INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

MARCELA MATOS CALDAS

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EM UM
EMPREENDIMENTO ADMINISTRADO POR SURDO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Salvador
2017

MARCELA MATOS CALDAS

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EM UM
EMPREENDIMENTO ADMINISTRADO POR SURDO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de Administração, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
– IFBA, Campus de Salvador, como parte dos
requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em
Administração.
Orientador: Prof. Me. Erivaldo de Jesus Marinho
Coorientador: Prof. Dr. Thyrso Sacramento Maltez

Salvador
2017

Biblioteca Prof. Raul Varella Seixas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Salvador/BA

C145

Caldas, Marcela Matos.
Comunicação empresarial em um empreendimento administrado
por surdo: relato de experiência / Marcela Matos Caldas. Salvador,
2017.
37 f.: il
Monografia (Graduação em Administração) - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Orientação: Prof. Me. Erivaldo de Jesus Marinho
1. Comunicação empresarial. 2. Comunicação estratégica 3.
Surdos (Comunicação empresarial). I. Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia. II. Título.
CDU 2 ed. 658.1

MARCELA MATOS CALDAS

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EM UM EMPREENDIMENTO
ADMINISTRADO POR SURDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Administração, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus de Salvador,
como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Administração.

Data de Aprovação: 25 de outubro de 2017.
Nota: 9,0 (nove inteiros).

BANCA EXAMINADORA:

___________________________________________________
Prof. Me. Erivaldo de Jesus Marinho – IFBA (Orientador)
Mestre em Língua e Cultura - UFBA

___________________________________________________
Prof. Dr. Thyrso Sacramento Maltez – IFBA (Coorientador)
Doutor em Difusão do Conhecimento - UFBA

________________________________________________________
Profa. Esp. Paula Mara Messias Costa – IFBA (Membro Titular)
Especialista em Administração - UFLA

À minha família que, incansavelmente, esteve presente em
todos os momentos de minha vida. O apoio incondicional
recebido foi o baluarte para que eu me levantasse das
quedas e comemorasse as vitórias.
A minha amada filha, Ágatha, sempre companheira em
todos os momentos.
Com gratidão e muito Amor, dedico este trabalho a vocês!

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiro e acima de tudo a Deus. Ele é o orientador absoluto e perfeito, que
sempre ilumina a minha vida e me salva dos perigos. Foi Ele que me deu sabedoria e ideias
para escrever esta monografia, uma das conquistas de minha vida. Se sonhei e concluir minha
graduação, foi graças a Deus que consegui alcançar a meta, com o trabalho de conclusão de
curso aqui apresentado.
À toda minha família por ter me apoiado sempre em toda minha vida.
Obrigada à minha filha Ágatha Matos, por compreender minha ausência durante o
trabalho e o estudo diário na faculdade. A você, minha filha, que também é Surda e aos sete
anos de idade já sabe Libras igual a mim, agradeço por me apoiar em momentos difíceis. Libras
é a nossa língua natural e, por meio dela, minha filha tem cultura e identidade Surda, assim
como eu. Dessa forma, ela pode se comunicar comigo e com todas as pessoas que têm a mesma
visão da Libras. Te amo, minha filha.
Agradeço especialmente à minha mãe, Almerita Matos, por cuidar de mim até hoje. Por
ser também uma avó presente e cuidar de minha filha, me dando conforto em muitos momentos.
Minha mãe, obrigado por me incentivar e me dar motivação constante, por sempre torcer por
mim e me compreender em momentos de estresse, angústia e nervosismo. Obrigada por estar
presente em minha vida durante todos esses anos e, especialmente, nestes últimos.
Agradeço muito ao meu pai, Rosiel Saldanha, a minha tia, Lucinha Rodrigues, e ao meu
irmão, Diego Matos, por todo apoio dado ao longo da minha vida, por tudo que me ensinaram
e por nunca se esquecerem de mim, me ajudando sempre com minha família.
À minha cunhada, Juliana Natividade, e a Ronaldo Santos por terem me apoiado sempre
em tudo.
Agradeço ao Prof. Me. Erivaldo de Jesus Marinho, meu orientador, por sua atenção e
orientação em Libras, pela valorização de meu trabalho de pesquisa, por ajudar-me em minhas
reflexões e revisar meus textos escritos.
Agradeço ao professor Dr. Thyrso Maltez, por aceitar ser meu orientador e companheiro
de caminhada, mesmo depois de sua aposentadoria. Mesmo sabendo da minha condição
específica, ele me aceitou como pessoa Surda, com a minha identidade e cultura surda.
Agradeço por compreender que ser deficiente auditiva não é a mesma coisa que ser Surda, por
ter acreditado e por compreender minha cultura, respeitando a minha língua, a Libras.

