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RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar as relações entre a comunicação empresarial e o 
marketing holístico através de uma pesquisa bibliográfica. Nessa abordagem a empresa busca 
construir relacionamentos de logo prazo mutuamente compensadores com todos os seus 
públicos de interesse, diferentemente da abordagem tradicional do marketing que centrava sua 
atenção, exclusivamente nos clientes. A orientação de marketing holístico é caracterizada por 
quatro temas amplos: marketing de relacionamento, marketing interno, marketing socialmente 
responsável e marketing integrado. A comunicação empresarial por sua vez caminha para 
assumir a perspectiva da chamada comunicação integrada, com uma articulação estreita entre 
os vários departamentos e profissionais que exercem atividades de comunicação nas empresas 
ou organizações. Identificou-se que os diferentes tipos de comunicação, ou seja, comunicação 
interna, externa, institucional e de marketing estão presentes, ao mesmo tempo, em três dos 
quatro temas do marketing holístico.  

Palavras-chave: Marketing Holístico. Comunicação Empresarial. Ferramentas de 
Comunicação.  

 

ABSTRACT 

The current work aimed at analyzing the relationships between the enterprising 
communication and the holistic marketing through a bibliographical survey. In this approach 
the company searches to build long-term relationships mutually compensatory with all its 
public of interest, unlike the traditional approach of the market which focused its attention, 
exclusively on the clients. The holistic marketing orientation is featured by four broad themes: 
relationship marketing, internal marketing, socially responsible marketing, and integrated 
marketing. The enterprise communication for its turn moves to assume the perspective of so-
called integrated communication, with a close articulation among several departments and 
professionals that exert communication activities in enterprises or organizations. It was 
identified that different of kinds of communication, namely, internal, external, institutional, 
and marketing communication are present, at the same time, in three out of four themes of 
holistic marketing. 

Keywords: Holistic Marketing. Business Communication. Communication Tools.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho analisa duas temáticas importantes para a área de estudos da publicidade 

e propaganda: o marketing holístico e a comunicação empresarial. 

Pode-se dizer que para ajustar os interesses da empresa, da sociedade e dos 

consumidores, novas práticas de marketing são necessárias. A orientação de marketing 

holístico se coloca como uma abordagem mais completa ao reconhecer a importância de se ter 

uma perspectiva mais abrangente e integrada das atividades de marketing. “O marketing 

holístico é, portanto, uma abordagem do marketing que tenciona reconhecer e harmonizar o 

escopo e as complexidades das atividades de marketing.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.15). 

Reconhece-se nessa abordagem a importância não somente do consumidor, mas também dos 

funcionários, de outras empresas, da concorrência e da sociedade.  

É importante ressaltar que o plano de marketing precede o de comunicação e que 

muitas das premissas definidas no primeiro são adotadas pelo segundo, portanto, torna-se 

necessário conhecer as funções de marketing para se obter uma integração eficaz 

(CRESCITELLI; OGDEN, 2007). Em função disso pode-se dizer que as variáveis de 

comunicação e de marketing afetam-se reciprocamente.  

Seja na comunicação interna entre os diversos setores que a empresa pode possuir, seja 

na comunicação externa com seus diferentes públicos, o ideal é que ela integre sua 

comunicação. Assim alinhando os discursos, eles se tornam coerentes e os públicos não 

recebem mensagens conflitantes. Este processo também é conhecido como Comunicação 

Integrada de Marketing - CIM e necessita do envolvimento de todos que trabalham na 

empresa. 

Diante disso delineou-se o seguinte problema de pesquisa: qual é o papel da 

comunicação empresarial a partir da orientação de marketing holístico? 

O objetivo geral consiste em analisar as relações entre comunicação empresarial e 

marketing holístico. Os objetivos específicos são: identificar os temas do marketing holístico; 

verificar a inserção da comunicação empresarial em cada um dos temas do marketing 

holístico; identificar as diferentes atividades de comunicação utilizadas em cada tema do 

marketing holístico e pesquisar de que forma a comunicação integrada se relaciona com a 

abordagem de marketing holístico. 



 

Este estudo se justifica, considerando que é por meio da comunicação que ocorrem 

todas as trocas de informações e conhecimento dentro e fora das empresas. As formas de 

ampliar a eficiência da comunicação empresarial é um tema discutido por pesquisadores da 

área e instiga o surgimento de novas pesquisas. Para, além disso, compreender as relações 

entre comunicação empresarial e o marketing holístico pode ajudar a melhorar as relações 

entre a empresa, sociedade e consumidores. 

O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica que, de acordo com 

Gil (2002), consiste na apresentação de materiais já elaborados, ou sistematizados. Dessa 

forma, foram utilizadas as contribuições teóricas de Angeloni (2010), Bueno (2009), Etzel, 

Walker e Stanton (2001), Kotler e Keller (2006), Luppeti (2007), Michel (2005), Nickels e 

Wood (1999), Ogden e Crescitelli (2007), TomasiI e Medeiros (2010). 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos, além das referências bibliográficas. 

Seguindo-se a introdução, onde se destaca os temas abordados no trabalho, têm-se a segunda 

parte, referindo-se a questões acerca do marketing holístico, da comunicação empresarial e 

das principais ferramentas de comunicação que as empresas utilizam, atualmente, para se 

relacionar com seus públicos de interesse. Na terceira parte é apresentada a metodologia 

científica que será aplicada a pesquisa, suas técnicas e procedimentos, para a resolução do 

problema de pesquisa. Na quarta parte é feita uma análise para identificar as ferramentas de 

comunicação mais adequadas para compor o mix de comunicação em cada um dos quatro 

temas do marketing holístico. E, por último, apresentam-se as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo abordam-se temas como: marketing holístico, comunicação empresarial 

e ferramentas de comunicação. Cada um desses assuntos receberá a devida atenção dentro da 

sua respectiva seção. 

 

2.1 MARKETING HOLÍSTICO 

 

 O marketing é uma função da organização, assim como as finanças, operações e 

contabilidade, e envolve a identificação e satisfação das necessidades dos clientes. 

 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem 
a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a 
administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e 
seu público interessado (KOTLER; KELLER, 2006, p.4). 

 

Considera-se que uma empresa é orientada para o marketing quando sua filosofia é 

centrada no cliente, suas necessidades e desejos, “as companhias identificam o que os 

consumidores querem e adaptam todas as atividades da empresa para satisfazerem essas 

necessidades da forma mais eficiente possível.” (DICKSON, 2001, p.8).  Pode-se dizer que 

nessa filosofia, a empresa deve se preocupar em ser mais eficaz do que os seus concorrentes 

na criação, na comunicação e na entrega de um valor superior a seus mercados-alvo 

escolhidos. 

 Para tanto, o profissional de marketing deve definir as atividades e montar programas 

de marketing totalmente integrados para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores. 

O programa de marketing “consiste em numerosas decisões quanto às atividades de 

marketing”. Estas atividades podem ser descritas em termos de mix ou composto de 

marketing que é o “conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para alcançar 

os seus objetivos” (KOTLER; KELLER, 2006, p.17). 

 O composto de marketing “ajuda a empresa a desenvolver uma estratégia de 

posicionamento”, essa estratégia “refere-se à forma como o produto é percebido pelos clientes 



 

no mercado em relação aos concorrentes”. Nesse sentido ele representa os elementos 

controláveis da estratégia de marketing. Pode-se dizer que o composto de marketing é 

baseado “no desenvolvimento de estratégias em quatro áreas: produto, preço, distribuição e 

promoção.” (DICKSON, 2001, p.31). 

 Pode-se dizer que os 4P’s do marketing representam a visão que a empresa tem das 

ferramentas de marketing disponíveis para influenciar os consumidores. Nesse sentido, na 

figura a seguir são mostradas as variáveis específicas de marketing sob cada P. 

 

Figura 1 – Os 4Ps do mix de marketing 

 

 

Fonte: KOTLER; KELLER, 2006, p.17 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) as mudanças ocorridas no ambiente de marketing na 

última década exigiram novas práticas de marketing. Hoje, “as empresas tem novas 

capacidades que podem transformar a maneira como sempre fizeram marketing”, a internet, 

pode ser considerada um exemplo disso, pois, representa um modo mais rápido e preciso das 



 

empresas trocarem informações e realizarem transações umas com as outras, com seus 

parceiros de negócios e com seus clientes. (KOTLER; KELLER, 2006, p.14). 

Logo, se faz necessária uma abordagem mais completa e coesa, que transcenda as 

aplicações tradicionais da orientação de marketing. Nesse sentido a orientação de marketing 

holístico propõe um pensamento mais abrangente: 

 

O marketing holístico pode ser visto como o desenvolvimento, o projeto e a 
implementação de programas, processos e atividades de marketing, com o 
reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos. Ele reconhece 
que no marketing ‘ tudo é importante’ – o consumidor, os funcionários, outras 
empresas e a concorrência, assim como a sociedade como um todo – e que muitas 
vezes se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada. (KOTLER; 
KELLER 2006, p.15). 

