo quando os funcionários demonstram o interesse em cumprir suas 

tarefas, se não estiverem bem informados sobre os objetivos da companhia, a vontade 

de dar o máximo de si é reduzida. Quando utilizada adequadamente, essa ferramenta 

faz com que os colaboradores queiram "vestir a camisa" da companhia, porque 

sentem-se partes importantes do processo. 

Dessa forma, a implementação de uma comunicação interna eficaz permite a 

interação e integração de todo o universo corporativo. Entre seus objetivos, estão:  

informar os funcionários sobre a empresa e ambiente de trabalho, valorizar a 

participação de todos os colaboradores no andamento dos negócios, além de facilitar 

o relacionamento interpessoal. Além disso, a sua prática também é excelente na 

constituição da imagem passada pela empresa que é propagada pelos colaboradores 

fora do expediente de trabalho (MARQUES, 2016). 
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6 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Como visto nesse estudo, a comunicação empresarial é fundamental para o 

sucesso na liderança de uma equipe. Assim, constitui-se uma ferramenta estratégica 

para o desenvolvimento de parcerias dentro da organização. Nesse sentido, sugere-

se e recomenda-se aos gestores desenvolver pesquisas internas com os 

colaboradores para avaliar se o processo de comunicação adotado pela empresa tem 

sido eficaz e tem gerado resultados.  

Outro aspecto importante ressaltado nesse estudo, é o processo de feedback, 

pois por meio dele os gestores e/ou líderes podem trocar experiências com seus 

liderados e suas equipes, no sentido de buscar os melhores resultados para atingir os 

objetivos da organização. Assim, recomenda-se que os haja sempre uma integração 

entre lideranças e colaboradores. 

Para futuras pesquisas, sugere-se por exemplo, aplicar uma pesquisa prática 

em alguma empresa, para avaliar junto aos colaboradores como ocorre o processo de 

comunicação interna na organização. Também podem ser aplicadas pesquisas para: 

verificar como o processo de comunicação interna influencia na relação entre líderes 

e liderados; a importância do feedback para motivação e gestão da equipe e outros 

aspectos que abrange a comunicação de uma empresa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma comunicação eficaz no mundo organizacional pode ser entendida como 

aquela que transforma e muda a atitude das pessoas. Se a comunicação apenas 

mudar suas ideias, mas não provocar nenhuma atitude, então a ela não atingiu seu 

objetivo. Obter êxito nesse processo significa ter colaboradores mais criativos, 

flexíveis, trabalhando melhor em equipe, proativos e com engajamento muito maior 

para entregar sempre o melhor trabalho possível. Para isso, o conteúdo deve ser 

efetivamente aprendido para que as pessoas utilizem aquilo que foi propagado 

(MARQUES, 2016). 

Quando o líder não consegue tornar eficaz a comunicação há a perda de tempo, 

dinheiro, conhecimento e energia humana, gerando um clima de hesitação e 

passividade dentro da organização. O medo de comunicar o que é essencial e 

relevante gera um clima de cautela e cinismo, ficando assim na zona de conforto, 

responsável pelo não crescimento da equipe e do próprio líder. 

Nunca é demais ressaltar que uma comunicação eficaz é sempre uma via de 

mão dupla: o gestor orienta e capacita a equipe para a busca de resultados e a equipe 

mune de informações relevantes o líder sobre as necessidades e expectativas dos 

clientes, criando um alinhamento entre aprendizagem das necessidades e dos 

desejos do mercado e a transformação dessas informações em vantagem competitiva 

para a organização. 

Para os líderes que querem manter uma comunicação eficaz, uma dica: elimine 

a cortesia e a polidez que mantêm o status, que disfarça o medo e o receio da equipe 

em se expressar franca o honestamente. Por detrás de toda a prudência na 

comunicação, pode se esconder relacionamentos doentes ou dissimulados. Não 

espere pelo verdadeiro feedback somente quando o funcionário for embora ou não 

tiver mais nada a perder. Permita que sua equipe demonstre as incongruências de 

seu papel e da estratégia. Permita que a equipe se expresse confiavelmente e garanta 

que não haverá punição pelo feedback objetivo e verdadeiro. Crie junto com eles 

planos para construir procedimentos e competências mais coerentes com os 

verdadeiros objetivos da organização. Aprenda a ouvir para refletir sobre novas ideias 

e realidades, promovendo mudanças consistentes e eficazes. 
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