Agradeço especialmente à minha intérprete de Libras, Taiane Pereira, por ela ter me
apoiado em tudo, e por todos os conselhos. Sou grata pela sua ajuda e por sua grande paciência,
ao me acompanhar, enquanto intérprete de Libras, durante os oito anos e meio no curso de
administração, com competência e responsabilidade, sem nunca precisar ser substituída.
À Profa. Drª. Erica Ferreira Marques, coordenadora do Curso de Administração do IFBA
- Campus Salvador, pelo apoio, atenção e disposição a mim dispensados.
Ao Prof. Dr. Carlos Alex de Cantuária Cypriano, pelo apoio e orientação durante a
disciplina de TCC.
À minha intérprete de Libras, Gabriela Mattos, por ela ter me apoiado em tudo, e por
todos os conselhos.
Aos professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, pela
aprendizagem e acolhimento durante todos estes anos.
À CAPNE – Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas –,
por sempre me apoiar disponibilizando intérpretes.
Aos meus compadres, Jamile Keller e Elinilson Soares, e à minha amiga, Lívia Almeida,
por terem me apoiado sempre e por todos os conselhos.
Por fim, o meu muito obrigada a todos e todas que me apoiaram direta e indiretamente,
desde o início até os dias de hoje.

Recuso-me a ser considerada excepcional,
deficiente. Não sou. Sou Surda. Para mim, a língua
de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são
meus ouvidos. Sinceramente nada me falta, é a
sociedade
que
me
torna
excepcional.
[EMMANUELLE LABORIT. O vôo da Gaivota].

CALDAS, Marcela Matos. Comunicação empresarial em um empreendimento administrado
por Surdo: relato de experiência. 2017. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração)
– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus de Salvador,
Salvador, 2017.