 

Em função disso é importante destacar que o marketing holístico abrange quatro 

temas: Marketing de Relacionamento – “envolve cultivar o tipo certo de relacionamento com 

o grupo certo.”; Marketing Integrado - “o projeto e a implementação de qualquer atividade de 

marketing são feitos tendo em mente todas as outras atividades.”; Marketing Interno - “é a 

tarefa de contratar, treinar e motivar funcionários capazes que queiram atender bem o 

cliente.”; Marketing Socialmente Responsável - “compreende os contextos, ético, ambiental, 

legal e social das atividades e dos programas de marketing.” (KOTLER; KELLER, 2006, 

p.20). 

Pode-se dizer que o marketing de relacionamento “é o processo de estabelecer e 

manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre a organização e seus 

clientes, empregados e outros grupos de interesse.” (NICKLES; WOOD, 1999, p.5). 

Cabe ressaltar que para estabelecer relações com os diferentes grupos de interesse 

“indivíduos e organizações, incluindo os empregados, fornecedores, acionistas e a 

comunidade que influenciam ou são influenciados por aquilo que a organização faz” a 

empresa deve entendê-los, ou seja, deve conhecer as capacidades e os recursos que cada um 

desses grupos possui, além de tentar satisfazer tanto as suas necessidades quanto os seus 

desejos (NICKLES; WOOD, 1999, p.6).  

Ao desenvolver relações com pessoas e outras organizações que de alguma maneira 

afetam, direta ou indiretamente, as atividades de marketing da empresa, o marketing de 

relacionamento “constrói fortes ligações econômicas, técnicas e sociais entre as partes.” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p.16). Dessa forma as empresas podem adaptar produtos, 

serviços e mensagens específicos para clientes individuais. 



 

 

Pode-se dizer que o objetivo do marketing de relacionamento é construir uma rede de 

marketing: 

 

Uma rede de marketing consiste na empresa e naqueles que a apóiam (clientes, 
funcionários, fornecedores, distribuidores, revendedores, agências de propaganda e 
acadêmicos, entre outros), com quem ela construiu relacionamentos profissionais 
mutuamente compensadores (KOTLER; KELLER, 2006, p.16). 

 

É possível dizer que “cada vez mais a concorrência não se dá entre empresas, mas 

entre redes de marketing”, assim, as empresas “moldam ofertas, serviços e mensagens 

específicos” para tentar conquistar a fidelidade dos clientes. (KOTLER; KELLER, 2006, 

p.16).  

Pode-se dizer que muitas empresas buscam desenvolver vínculos mais fortes com os 

clientes. Trata-se da gestão do relacionamento com o cliente (customer relationship 

management – CRM). Segundo Kotler e Keller (2006) CRM é o gerenciamento de 

informações detalhadas sobre cada cliente e de todos os pontos de contato com ele e tem 

como objetivo maximizar sua fidelidade.  

 

 Graças ao uso eficaz de informações sobre cada conta, o CRM permite que as 
empresas ofereçam um excelente atendimento ao cliente em tempo real. Com base 
no que sabem sobre cada um deles, as empresas podem customizar seus produtos, 
serviços, programas, mensagens e mídia. (KOTLER; KELLER, 2006, p.151). 

 

Acredita-se que o CRM pode ajudar a empresa a oferecer um atendimento mais 

personalizado para seus clientes ao coletar informações sobre as transações anteriores dos 

mesmos, bem como os seus dados demográficos e psicográficos e a preferência por meios de 

comunicação e distribuição. 

O marketing holístico abrange também o marketing integrado. É possível dizer que os 

“dois temas fundamentais do marketing integrado são: (1) muitas atividades de marketing são 

empregadas para comunicar e entregar valor e (2) todas as atividades de marketing são 

coordenadas de modo que seus efeitos conjuntos sejam maximizados.” (KOTLER; KELLER, 

2006, p.18).  

Em outras palavras “o projeto e a implementação de toda atividade de marketing é 

feita levando-se em consideração as demais atividades”, assim, por exemplo, em uma 

estratégia de comunicação integrada que “envolve a escolha de opções de comunicação que 

reforcem e complementem umas às outras”, o profissional de marketing “deve empregar 



 

seletivamente” as ferramentas de comunicação que melhor se ajustam as estratégias de 

comunicação. (KOTLER; KELLER, 2006, p.18). 

Pode-se dizer que “as atividades de marketing dentro da empresa podem ser tão 

importantes quanto às atividades de marketing dirigidas para fora da empresa” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.18). Segundo Nickels e Wood (1999) as empresas passaram a tratar os 

empregados como clientes internos, buscando assim, satisfazê-los, com o objetivo de que 

satisfeitos eles possam atender melhor os clientes. 

Para Kotler e Keller (2006, p. 18) “o marketing interno é a tarefa de contratar, treinar e 

motivar funcionários capazes que queiram atender bem os clientes”. Os funcionários são um 

grupo de interesse importante porque eles muitas vezes são os que “se ocupam dos clientes” 

(NICKELS; WOOD, 1999, p. 6). 

 De acordo com Kotler e Keller (2006) o marketing interno deve ocorrer em dois 

níveis. Em um deles as diversas funções de marketing devem funcionar juntas e, além disso, 

devem ser coordenadas do ponto de vista do cliente. No outro nível o marketing deve ser 

acolhido pelos demais departamentos, tendo sempre o ponto de vista do cliente como 

parâmetro.  

A partir disso pode-se inferir que o pensamento de marketing dever estar difundido 

por toda a organização para que todos atendam os princípios de marketing adequados.  Kotler 

e Keller (2006, p.701) afirmam que: “o marketing interno requer que todas as pessoas da 

organização aceitem os conceitos e objetivos de marketing e se envolvam, na escolha, na 

prestação e na comunicação do valor para o cliente.”  

É necessário analisar que a atuação de uma empresa não fica restrita aos seus clientes; 

que o marketing por ela praticado afeta a sociedade como um todo. Segundo Nickels e Wood 

(1999, p.11) “a administração das relações com os clientes e outros grupos de interesse 

compreende questões de responsabilidade social e ética.”. 

Segundo Dickson (2001, p.50) responsabilidade social, “é o conjunto de filosofias, 

políticas, procedimentos e ações de marketing com a intenção primordial de melhorar o bem 

estar social”. Para Nickels e Wood (1999) “uma empresa deve ter uma visão de longo prazo 

da satisfação do cliente e dos objetivos de desempenho, mais do que se concentrar apenas no 

amanhã” para que se possa dizer que ela pratica o marketing socialmente responsável. 

 Pode-se dizer que o marketing holístico “incorpora o marketing socialmente 

responsável e a compreensão de questões mais abrangentes, assim como os contextos ético, 

ambiental, legal e social das atividades e dos programas de marketing.” (KOTLER; KELLER, 

2006, p.20). 



 

De acordo com Kotler e Keller (2006), para que uma empresa pratique o chamado 

marketing socialmente responsável ela deve observar um comportamento legal, ou seja, deve 

atuar de maneira lícita e fazer com que todos dentro da organização ajam com esse mesmo 

intuito. Além disso, ela deve definir e difundir um código de ética institucional para que todos 

dentro da organização adquiram também um comportamento ético e possam agir de acordo 

com tal. Além de possuir um comportamento de responsabilidade social em que os 

profissionais de marketing da organização devem ter uma “consciência social” para que seja 

possível conciliar os interesses sociais e os de negócios. (KOTLER; KELLER, 2006, p.712) 

Pode-se dizer que o marketing holístico é, portanto, uma abordagem do marketing que 

tenciona reconhecer e harmonizar o escopo e as complexidades das atividades de marketing. 

Nesse sentido, a figura a seguir fornece uma visão geral dos quatro temas amplos do 

marketing holístico, bem como as áreas em que as suas atividades devem se concentrar. 

 

Figura 2 – Dimensões do marketing holístico 

 



 

 

Fonte: KOTLER; KELLER , 2006. p.16 

 

Daí a necessidade de entender se a comunicação empresarial realizada atualmente vai 

ao encontro da perspectiva do marketing holístico, ou seja, se essa comunicação está sendo 

pensada de forma mais abrangente e integrada a fim de respeitar os diferentes interesses 

envolvidos nas situações de negócios. 

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

 Antes de identificar os processos comunicacionais das organizações é necessário 

analisar como a comunicação vem sendo pensada pelas mesmas ao longo do tempo.  

 

Até os anos de 1970, a comunicação foi tratada do ponto de vista da comunicação de 
negócios, com ênfase na habilidade dos interlocutores e na qualidade das mensagens 
escritas e orais. Os anos de 1980 ampliaram esses horizontes, e os estudos de 
comunicação passaram a ocupar-se da perspectiva estratégica. Comunicações 
organizacionais, portanto. Essa ampliação da disciplina é resultado da percepção das 
imbricações entre discurso, comportamento e simbolismo organizacional. 
(TOMASI; MEDEIROS, 2010, p.34). 

 

A partir dessa reflexão, pode-se inferir que o ato de comunicar não se restringe a 

transmitir informações, mas significados. Para Tomasi e Medeiros (2010) um dos resultados 

dessa nova perspectiva é a reflexão crítica sobre o discurso organizacional e a análise de seu 

funcionamento e de seus resultados dentro e fora das organizações. O que pode ser o 

prenuncio de uma nova forma das organizações pensarem a sua comunicação. 

Para que uma organização construa seus relacionamentos com os diferentes grupos de 

interesse pode-se dizer que todos dentro da organização devem comunicar. 