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir a temática da comunicação empresarial em uma
empresa especializada em sorvetes, na cidade de Aracaju – Sergipe, sendo o proprietário e os
funcionários sujeitos Surdos. Busca-se estudar como ocorre o processo de comunicação
empresarial entre os funcionários Surdos, usuários da Libras, com a clientela de ouvintes e
Surdos. A pesquisa é de ordem descritiva, com abordagem qualitativa, na tipologia do estudo
de caso, por meio de uma pesquisa não participante, em que se observou a comunicação interna
e externa da empresa. Os resultados da pesquisa mostram que a comunicação entre funcionários
Surdos e clientes ouvintes se dá por meio de gestos, apontação, mímicas e linguagem escrita,
diferentemente da comunicação com Surdos e ouvintes fluentes em Libras, que ocorre
diretamente nessa língua. Ainda assim, tais formas de comunicação não são um empecilho no
desenvolvimento da empresa. Pelo contrário, a diversidade acaba sendo um diferencial da
sorveteria, favorecendo a inclusão social, a difusão da Libras e a valorização do Surdo enquanto
profissional capaz.
Palavras-chave: Comunicação Empresarial. Surdo. Libras. Sorveteria. Il Sordo.
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ABSTRACT
The present work aims at discussing the issue of business communication within an enterprise
specialized in ice-cream manufacture, in the city of Aracaju – State of Sergipe, where the owner
and the workers are deaf subjects. The focus of the study is to assess how communication is
processed within this business enterprise involving the deaf staff, users of Libras, and hearing
and deaf customers. This is a descriptive research, within qualitative approach, using a case
study with a non-participant research design, through which internal and external business
communication was observed. Results show that deaf staff and hearing clients communication
is accomplished through gestures, pointing, mimics and written language; contrary to what
happens when communicating with deaf individuals and hearing clients who are fluent in
Libras, which is the used as the communication means. Nevertheless, these different forms of
communication do not hinder business development. On the contrary, this diversity ends up
being a differential of the ice-cream business, as it promotes social inclusion, the dissemination
of Libras and the valuation of the Deaf as a competent professional.
Keywords: Business Communication. Deaf. Libras. (Brazilian Sign Language). Ice cream
shop. Il Sordo.
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1 INTRODUÇÃO
Diante da tamanha concorrência, uma comunicação empresarial pode ser a chave para o
diferencial. Dependendo de como essa ferramenta é utilizada, ela pode permitir que a empresa
obtenha o sucesso ou o fracasso no ambiente mercadológico em que está inserida.
Para que a comunicação aconteça é necessário o envolvimento de, no mínimo, dois
agentes para que haja a troca de informações entre si. Além disso, é preciso que todos
integrantes do ambiente organizacional estejam envolvidos para uma boa comunicação e
atentos para que conflitos não atrapalhem o desenvolvimento da empresa (DRAGANI e
PERESSIN, 2011).
Apesar dos avanços no processo de inclusão do sujeito Surdo na sociedade, o processo
de inclusão no ambiente organizacional ainda o encara como sujeito incapaz de se
profissionalizar para atuar no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa.
Na verdade, devido ao perfil profissional idealizado por muitas empresas, muitos Surdos
têm ficado de fora do mercado de trabalho. Assim, para terem o seu espaço garantido, Surdos
procuram se profissionalizar para abrirem o seu próprio negócio.
Nessa perspectiva, este trabalho busca analisar como ocorre o processo de comunicação
num empreendimento administrado por um sujeito Surdo e como a comunicação acontece nesse
ambiente organizacional.
Sabe-se que para um processo comunicativo funcionar é preciso que as pessoas
compreendam as informações passadas. Entretanto, cabe questionar: como acontece a
comunicação numa empresa administrada por Surdos, tendo com funcionários Surdos usuários
de uma língua de sinais?
Especificamente, com o presente trabalho pretende-se realizar um estudo de caso sobre
comunicação empresarial do Surdo numa sorveteria chamada IL Sordo. Para tanto, buscar-se-á
identificar como ocorre a comunicação entre funcionários e clientes, num ambiente em que
circula duas línguas (Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa), além de observar o dia
a dia da sorveteria e o relacionamento entre funcionários e clientes.
Acredito que o estudo contribuirá para demonstrar a potencialidade da pessoa Surda e sua
inclusão no mercado de trabalho, apontando algumas considerações em relação às organizações
empresariais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A COMUNICAÇÃO
A comunicação faz parte da natureza humana. Ela é a força que movimenta a vida das
pessoas, das empresas e das sociedades. Alguns autores chegam a afirmar que as pessoas,
quando acordadas, passam 70% de seu tempo se comunicando de alguma forma, seja
escrevendo, lendo seja falando, escutando (ROBBINS, 2005). Terciotti e Macarenco (2009)
afirmam que a comunicação é o ato de trocar informações entre duas ou mais pessoas. Por meio
da comunicação, é possível expressar nossas ideias, frustrações, críticas, insatisfações, bem
como persuadir e/ou adquirir informações e construir conhecimento a respeito de um assunto.
Para haver comunicação são necessários, no mínimo, dois agentes. Segundo Davis e
Newstrom (1996), a comunicação se estabelece a partir do que o receptor (sujeito que recebe a
mensagem) compreendeu e não necessariamente a partir daquilo que o emissor (sujeito que
transmite a mensagem) explica. Percebemos, então, que é por meio da comunicação que se
estabelece elos entre as pessoas, porque a comunicação “é uma ponte do sentido entre as
pessoas, de tal forma que elas podem compartilhar aquilo que sentem e sabem. Utilizando esta
ponte, uma pessoa pode cruzar com segurança o rio de mal-entendidos que muitas vezes as
separa” (DAVIS e NEWSTROM, 1996, p. 4).
A comunicação está em todos os ambientes sociais. Entretanto, durante o processo
comunicativo, podem ocorrer distorções e desentendimentos entre pessoas, quando o receptor
entende de forma diferente o que o emissor tentou transmitir. Segundo Davis e Newstrom
(1996, p. 4), “pesquisas indicam que falhas de comunicação são as fontes mais frequentemente
citadas de conflitos interpessoais. [Logo] [...] parece razoável afirmar que uma das principais
forças que podem impedir o bom desempenho de um grupo é a falta de uma comunicação
eficaz”. Por isso, precisamos estar atentos aos aspectos da comunicação e buscar os indícios
não verbais, tais como expressões facial e corporal, pois nem sempre comunicamos o que
queremos efetivamente transmitir.
Segundo Casado, citado por Dragani e Peressin (2011), tanto na vida pessoal como na
organizacional, as pessoas utilizam quatro formas de comunicação:
Verbal: através da fala ou da escrita, é a mais frequente e familiar. Na organização, a
instrução é um exemplo de comunicação verbal/oral, e o memorando, de comunicação
verbal/escrita.
Não-verbal: diferentemente da fala e da escrita, esse modo é sutil e ambíguo. Pode ser
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representado pelo gesto ou pela postura corporal.
Simbólica: o lugar onde se mora, o tipo de roupa que se usa, a decoração do escritório,
todos são tipos de comunicação simbólica.
Paralinguística: o tom da voz, o ritmo com que se fala e as “pausas cheias” são
exemplos de comunicação paralinguística e conferem sentido especial à comunicação
(DRAGANI e PERESSIN, 2011, p. 12).

Essas formas de comunicação estão presentes para ajudar na transmissão da mensagem.
Por isso, a interação com os diversos meios é importante para o desenvolvimento das funções
organizacionais. Entretanto, deve-se estar atento à comunicação na transmissão de informações,
uma vez que, num ambiente organizacional, a comunicação empresarial é essencial para a
condução dos objetivos e o desenvolvimento da empresa. Dessa forma, no próximo tópico,
abordaremos o papel da comunicação dentro da organização.