 

Uma empresa moderna não depende apenas de seus profissionais de comunicação 
para a tarefa fundamental de relacionamento com os públicos, mas implementa uma 
‘autêntica cultura de comunicação’, mobilizando e capacitando todos os 
funcionários para desempenharem a função de ‘comunicar’ (BUENO, 2009, p.4). 

 

Assim, a comunicação estratégica parece tomar contornos de comunicação integrada, 

pois, parece improvável que ocorra uma comunicação coerente sem que haja uma articulação 

entre os vários departamentos e profissionais que exercem a comunicação organizacional. 



 

Segundo Bueno (2009, p.9) “a comunicação empresarial deixou de ser um mero conjunto de 

atividades, desenvolvido de maneira fragmentada, para constituir-se em um processo 

integrado que orienta o relacionamento da empresa ou entidade com todos os seus públicos de 

interesse”. Entende-se que essa mudança acarretou um novo perfil para a área, demandando 

planejamento, recursos, tecnologias e profissionais capacitados para exercê-la. 

Atualmente, as organizações cumprem outras funções, sendo fundamental estreitar 

relacionamentos dentro e fora delas para a obtenção de resultados. Segundo Bueno (2009) o 

relacionamento com a comunidade, a contribuição para a qualidade de vida do funcionário, 

sua realização profissional e pessoal também são perspectivas que as empresas modernas 

devem abordar. Caso contrário, pode tornar-se complicada a construção dos relacionamentos 

que se supõem necessários para o desenvolvimento da empresa e da sociedade. 

Acredita-se que a diversidade de ambientes e pessoas que a comunicação empresarial 

deve interagir é ampla e, faz dela uma atividade complexa: 

 

A comunicação empresarial é uma verdadeira guerra com muitas frentes de batalha: 
a frente de batalha voltada para mostrar que a empresa tem uma relação de respeito 
com a natureza, visando sobretudo a sua preservação ( se você quiser, pode chamar 
de frente de batalha ecológica); a frente de batalha para manter e conquistar novos 
consumidores; a frente de batalha da comunicação interna, dirigida para os imensos 
exércitos de trabalhadores engravatados e de uniforme que constituem os recursos 
humanos das empresas modernas; a frente de batalha das complicadas relações da 
empresa com os governos e os políticos, ou seja, o lobby empresarial. E a grande 
batalha da propaganda e da promoção de produtos. (NASSAR, FIGUEIREDO, 
2006, p.20). 

 

Nesse sentido é importante que comunicação empresarial continue evoluindo para um 

processo integrado de relacionamento com os públicos de interesse, pois, tamanha diversidade 

de públicos possivelmente exigirá diferentes atividades de comunicação, que se não forem 

devidamente planejadas podem resultar em mensagens conflitantes para aqueles públicos. 

Pimenta (2004) citada por Tomasi e Medeiros (2010) caracteriza a comunicação 

empresarial como o somatório de todas as atividades de comunicação que a empresa realiza. 

Assim, a comunicação empresarial pode ser entendida como uma atividade multidisciplinar 

que envolve métodos e técnicas de relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, 

lobby, propaganda, promoções, pesquisa, endomarketing e marketing. 

Nesse sentido segundo Tomasi e Medeiros (2010) os profissionais de relações públicas 

ocupam-se do relacionamento da empresa com os seus diferentes públicos: empregados, 

entidades, instituições privadas ou governamentais. Os jornalistas dedicam-se a assessoria de 



 

imprensa, que tem como função informar tanto o público interno quanto o externo sobre fatos 

da empresa. Também é de sua responsabilidade fornecer serviços de comunicação para as 

diversas áreas da mesma, além de treinar os profissionais da empresa que se relacionarão com 

a imprensa. O papel dos publicitários, geralmente fornecedores externos, é de produzir 

campanhas comerciais de produtos tendo como público os consumidores. 

Vale ressaltar que o público que a organização necessita se relacionar é amplo e 

diversificado, e, em função disso, a comunicação feita pela mesma precisa ser pensada de 

maneira estratégica, e deve estar de acordo com os valores da organização para que se possa 

criar uma imagem favorável da empresa.  

 

 

2.2.1 Comunicação interna 

 

 A comunicação interna deve ser um componente da comunicação integrada. Pode-se 

dizer que ela é fundamental para a circulação de informações e conhecimento dentro da 

empresa, além, de ajudar nos relacionamentos. “A comunicação interna é uma ferramenta 

estratégica para compatibilizar interesses dos empregados e da empresa, mediante o diálogo, à 

troca de informações e de experiências e à participação de todos os níveis (KUNSCH, 1995, 

p.93). 

 Vale ressaltar, que para alcançar bons resultados a comunicação precisa da 

participação e do envolvimento de todos dentro da organização e não pode estar baseada 

apenas no cumprimento de regras.  Disso decorre a relação entre a comunicação interna e o 

pensamento estratégico: 

 

A comunicação interna é a ferramenta que vai permitir que a administração torne 
comuns as mensagens destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar, 
promover, premiar e agrupar os integrantes de uma organização. A gestão e seu 
conjunto de valores, missão e visão de futuro proporcionam as condições para que a 
comunicação empresarial atue com eficácia (NASSAR, 2006, p. 73-74). 

 

 Pode-se dizer que o principal público da comunicação interna são os colaboradores. 

Segundo Lupetti (2007) entre os colaboradores da empresa estão a diretoria, a gerência, os 

coordenadores e os auxiliares. Neves (1998) citado por Angeloni (2010, p.71) acrescenta que, 

os públicos são diferentes e possuem protocolos também diferentes, “mas a essência da 

comunicação, isto é, as mensagens principais, partem de um tronco comum e precisam ser 



 

únicas”. Entende-se que o planejamento estratégico da organização é o meio pelo qual as 

empresas podem gerenciar a sua comunicação de forma a evitar mensagens conflitantes. 

 Segundo Bueno (2009, p.87) “vivemos a era da segmentação, da personalização dos 

contatos, e a comunicação deve, obrigatoriamente, incluir essa perspectiva sob pena de perder 

a eficácia.”. Assim, é possível dizer que existem diferentes públicos internos dentro das 

organizações e que cada um desses públicos possuem demandas específicas de informação. 

A partir dessa reflexão é importante colocar que alguns objetivos precisam ser 

definidos. Sendo assim, para Angeloni (2010, p.72) os principais são: informar e integrar 

todos os colaboradores da empresa; possibilitar aos colaboradores o conhecimento das 

transformações ocorridas no ambiente de trabalho e externo; tornar determinante a 

participação dos colaboradores no andamento dos negócios; facilitar a comunicação 

empresarial, deixando-a clara e objetiva para o público interno; ajudar na construção de um 

comportamento profissional necessário aos negócios; conhecer a opinião, os sentimentos, as 

aspirações das pessoas; criar embaixadores da empresa. 

Dessa perspectiva, as ações de endomarketing podem ser interessantes para promover 

a integração dos colaboradores e compatibilizar tanto os interesses dos funcionários quanto os 

da empresa. Para Bekin (1995) citado por Lupetti (2007, p.21) “o endomarketing se refere às 

ações do próprio marketing dirigidas ao público interno das organizações para que este 

‘compre’ a empresa, com a finalidade de promover entre os colaboradores valores destinados 

a servir o cliente”. Já Brum (1998) citada por Lupetti (2007, p.21) “considera que o 

endomarketing tem como função fazer com que todos os colaboradores da empresa tenham 

uma visão compartilhada sobre a organização, incluindo metas, resultados, produtos e 

serviços”. Acredita-se que as ações de endomarketing sejam capazes de familiarizar os 

empregados a empresa, ou seja, aos seus valores e que essa familiarização torne menos difícil 

o estabelecimento de metas a serem alcançadas. 

Sabe-se que para atingir seus objetivos a comunicação deve fazer parte das estratégias 

organizacionais. Segundo Tomasi e Medeiros (2010, p.59) “o trabalhador precisa conhecer a 

empresa em que trabalha: sua visão, sua missão, suas estratégias; precisa conhecer o espírito 

que a anima. Sem esse conhecimento torna-se difícil estabelecer metas para ele alcançar.” 

Portanto a comunicação deve ser planejada e, além disso, deve ser transparente; e isso só será 

possível se o discurso e a prática forem condizentes. Caso contrário, poderá ser difícil gerar 

comprometimento nos funcionários e a criação da imagem da empresa poderá ficar 

prejudicada.  

 



 

 

2.2.2 Comunicação externa 

 

 Considera-se que a comunicação empresarial voltada para fora da organização “é 

responsável pela imagem da empresa no mercado” e tem em vista a opinião pública 

(TOMASI; MEDEIROS, 2010, p.79). Para Angeloni (2010, p.83) “Comunicar-se com os 

públicos externos compreende tanto ouvir quanto falar. É por meio do diálogo que as relações 

são construídas e os produtos são concebidos, adaptados e aceitos.”. Nesse contexto é 

necessário criar uma relação de intimidade com o público. Assim, a comunicação externa 

deve “pautar-se por valores que a sociedade exige nos dias de hoje, como verdade, qualidade, 

confiabilidade, clareza, equilíbrio, rapidez, cordialidade, respeito, responsabilidade social.” 

(TOMASI; MEDEIROS, 2010, p.81).  

 Segundo Tomasi e Medeiros (2010, p.81) a comunicação externa tem como objetivos 

“divulgar a missão da empresa, assegurando identidade que possa conferir a empresa respeito 

e reconhecimento por parte do mercado, e criar atitude favorável ao produto ou serviço da 

empresa.” (TOMASI; MEDEIROS, 2010, p.81). Torquato (2004) citado por Tomasi e 

Medeiros (2010, p.81) afirma que “a comunicação empresarial objetiva fazer conhecer e 

promover uma empresa, com vistas à obtenção de atitudes favoráveis por parte dos públicos 

externos”. Ocupa-se, sobretudo de criar um clima favorável entre os diversos participantes da 

ação comercial, por meio da informação e não da propaganda. 

 

 

2.2.2.1 Comunicação institucional  

  

Pode-se dizer que a comunicação institucional se preocupa, entre outras coisas, em 

ajudar na construção da imagem institucional da empresa. 

 

A comunicação institucional engloba ações relativas a construção e fortalecimento 
de marcas e imagens, relações com a mídia, gerenciamento de crises, relações com a 
comunidade, relações com acionistas, responsabilidade social e ecológica, eventos 
especiais, entre outros que devem se alimentar diretamente da cultura da empresa, 
devendo as mensagens estar baseadas nos valores, missão, visão e credo da 
organização. (ANGELONI, 2010, p.84). 

 

A partir dessa reflexão, reforça-se a idéia de que a comunicação institucional não 

objetiva a venda de produtos. Para Jorge (2000) citado por Angeloni (2010, p.84), “a 



 

comunicação institucional deve ser norteada por princípios claros e o principal deles é a 

consciência do dever de informar a todos os públicos sobre suas atividades.” Pode-se dizer 

que os esforços de comunicação aqui, têm como objetivo formar, alterar ou multiplicar a 

opinião sobre a imagem de uma organização. Segundo Pimenta (2004) citada por Tomasi e 

Medeiros (2010, p.82), “a imagem institucional de uma empresa é formada, pela imagem do 

produto (qualidade, preço, durabilidade) e pela imagem da relação com o consumidor 

(atendimento, assistência técnica).”. 

Pode-se dizer que a imagem é um diferencial de competitividade para as empresas, 

pois emite seus valores, seus princípios, sua filosofia. Para Lupetti (2007) a comunicação 

institucional estabelece um conceito público para a organização ao difundir sua filosofia, 

missão, visão e seus valores, por meio de suas políticas e práticas. Logo, para se conseguir a 

identificação do consumidor com a marca é importante que a imagem da empresa seja 

construída com base na sua cultura. Kunsh (2002) citada por Lupetti (2007, p.17) coloca que 

“a comunicação institucional compreende a identidade e imagem corporativa, a propaganda 

institucional, o jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa, a editoração multimídia, o 

marketing social e cultural – acrescenta-se aqui o marketing esportivo -, além das relações 

públicas. 

Pimenta (2004) citada por Tomasi e Medeiros (2010, p.82-83) afirma que “a imagem 

da empresa tende a melhorar se promove eventos culturais e esportivos e se participa de 

programas de voluntariado”. 

Os conceitos dessas ferramentas de comunicação serão apresentados no item 2.3 desse 

mesmo trabalho. 

 

 

2.2.2.2 Comunicação de marketing 

 

 A comunicação mercadológica tem como objetivo informar os públicos de interesse da 

empresa a respeito dos produtos ou serviços que ela disponibiliza no mercado. Segundo 

Lupetti (2007, p.22) “É a comunicação de marketing – ou comunicação mercadológica – que 

vai divulgar os resultados do processo, ou seja, os produtos e serviços da organização.” Para 

Kotler e Keller (2006, p.532) “a comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas 

buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os 

produtos ou serviços que comercializam.”.  



 

 Pode-se dizer que a comunicação mercadológica “abrange toda forma de comunicação 

capaz de atingir um objetivo de marketing e deve ser elaborada a partir do quadro 

sociocultural do consumidor-alvo.” (LUPETTI, 2007, p.23).  De acordo com Ogden e 

Crescitelli (2007), objetivos de marketing são metas que a organização necessita atingir. Por 

conseguinte, as atividades de comunicação de marketing devem estar integradas a fim de 

transmitir uma mensagem coerente e um posicionamento estratégico. 

 

O ponto de partida do planejamento da comunicação de marketing é levantar todas 
as interações potenciais que os clientes no mercado alvo possam ter com a marca e a 
empresa.[...] O profissional de marketing precisa avaliar que tipo de experiências e 
exposições exercem mais influência em cada etapa do processo de compra. Essa 
compreensão ajudará a empresa a alocar recursos para a comunicação com mais 
eficácia e a projetar e implementar os programas de comunicação mais adequados. 
(KOTLER; KELLER, 2006, p.535). 

 

É válido ressaltar que as empresas precisam distribuir o orçamento promocional entre 

os meios de comunicação. Nesse sentido, de acordo com Kotler e Keller (2006) o mix de 

comunicação de marketing é composto por oito formas essenciais de comunicação: 

propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas e assessoria de 

imprensa, marketing direto e vendas pessoais.  

 A seguir, serão apresentados os conceitos dessas e de outras ferramentas de 

comunicação a partir do ponto de vista de alguns autores.  

 

 

2.3 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Aqui são apresentadas algumas das principais ferramentas de comunicação 

(propaganda/publicidade, patrocínio, eventos, experiências, advertainment, relações públicas, 

jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, editoração multimídia, venda pessoal, 

promoção de vendas, product placement, merchandising, folhetos, catálogos, marketing 

direto, marketing digital, marketing viral e buzzmarketing) que as empresas utilizam para se 

relacionar com os seus públicos de interesse.  

 Entre as formas de comunicação que podem compor o mix de comunicação encontra-

se a Publicidade/propaganda. A publicidade é a “comunicação não pessoal paga por um 

patrocinador identificado e envolve comunicação de massa via jornais, revistas, rádio, 

televisão e outros veículos” e tem a finalidade de “informar o cliente a respeito dos produtos e 

benefícios da marca do anunciante” (SHIMP, 2001, p.365). A propaganda tem a função de 



 

informar benefícios, características e atributos. “É utilizada invariavelmente nos lançamentos 

de produtos e na divulgação de eventos, tornando a marca conhecida e sugerindo a ação de 

compra por parte do consumidor” (LUPETTI, 2007, p.23). Pode-se dizer que ela é também 

responsável por sustentar as vendas de um produto mantendo assim a sua imagem em 

evidência. Contudo, existem outras práticas que podem complementar as atividades 

tradicionais e com isso ajudar na formação de imagem de marca. 

 O patrocínio pode ser uma dessas atividades, pois, de modo geral, “não se espera que o 

patrocínio substitua as formas tradicionais de comunicação como as peças publicitárias, mas 

sim que as complemente” (SHIMP, 2001, p.365). Segundo Ogden e Crescitelli (2007) a 

finalidade do patrocínio é ajudar na construção do posicionamento do produto ou serviço. 

Pode-se considerar que o patrocínio representa uma oportunidade de “promover os interesses 

de uma empresa e suas marcas associando-se a um evento específico” (SHIMP, 2001, p.365). 

As empresas podem se relacionar com seu público de interesse, por exemplo, 

patrocinando um evento. Segundo Ogden e Crescitelli (2007) os eventos podem ser 

classificados em duas categorias básicas: eventos com orientação técnica, cujos tipos mais 

comuns são os congressos e as feiras; e eventos destinados ao público em geral, tendo como 

exemplo torneios de surfe, rodeios, salão do automóvel, entre outros. Segundo Kotler e Keller 

(2006, p.590) “ao se tornar parte de um momento especial e mais relevante na vida pessoal 

dos consumidores, os eventos podem ampliar e aprofundar o relacionamento da empresa com 

o mercado-alvo.”. Pode-se dizer que criar experiências com o produto e a marca junto aos 

públicos-alvo da organização é uma forma de desenvolver o relacionamento entre ambos. 

 

[...] a Coca Cola vem investido em novas iniciativas que lhe permitem se incluir nas 
atividades favoritas do seu público-alvo. A empresa criou ‘espaços dos 
adolescentes’ em Chicago e em Los Angeles, onde eles podem passear e comprar 
refrigerantes em máquinas transparentes colocou músicas para serem baixadas em 
seu site myCokeMusic.com na Inglaterra e mesclou sua marca ao conteúdo de 
programas de TV em uma série de países, dos Estados Unidos a Venezuela. 
(KOTLER; KELLER, 2006, p.590). 

 

A partir disso é possível inferir que, para se relacionar com seu público a Coca Cola 

utiliza também o advertainment.  

Segundo Ogden e Crescitelli (2007) o advertainment pode ser entendido como a 

inserção de uma mensagem mercadológica em uma atividade de entretenimento, onde uma 

não possa ser desassociada da outra. Busca-se com essa modalidade aumentar o impacto da 

mensagem ao associar a marca do produto ou empresa a algo que seja prazeroso ou agradável 

ao público-alvo. O advertainment possui uma gama de aplicações que vai desde programas de 



 

televisão, filmes, eventos, jogos, até filmes publicitários. Para Ogden e Crescitelli (2007) o 

advertainment pode ser considerado uma nova formatação da propaganda tradicional porque a 

essência de ambos é a mesma: criar imagem e auxiliar no posicionamento da marca da 

empresa ou produto.  

 Posto que as empresas precisam se relacionar não só com consumidores, mas com 

outros públicos de interesse, as Relações Públicas caracterizam-se como o “processo de 

avaliar as atitudes dos grupos de interesse, identificar as atividades e os produtos da empresa 

com os interesses destes grupos e a utilização de comunicação gratuita de duas vias para 

atingir esses grupos e construir relacionamentos de longo prazo” pode ser uma ferramenta de 

comunicação muito importante. (NICKELS; WOOD, 1999, p.366). Segundo Ogden e 

Crescitelli (2007, p.25) “O gerenciamento da imagem da empresa mediante o estabelecimento 

de um bom relacionamento com seus vários públicos é chamado de relações públicas.”. 

 Pode-se dizer que o profissional de relações públicas atua em conjunto e apóia, entre 

outras áreas as de jornalismo empresarial, assessoria de imprensa e editoração multimídia. 

Kunsh (2002, p.55) citada por Lupetti (2007), coloca que o jornalismo empresarial tem como 

objetivo “estabelecer pela informação, e promoção dos produtos e atividades da empresa, uma 

sincronização de iniciativas e interesses entre a empresa e seus agentes diretos e indiretos de 

produção e vendas”.  Portanto, ele não fica restrito ao ambiente interno da organização. A 

assessoria de imprensa, por sua vez “é uma ferramenta que contribui para a formação da 

imagem da organização, seja pela divulgação da marca, pelos fatos ocorridos na empresa ou 

ainda pela opinião emitida pelos seus diretores em qualquer campo de atividade” (LUPETTI, 

2007, p.19). Já a editoração multimídia pode ser considerada um suporte para as demais 

atividades. Segundo Lupetti (2007), a editoração multimídia apóia todos os programas 

desenvolvidos na organização. Podem ser considerados produtos seus: os DVDs, os CDs, os 

sites, os hot sites, o correio eletrônico, a intranet, os vídeos digitais, entre ouros.  

 Algumas vezes é necessário personalizar a comunicação para atingir objetivos 

específicos como a venda de determinados produtos. Nesse sentido a venda pessoal “é 

utilizada para gerar benefícios da comunicação individualizada e envolve o diálogo entre a 

empresa e o consumidor” (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p.28). Para Kotler e Keller (2006, 

p.533) a venda pessoal “é a interação pessoal (cara a cara) com um ou mais compradores 

potenciais com vistas a apresentar produtos ou serviços, responder a perguntas e tirar 

pedidos.” Pode-se dizer que a venda pessoal permite a comunicação com um número limitado 

de pessoas, geralmente um indivíduo. Segundo Ogden e Crescitelli (2007) a venda pessoal é a 

forma que demanda maior investimento financeiro da CIM. No entanto, é uma das mais 



 

eficazes do mix de comunicação, pois permite uma comunicação personalizada e interativa. 

Para complementar essa atividade, a empresa pode fazer uso, por exemplo, da promoção de 

vendas. 

Pode-se dizer que um dos objetivos da promoção de vendas é estimular a compra. 

Costa e Crescitelli (2002) citados por Ogden e Crescitelli (2007, p.27) colocam que “a 

promoção de vendas pode ser entendida como um conjunto de técnicas de incentivo, 

impactante, de prazo determinado, objetivando estimular os diversos públicos à compra/venda 

mais rápida e/ou maior volume de produtos ou serviços.”. Nesse sentido, as empresas 

costumam agregar um benefício extra ao produto ou serviço para estimular a venda. Segundo 

Ogden e Crescitelli (2007) a promoção de vendas tem como principal vantagem desenvolver 

um pacote de valor agregado para o profissional de marketing. Entre os valores estão os 

prêmios, os programas de treinamento, cupons entre outros.  

As empresas podem promover seus produtos e marcas através da inserção dos mesmos 

em filmes e programas de televisão. Para Baker e Crawford (1995) citados por Ogden e 

Crescitelli (2007, p.28) product placement é “a inclusão de produtos ou serviços em qualquer 

forma de produção em televisão ou filmes em troca de alguma forma de pagamento pelo 

anunciante”. Ogden e crescitelli acrescentam que essa modalidade de comunicação no Brasil é 

chamada de maneira equivocada de merchandising.  

O ponto de venda deve ser utilizado pelas organizações como local de relacionamento 

com seus públicos de interesse. Nesse sentido, a atividade de merchandising “conjunto de 

ações que visa construir um cenário favorável a compra do produto no ponto de venda” pode 

ajudar na diferenciação das marcas e os produtos da mesma, tendo em vista os seus objetivos 

“induzir consumidores potenciais à experimentação do produto, apresentar inovações, 

incentivar os canais de distribuição, além de provocar tráfego nas lojas.” (LUPETTI, 2007, 

p.25).  

Segundo Ogden e crescitelli (2007) o merchandising é caracterizado como a atividade 

de exposição de produtos no ponto-de-venda, que inclui um conjunto de peças de 

comunicação, entre elas estão cartazes, móbiles, displays, banners e stoppers. É importante 

ressaltar que esta atividade é responsável por parte das vendas dos produtos de consumo de 

compra por impulso. 

 

Muito embora seja uma modalidade de comunicação relevante para todas as 
categorias de produtos, o merchandising é fundamental para produtos de consumo 
de compra por impulso. Nessa categoria, a atividade de merchandising pode chegar 
a ampliar as vendas na ordem de 60% ou 70%, dependendo do tipo de produto e do 
ponto-de-venda (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p.31). 



 

 

 Nesse sentido é possível inferir que o investimento no ponto-de-venda pode fazer a 

diferença na hora do cliente optar entre as diversas marcas de produtos ofertadas. 

 No entanto, a compra nem sempre se dá no ponto-de-venda, nesses casos outra 

modalidade de comunicação torna-se importante para o processo de CIM. Segundo Ogden e 

Cresciteli (2007) os folhetos e catálogos são peças de comunicação importantes para 

determinados setores de mercado, especialmente aqueles onde a compra é planejada ou feita 

após a visita ao ponto-de-venda, ou seja, nos casos onde o cliente necessita de informações 

adicionais. Vale ressaltar que atualmente as versões impressas desses materiais estão sendo 

substituídas por versões digitais. 

 Nesse sentido, faz-se necessário novamente individualizar as relações com o 

consumidor, o que pode ser feito por meio do marketing direto “processo de duas vias de 

comunicação de marketing por meio do qual as empresas interagem diretamente com os 

consumidores para trocar informações e vender produtos”, pode assumir um papel 

fundamental na descoberta das necessidades de cada cliente “por meio da análise dos detalhes 

guardados nos bancos de dados de clientes, as empresas podem conceber tanto os pacotes de 

valor quanto as comunicações sob medida para as necessidades individuais dos 

consumidores” (NICKELS; WOOD, 1999, p.324). Pode-se dizer que a internet oportunizou 

novos meios para as organizações se relacionarem com seus públicos 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p. 29) “Muitos métodos de marketing e 

comunicação utilizam o computador e as redes de computadores, por exemplo, a internet. 

Juntos esses métodos são conhecidos como marketing digital.”. Pode-se dizer que seu 

objetivo é utilizar o poder das redes e dos meios digitais para atingir os públicos-alvo da 

organização. Existem diversos tipos de marketing digital, entre eles estão: a criação de web 

sites, ações de e-mail marketing e a criação de comunidades virtuais. Para Ogden e Crescitelli 

(2007) o fato do marketing digital agregar várias características como som, imagem, textos 

densos e interatividade torna-o uma alternativa rápida, barata, flexível e personalizada se 

comparada aos meios tradicionais como a propaganda.  

O marketing viral pode ser considerado também uma modalidade recente, proveniente 

da internet. Para Ogden e Crescitelli (2007) o marketing viral é uma modalidade nova de 

comunicação decorrente da evolução tecnológica, que pode ser entendida como uma versão 

digital da tradicional comunicação boca a boca. Pode-se dizer que a grande vantagem dessa 

ferramenta em relação à comunicação boca a boca é a sua maior cobertura e velocidade na 



 

disseminação da mensagem. Porém ambas as formas de comunicação não são controladas, o 

que pode resultar tanto em efeitos positivos quanto negativos de grandes proporções.  

Pode- se dizer que os conceitos de buzzmarketing e marketing viral se assemelham e 

que algumas vezes são entendidos como a mesma coisa. Para Ogden e Crescitelli (2007) a 

diferença fundamental é que o marketing viral é feito exclusivamente pela internet, enquanto 

o buzzmarketing não, este tem a intenção de colocar um assunto em evidência partindo de um 

fato ou situação inusitada que pode ser planejado para ser disseminado em um grupo de 

pessoas. Gladwell (2002) citado por Ogden e Crescitelli (2007, p.33) define três tipos de 

integrantes para esses grupos: os conectores (aqueles que mantêm todos em contato); os 

mavens (os referenciais do grupo) e os vendedores (os que convencidos pelos benefícios da 

oferta estão sempre vendendo algo para os outros). 

É importante salientar que nenhuma das ferramentas de comunicação é mais ou menos 

importante do que as demais. No entanto, elas devem ser planejadas, assim como toda 

comunicação organizacional. Nesse sentido a comunicação empresarial deve fazer parte das 

estratégias da organização. 

A tabela a seguir é um resumo de todas as ferramentas de comunicação abordadas 

nesse capítulo e quais são as suas principais formas de divulgação: 

 

Quadro 1 – As ferramentas de comunicação e seus meios de divulgação 

 

Ferramentas de comunicação Meios de divulgação 

 

Publicidade 

Anúncios impressos e eletrônicos embalagens, 

encartes, filmes, cartazes e folhetos, catálogos, 

outdoors, manuais 

Propaganda Anúncios impressos e eletrônicos embalagens, 

encartes, filmes, cartazes e folhetos, catálogos, 

outdoors, manuais 

Patrocínio Eventos, atividades, pessoas 

Eventos Feira, congresso e show 

 

Experiências 

Passeios pela fábrica, museus corporativos, atividades 

de rua, festivais, esportes, causas, diversão 

Advertainment Televisão e evento 

 Kits para a imprensa, palestras, seminários, relatórios 



 

Relações públicas anuais, doações, publicações, relações com a 

comunidade, lobby 

Jornalismo empresarial Jornais, revistas, boletins, rádio, TV 

Assessoria de imprensa Releases  

Editoração multimídia DVDs, CDs, sites, hot sites, intranet 

Venda pessoal  Programas de incentivo, amostras, feiras e exposições 

Promoção de vendas Prêmios e brindes, cupons, programas de fidelização, 

demonstrações 

Product placement Televisão e filme 

Merchandising Ponto-de-venda 

Folhetos e catálogos Material impresso, vídeo e internet 

Marketing direto Catálogos, malas direta, telemarketing, vendas pela 

TV, e-mail 

Marketing digital Internet 

Marketing viral Boca a boca 

Buzzmarketing Internet 

 

Fonte: O autor (2010) 

 

 Pode-se dizer que uso adequado das ferramentas de comunicação depende da forma 

como a organização planeja sua comunicação. Segundo Lupetti (2007, p.15) “Planejar a 

comunicação exige interação, unificação de mensagem, instruções, boa vontade e 

envolvimento de todos os colaboradores. Para que isso seja possível, é necessária uma 

comunicação integrada.”. 

 

 

2.4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA  

 

Em uma perspectiva integrada a comunicação pode ser considerada estratégica, pois, 

ao dialogar com os mais diferentes setores da sociedade ela precisa ter um discurso coerente e 

condizente com as ações da empresa. Nesse sentido o marketing torna-se uma atividade da 

comunicação conforme o conceito de comunicação empresarial: “Conjunto integrado de 

ações, estratégias, planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma 



 

organização para estabelecer a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos 

de interesse.” (BUENO, 2009, p.03).  

Segundo Lupetti (2007) a comunicação integrada engloba as comunicações 

institucional, administrativa, interna e mercadológica. Assim, a comunicação não deve ser 

desarticulada, pelo contrário, os setores da empresa devem trabalhar de forma conjunta. De 

acordo com Bueno (2009, p.10) a comunicação integrada “assume uma articulação estreita 

entre os vários departamentos/áreas e profissionais que exercem atividades de comunicação 

nas empresas e entidades”. Nesse sentido Bueno (2009, p.11) afirma que: 

 

É necessário que o mix global de comunicação em uma empresa ou entidade seja 
definido com base em uma política comum, com valores, princípios e diretrizes que 
se mantêm íntegros e consensuais para as diversas formas de relacionamento com 
seus públicos de interesse. Ainda que, operacionalmente haja uma descentralização, 
tendo em vista a execução das atividades específicas de comunicação (Relações 
Públicas, assessoria de imprensa, comunicação interna, propaganda/publicidade, 
marketing etc.), o planejamento deve ser centralizado. 

 

A partir disso, é possível inferir que a comunicação integrada deve unificar a 

linguagem empresarial. Segundo Kunsch (1997) ao utilizar uma linguagem comum que 

permita um comportamento homogêneo, a comunicação empresarial possibilita a criação de 

uma política coerente de comunicação com os diferentes públicos, assim todos os setores da 

empresa trabalham conjuntamente, respeitando os seus objetivos e os objetivos de seus 

públicos. 

No entanto, para que isso se torne possível, é necessário desenvolver uma estratégia de 

comunicação. Segundo Corrado (1994) citado por Angeloni (2010, p.68), a estratégia de 

comunicação deve estar estruturada em plano definido com clareza e alinhada com as 

estratégias da organização: quem são os públicos; porque é importante comunicar-se com 

eles; quando e onde a comunicação deve acontecer; quem é o responsável; qual o vínculo com 

as metas organizacionais. Nesse contexto, as estratégias de comunicação possibilitam a 

compreensão das atividades da organização, além de esclarecer aos diferentes públicos sobre 

a sua verdadeira natureza e as metas a serem alcançadas.  

 É importante salientar que a empresa deve refletir, em sua comunicação, aquilo que ela 

realmente é, e não tentar construir um posicionamento baseado naquilo que ela gostaria de 

ser. Segundo Bueno (2010, p.15) “A transparência é a arma das organizações modernas 

porque estabelece uma relação de confiança com seus públicos.”. Portanto, é possível deduzir 

que ela deve ser a tônica da comunicação empresarial. 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

 Conhecer a metodologia científica aplicada à pesquisa é fundamental, pois, ela 

definirá as técnicas e procedimentos para resolução do problema de pesquisa. Primeiramente 

será realizado um estudo exploratório: 

 

Essencialmente, o estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica é uma fase da 
pesquisa cujo objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar informações 
sobre o assunto objeto de estudo. Entretanto, o estudo exploratório ou pesquisa 
bibliográfica pode ser considerado uma forma de pesquisa, na medida em que se 
caracteriza pela busca, recorrendo a documentos, de uma resposta a uma dúvida, 
uma lacuna de conhecimento. Esse tipo de pesquisa procura explicar um problema a 
partir de referências teóricas publicadas em documentos, dispensando a elaboração 
de hipóteses. (MICHEL, 2005, p.32). 
 

 É importante salientar que as fontes pesquisadas devem ser fontes conhecidas para 

ajudarem no entendimento do problema. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2008), este tipo de procedimento se desenvolve com base em material já 

elaborado, principalmente livros e artigos científicos. 

A pesquisa a ser desenvolvida será teórica: “É a atividade de pesquisa que se preocupa 

em montar e desmontar, criticar e reconstruir teorias existentes. Apóia-se em verdades 

imperativas, oriundas de estudos anteriores, dispensando a prática e valorizando o uso da 

razão e da lógica.” (MICHEL, 2005, p.34). 

Para que se possa fazer uma análise consistente dos dados obtidos, optou-se por uma 

pesquisa de cunho qualitativo. “Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica 

ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise 

feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente.” (MICHEL, 2005, p.33). O que é 

plenamente justificado pela natureza subjetiva dos mesmos. 

Para responder a questão fundamental que rege este trabalho, faz-se necessário dividi-

lo em etapas. Primeiramente, foram identificados os temas do marketing holístico; Em um 

segundo momento apresentados os tipos de comunicação empresarial; mais adiante foram 

apresentadas algumas das principais ferramentas de comunicação utilizadas pelas empresas; 

posteriormente foi empregada a perspectiva da chamada comunicação integrada; e finalmente 

verificada a inserção da comunicação em cada um dos temas do marketing holístico. 

Para verificar a inserção da comunicação nos temas do marketing holístico, 

primeiramente, foi necessário descobrir a quem se destina a comunicação, ou seja, quem é ou 

quem são os grupos de interesse da organização em cada um dos temas. Com isso foi possível 



 

descobrir o tipo de comunicação ideal para cada um deles e, por conseguinte quais as 

ferramentas de comunicação mais indicadas para compor o mix de comunicação. 

É importante ressaltar que as etapas da pesquisa são interdependentes e só fazem 

sentido quando abordadas sistemática e integralmente seguindo-se a ordem proposta na 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 A INSERÇÃO DA COMUNICAÇÃO E SUAS FERRAMENTAS NA O RIENTAÇÃO 

DE MARKETING HOLÍSTICO 

 

 Este capítulo apresenta as relações existentes entre a orientação de marketing holístico 

e a comunicação empresarial, a partir da inserção da mesma e de suas ferramentas em cada 

um dos quatro temas que compõe o marketing holístico: marketing de relacionamento, 

marketing interno, marketing socialmente responsável e marketing integrado. 

 Notou-se que na ótica do marketing holístico as empresas devem buscar construir 

relacionamentos duradouros com todos os seus grupos de interesse (empregados, 

fornecedores, acionistas, comunidade, governo entre outros.) não só com os consumidores. E 

que essa postura pode trazer benefícios econômicos, técnicos e sociais para todas as partes 

envolvidas em situações de negócios. 

 Identificou-se que, para construir relacionamentos entre as partes envolvidas nos 

negócios, as empresas precisam entender as capacidades e os recursos dos diferentes grupos 

envolvidos bem como suas necessidades e desejos. Nesse sentido, o marketing de 

relacionamento é uma atividade fundamental, pois, será responsável por desenvolver e 

cultivar o tipo certo de relacionamento com o grupo certo. Segundo Kotler (2006), a meta do 

marketing de relacionamento é a construção de relacionamentos que além de duradouros 

sejam satisfatórios para as partes envolvidas. 

 Nesse momento é importante saber quem são as partes-chave para construção do tipo 

de relacionamento pretendido pela empresa, para posteriormente identificar o tipo de 

comunicação ideal e quais as melhores ferramentas para que a empresa possa se comunicar 

com seus públicos.  

 

O marketing de relacionamento envolve cultivar o tipo certo de relacionamento com 
o grupo certo. O marketing que deve executar não só a gestão de relacionamento 
com o cliente (customer relationship management – CRM), como também a gestão 
do relacionamento com os parceiros (partner relationship management – PRM), se 
constitui de quatro elementos principais: clientes, funcionários, parceiros de 
marketing (canais, fornecedores, distribuidores, revendedores, agências) e membros 
da comunidade financeira (acionistas, investidores, analistas) (KOTLER; KELLER, 
2006, p.16). 

  

 A partir dessas considerações é possível inferir que o marketing de relacionamento 

para atingir seus objetivos e metas deverá fazer uso tanto da comunicação interna quanto da 

comunicação externa tendo em vista os diferentes públicos com os quais a empresa precisará 

se comunicar e os diferentes ambientes que esses públicos podem ser encontrados. 



 

 

Sabe-se que a empresa necessita dialogar com os públicos externos tanto para a 

construção de sua imagem quanto para divulgar o resultado de seus processos (produtos, 

serviços). Nesse caso, a comunicação externa terá a responsabilidade de desenvolver os 

relacionamentos da empresa com os seguintes públicos de interesse: clientes (comunicação de 

marketing), parceiros de marketing (comunicação de marketing e institucional) e membros da 

comunidade financeira (comunicação institucional). 

A comunicação de marketing, responsável por divulgar os produtos e serviços da 

organização, realizada pela empresa junto aos seus clientes e parceiros de marketing (neste 

caso os revendedores) pode se valer de ferramentas como propaganda, promoção de vendas, 

eventos e experiências, relações públicas, assessoria de imprensa e marketing direto para 

atingir seus objetivos de marketing. 

Já a comunicação institucional, responsável por criar, desenvolver ou alterar a imagem 

de uma empresa, irá atingir os membros da comunidade financeira e os demais parceiros de 

marketing da empresa. Sendo assim, poderá utilizar-se das seguintes ferramentas de 

comunicação: Identidade Corporativa, Propaganda Institucional, Jornalismo Empresarial, 

assessoria de imprensa, editoração multimídia e relações públicas.  

Acredita-se que as atividades de marketing voltadas para dentro da empresa podem ser 

tão importantes quanto às atividades direcionadas para fora da mesma. “o marketing interno é 

a tarefa de contratar, treinar e motivar funcionários capazes que queiram atender bem os 

clientes.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.18). Afinal, não tem sentido prometer um produto ou 

serviço excelentes antes que a equipe esteja pronta para fornecê-lo. 

Assim, a comunicação interna será responsável por ajudar a empresa a desenvolver o 

relacionamento com o público interno, buscando de essa forma familiarizá-los com os valores 

da organização. Segundo kunsh (1995), a comunicação interna é uma ferramenta estratégica 

para compatibilizar os interesses dos empregados e da empresa. Para tanto, a empresa deve 

conhecer os objetivos e as aspirações dos seus empregados, da mesma forma deve fazer com 

que todos entendam as implicações que as suas atividades causam no dia a dia da 

organização, gerando desse modo um comportamento profissional necessário para o ambiente 

de trabalho. Nesse sentido as empresas podem utilizar ações de endomarketing, que de acordo 

com Cerqueira (1994) citado por Lupetti (2007, p.21) visa à manutenção de um clima ideal de 

valorização e reconhecimento dos colaboradores, [...] além dos canais de comunicação 

adequados para a eliminação de conflitos e insatisfações.  



 

Assim, a empresa deve utilizar a comunicação interna para transmitir o pensamento de 

marketing por toda a organização, afinal, é necessário que o público interno aceite os 

conceitos e objetivos de marketing e se envolva na escolha, na prestação e na comunicação de 

valor para o cliente. Segundo Tomasi e Medeiros (2010) o trabalhador precisa conhecer o 

lugar onde trabalha: sua visão, sua missão e suas estratégias, caso contrário será difícil 

estabelecer metas para ele alcançar. 

Segundo Bueno (2009) as organizações modernas trabalham com a idéia de públicos 

internos que possuem demandas específicas por produtos ou informações. Assim, não faz 

sentido utilizar um único veículo para se comunicar com esses públicos, pelo contrário, criar 

canais específicos de relacionamento, onde as mensagens disponibilizadas sejam condizentes 

com as reais necessidades de informações desses públicos, pode produzir mais resultado. Essa 

segmentação pode ser obtida, por exemplo, por meio do envio de uma newsletter para os que 

ocupam cargos de chefia, com informações sobre mercado, tecnologia, concorrência; um 

house-organ para os colaboradores, com notícias da empresa e sua atuação no mercado. 

 Para Lupetti (2007) as empresas podem utilizar também campanhas como instrumento 

de divulgação da comunicação interna, por exemplo, campanhas de prevenção de acidentes, 

de aperfeiçoamento profissional, de criatividade, entre outras. Para divulgar as campanhas os 

programas de comunicação interna tanto podem fazer uso de jornais, revistas, boletins, 

eventos, vídeos, entre outros. Contanto que sejam atraentes para o público interno que “rejeita 

quadros de avisos sem programação visual, o jornal de empresa feito amadoristicamente, o 

vídeo sem edição profissional.” (TOMASI; MEDEIROS, 2010, p.58). As mensagens aqui são 

destinadas a motivar, diferenciar, promover e agrupar os integrantes da organização e por isso 

mesmo, deve levar em consideração as diferenças e as especificidades de cada um desses 

públicos. 

 É necessário analisar que a atuação de uma empresa não fica restrita aos seus clientes e 

funcionários; que o marketing por ela praticado afeta a sociedade como um todo. “o 

marketing holístico incorpora o marketing socialmente responsável e a compreensão de 

questões mais abrangentes, assim como os contextos ético, ambiental, legal e social das 

atividades e dos programas de marketing.” (KOTLER; KELLER,2006, p.20). 

 De acordo com Kotler e Keller (2006), para que uma empresa pratique o chamado 

marketing socialmente responsável ela deve observar um comportamento legal, ou seja, deve 

atuar de maneira lícita e fazer com que todos dentro da organização ajam com esse mesmo 

intuito. Além disso, ela deve definir e difundir um código de ética institucional para que todos 

dentro da organização adquiram também um comportamento ético e possam agir de acordo 



 

com tal. Além de possuir um comportamento de responsabilidade social onde os profissionais 

de marketing da organização devem ter uma “consciência social” para que seja possível 

conciliar os interesses sociais e os de negócios. (KOTLER; KELLER, 2006, p.712) 

Ao considerar a variedade de contextos que a empresa está inserida e as diferentes 

questões associadas ao marketing socialmente responsável pode-se imaginar que seu público 

também seja amplo e variado. Portanto, as ferramentas de comunicação que serão utilizadas 

pela empresa para atingir esses públicos dependerão do tipo de comunicação a ser adotada, 

que por sua vez tem relação direta com o público alvo identificado e definido no planejamento 

de comunicação. 

 Observadas as bases sobre as quais deve ocorrer o comportamento de responsabilidade 

social percebe-se que a empresa precisará se relacionar tanto com o público interno quanto 

com o público externo e para tanto deverá fazer uso das comunicações interna e externa 

respectivamente.  

 A comunicação interna pode assumir um papel importante ao fazer com que todos os 

colaboradores saibam do comportamento lícito que a empresa deve observar e ajam da mesma 

forma; além de ajudar a difundir o código de ética que balizará as ações dos colaboradores. É 

importante que os colaboradores conheçam e compreendam como a empresa em que 

trabalham e a função que desempenham dentro da mesma afetam a sociedade de diferentes 

maneiras, para que possam assim, desempenhar sua função da melhor maneira possível. Da 

mesma forma a empresa deve enxergar seus colaboradores não apenas como funcionários, 

mas como cidadãos que atuam dentro e fora da organização. 

Pode-se dizer que a empresa necessita também comunicar para a sociedade de que 

forma ela age seguindo um comportamento socialmente responsável. Nesse caso a 

comunicação institucional é o tipo de comunicação mais indicado porque tem como objetivo 

principal criar, desenvolver ou melhorar a imagem das organizações frente ao diferentes 

públicos externos. Kunsh (2002) citada por Lupetti (2007, p.17) coloca que “a comunicação 

institucional compreende a identidade e imagem corporativa, a propaganda institucional, o 

jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa, a editoração multimídia, o marketing social 

e cultural – acrescenta-se aqui o marketing esportivo -, além das relações públicas. É 

importante ressaltar que essas ferramentas podem ser utilizadas juntas, desde que haja 

planejamento, para que seus efeitos sejam maximizados.  

Segundo Bueno (2009) o planejamento deve ser centralizado, pois, acarreta economia 

de recursos e de esforços e contribui para a consecução do que devem ser os objetivos 



 

maiores da organização: aumentar a vantagem competitiva da empresa ou entidade ante seus 

concorrentes e consolidar sua imagem (ou reputação) ante a opinião pública. 

 Na medida em que a organização desenvolve seu comportamento socialmente 

responsável é natural que ela aperfeiçoe seus métodos e técnicas de produção, o que pode 

resultar no uso de novos materiais, que por sua vez podem ser menos poluentes, de maior 

durabilidade, ou mais resistentes. Esses avanços precisam ser comunicados aos consumidores, 

então, a comunicação de marketing ou mercadológica torna-se tão importante quanto à 

comunicação institucional. Neste caso a empresa pode utilizar a publicidade para informar 

seus clientes a respeito dos produtos e serviços que ela disponibiliza e complementar a 

comunicação com o patrocínio de algum evento.  O product placement seria uma alternativa 

para se relacionar com o público consumidor através da inserção dos produtos em formatos 

televisivos ou filmes. 

Observou-se que em numa perspectiva integrada o profissional de marketing deve 

montar programas de marketing totalmente integrados para criar, comunicar e entregar valor 

aos consumidores. Para tanto, é necessário que o mix global de comunicação em uma empresa 

ou entidade seja definido com base em uma política comum, com valores, princípios e 

diretrizes que se mantêm íntegros e consensuais para as diversas formas de relacionamento 

com seus públicos de interesse. Segundo Kotler e Keller (2006) os programas de marketing 

consistem em decisões relativas às atividades de marketing de aumento de valor a serem 

usadas. O mix de marketing é forma mais tradicional de descrever tais atividades. 

Nesse sentido a empresa irá preparar o mix de marketing contento ofertas de produtos, 

serviços e preços e utilizará um mix de comunicação para atingir os canais de distribuição e 

os clientes. Por exemplo, o mix comunicação pode conter ferramentas como promoção de 

vendas, propaganda, força de vendas, relações públicas e marketing direto. Posto que o 

público que a organização precisará se relacionar é amplo e encontra-se tanto no ambiente 

interno quanto externo à empresa, é possível dizer que ela precisará utilizar-se das 

comunicações interna e externa.  

 Para desenvolver os produtos e serviços que posteriormente serão ofertados no 

mercado, a empresa precisa também se relacionar com os seus empregados. Para a construção 

desses relacionamentos é necessário que os empregados estejam conscientes da importância e 

das implicações das atividades que eles realizam dentro da empresa para o processo como um 

todo, bem como a empresa das necessidades, desejos e aspirações de seus funcionários.  

Então, a comunicação interna, que objetiva também gerar comprometimento nos funcionários, 



 

por meio de suas ferramentas deve ser utilizada na construção do tipo de relacionamento que 

se mostrar mais compensador para ambas as partes. 

 No momento em que os resultados das atividades de marketing (produtos, serviços) 

desenvolvidos pela empresa estiverem prontos para serem disponibilizados no mercado, será 

necessário outro tipo de comunicação – comunicação de marketing ou mercadológica, pois o 

público de interesse agora são os consumidores e a comunicação externa é o tipo de 

comunicação ideal para tal tarefa.  

 A comunicação institucional também será importante, pois a empresa deve 

acompanhar os resultados e repercussões que suas atividades estão tendo na sociedade. Esse 

tipo de comunicação se preocupa em construir e desenvolver a imagem de uma organização 

ou marca perante o público externo, principalmente junto a opinião pública. Para tanto a 

empresa pode utilizar-se da ferramenta de Relações Públicas para monitorar, por exemplo, 

qual a opinião dos consumidores a respeito de um produto recém lançado no mercado. 

Através de pesquisas é possível perceber o grau de satisfação ou insatisfação dos mesmos em 

relação ao produto. Após a realização da pesquisa pode ficar supostamente comprovado que 

as cores da embalagem não são as mais adequadas para o público alvo, então, a empresa terá 

de decidir se reformula a embalagem ou se posiciona o produto de outra maneira. Decisão que 

caberá aos diretores de marketing da empresa. Assim, é possível perceber que a empresa e 

seus públicos de interesse estão em constante relacionamento. 

 Segundo Kotler e Keller (2006) A essência do marketing integrado está no 

desenvolvimento de programas de marketing em que o projeto e a implementação de toda 

atividade de marketing é feita levando-se em consideração as demais. Desse modo a empresa 

pode utilizar uma estratégia de comunicação integrada que “envolve a escolha de opções de 

comunicação que reforcem e complementem umas às outras” para tornar mais efetiva sua 

comunicação e assim atender melhor as necessidades dos seus clientes. (KOTLER; KELLER, 

2006, p.18). Nesse sentido, a empresa pode associar a marca de dos seus produtos a algum 

evento. Segundo Ogden e Crescitelli (2007), algumas empresas utilizam o evento como mote 

central para o desenvolvimento da comunicação integrada de marketing, como é o caso do 

bem sucedido evento Skol Beats. Os autores colocam ainda que nesse caso o evento e o 

patrocínio se sobrepõem, pois acontecem concomitantemente. 

A tabela apresentada a seguir trás um resumo dos tipos de comunicação que podem ser 

encontrados em cada um dos quatro temas do marketing holístico: 

 

 



 

Quadro 2 - Os temas do marketing holístico e os tipos de comunicação que eles utilizam. 

 

Temas do Marketing Holístico Tipos de Comunicação 

Marketing de Relacionamento Comunicação interna; Comunicação externa 

(institucional e de marketing) 

Marketing Interno Comunicação interna 

Marketing Socialmente Responsável Comunicação interna; Comunicação externa 

(institucional e de marketing) 

Marketing Integrado Comunicação interna; Comunicação externa 

(institucional e de marketing) 

 

Fonte: O autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho sobre o papel da comunicação empresarial, a partir da orientação de 

marketing holístico teve como objetivo analisar as relações entre ambos. As organizações, ao 

perceberem que a prática de seus programas e atividades de marketing repercutiam na 

sociedade como um todo e que as transformações ocorridas no ambiente de marketing 

possibilitavam novas práticas de marketing, reconheceram a necessidade de uma abordagem 

mais completa do que a tradicional abordagem centrada no cliente.  

Nessa perspectiva mais abrangente e integrada das atividades de marketing, as 

empresas começaram a buscar novas formas de se relacionar com seus públicos a fim de 

construir relacionamentos que pudessem ser mutuamente compensadores. Assim, a 

comunicação empresarial colocou-se como elemento fundamental para a construção de 

relacionamentos mais duradouros entre a organização e todos os seus públicos de interesse. 

  Considerando que, da pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, passando pela 

compra de matéria prima, pesquisas de mercado, testes, até o lançamento e a manutenção do 

mesmo no mercado, a empresa precisa comunicar-se com diferentes públicos, sejam eles 

internos ou externos, para alcançar os seus objetivos, a construção de relacionamentos de 

longo prazo torna-se fundamental para obtenção de bons resultados. Ao levar em conta que a 

comunicação é responsável também por facilitar as relações entre os indivíduos, fica claro que 

ela é a única que pode intermediar as relações entre a empresa e seus públicos e assim 

diminuir as chances de insucesso na hora de disponibilizar um produto ou serviço. 

Trabalhar a comunicação interna e externa da empresa vem se mostrando um desafio 

cada dia maior, seja pelo surgimento de novas mídias, ou pela dificuldade de integrar práticas 

consideradas tradicionais (propaganda, promoção de vendas e relações públicas), a práticas 

ditas como mais inovadoras (marketing digital, buzzmarketing e marketing viral). Criou-se 

uma oportunidade inigualável para comunicação assumir uma condição própria de destaque 

dentro da estrutura organizacional. 

Torna-se ainda mais flagrante a necessidade de ter uma comunicação com autonomia 

suficiente para responder por suas ações dentro e fora organização, quando Peter Drucker 

coloca que “o objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou 

o serviço seja adequado a ele e se venda sozinho.” (KOTLER, 2006, p.04). Nesse sentido, o 

marketing deveria resultar em cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria 

tornar o produto ou serviço disponível. 



 

Portanto, para que a empresa atenda as expectativas dos seus clientes, tornando o 

esforço de venda praticamente nulo, a comunicação mantida com eles deve ser pensada, 

planejada e executada por alguém extremamente capacitado, com formação na área e que 

entenda a importância das relações entre a empresa e seus públicos, ou em última análise, a 

importância de manter boas relações entre as pessoas.  

Sendo assim, a melhor maneira de criar, comunicar e entregar valores para os clientes, 

além de gerenciar um relacionamento com eles, passa por colocar a comunicação em pé de 

igualdade com outras funções de diretoria. Para que ela possa assim adquirir a 

responsabilidade necessária para agir de forma independente e criativa na obtenção de 

resultados. 

Finalmente, constatou-se que dos quatro temas do marketing holístico, três deles 

(marketing de relacionamento, marketing socialmente responsável e marketing integrado) 

utilizam todos os tipos de comunicação (comunicação interna e externa – institucional e de 

marketing) e que apenas o marketing interno utiliza um único tipo de comunicação 

(comunicação interna). Portanto, a comunicação está presente nos quatro temas do marketing 

holístico e isso pode sugerir que sem ela não é possível realizar marketing se for observada a 

condição de que a comunicação é a única forma possível das pessoas se relacionarem.  

Nesse sentido, ao considerar as relações da empresa com seus públicos em última 

análise uma relação entre indivíduos, o marketing tornar-se-ia uma função da comunicação, 

pois, sem ela não ele poderia ser praticado. Quando o contrário não é verdadeiro, visto que, 

em uma conversa entre dois indivíduos, por exemplo, seja qual for o tipo de comunicação que 

eles estejam mantendo, não necessariamente ocorre alguma prática de marketing. 
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