2.2 A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Para Chiavenato (2000, p.142), a comunicação é um processo fundamental entre
indivíduos e organizações para troca de informações, tornando as mensagens mais claras. De
acordo com Davis e Newstrom, “todo ato de comunicação influencia, de alguma maneira, a
organização” (DAVIS E NEWSTROM, 1996, p. 5). Nesse sentido, podemos afirmar que,
dentro de uma empresa, uma falha de informação pode influenciar as relações de maneira
negativa. Por outro lado, quando há uma comunicação eficaz, o desempenho empresarial tende
a ser positivo.
Apesar de uma organização ser formada por pessoas, sabe-se que estas estão distribuídas
em diversos setores e repartições. Por isso, mesmo que se encontrem, em alguns momentos,
próximas fisicamente uma das outras, podem acabar se distanciando, dificultando, assim, o
fluxo de comunicação. Dessa forma, a comunicação necessita de apoio para desempenhar a sua
função. Segundo Dragani e Peressin,
a comunicação necessita do comprometimento de todos os funcionários da
organização para que as informações possam ser disseminadas por toda a empresa.
Mas é sempre necessário ficar atento ao tipo da informação, a velocidade com que se
quer transmiti-la e ao tamanho da informação que vai ser transmitida para que possa
ser utilizado o meio de comunicação mais eficiente e assim conseguir passar o que é
necessário de forma clara e obter o retorno desejado (2011, p. 13).

Percebemos que para a comunicação ocorrer, de maneira efetiva, dentro de uma
organização é necessária a dedicação dos funcionários, como também, que as pessoas se
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comuniquem de forma clara e precisa. Ademais, Casado (2000) afirma que a comunicação
eficiente começa com a identificação receptora ou do público-alvo. Assim, é preciso traçar o
perfil para saber de quem a empresa está falando; quem está comunicando; o número de pessoas
a serem atingidas; relacionamento do público com a organização; anseios e reivindicações.
A comunicação empresarial é classificada como interna e externa (ANGELONI, 2010).
A comunicação interna processa-se no interior do sistema organizacional, dando suporte às
decisões, agrupando estruturas, redes, objetivos, normas, políticas, programas, diretrizes etc.
Kunsch, citado por Angeloni (2010, p. 71), afirma que “a comunicação interna é uma
ferramenta estratégica para compatibilizar os interesses dos empregados e da empresa,
mediante o estímulo ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação de
todos os níveis”. Segundo o autor, a comunicação interna pode ser considerada de qualidade
quando: a direção está disposta a abrir informações; há autenticidade e a verdade como
princípios norteadores; há rapidez e competência; respeita as diferenças individuais; a gestão é
participativa e capaz de oportunizar mudanças culturais necessárias; e utiliza novas tecnologias.
Por isso, consoante Schwebig, citado por Angeloni (2010), a condição básica da qualidade da
comunicação externa é a qualidade da comunicação interna.
A comunicação externa refere-se às comunicações recebidas e enviadas pelo sistema
organizacional para o mercado, fornecedores, consumidores, poderes públicos, envolvendo os
padrões sociais, culturais, políticos, econômicos e do meio ambiente. Segundo Angeloni
(2010), as comunicações de marketing e institucional formam a comunicação externa, uma vez
que
a comunicação de marketing é a disciplina que se ocupa do relacionamento da
empresa com o consumidor, cliente, usuário, paciente, contribuinte etc., enfim, aquele
para o qual a empresa vende seu produto ou serviço, ou seja, a comunicação de
marketing está voltada para a venda de produtos e serviços existentes ou novos
(ANGELONI, 2010, p. 83).

Percebe-se, assim, que a comunicação externa tem como propósito divulgar os produtos
ou serviços da empresa para o cliente. Angeloni (2010) ainda enfatiza que essa comunicação
também visa construir e solidificar a imagem organizacional por meio do diálogo com a
sociedade, dando satisfação de seus atos, além de possibilitar conhecer as expectativas de seu
público.
Dessa forma, podemos inferir que a comunicação empresarial é essencial para alcançar
os objetivos da empresa, envolvendo todas as partes interessadas, assim como conduzir os
objetivos de manutenção da reputação da empresa. Logo, cabe-nos pensar como se processa a
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comunicação empresarial de um empreendimento gerido por um sujeito Surdo. No entanto,
antes de discutirmos essa temática, precisamos entender quem é esse sujeito, conforme
mostraremos a seguir.

2.3 O SUJEITO SURDO E A LÍNGUA DE SINAIS
Segundo os dados do Censo Demográfico 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mais de 45,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de
deficiência, representado assim 23,9% da população do país. O censo ainda informa que 9,7
milhões de pessoas possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população nacional.
Desse total, 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade auditiva e 2,1 milhões possuem a
deficiência auditiva severa: 1,7 milhões têm grande dificuldade para ouvir e 344,2 mil não
escutam nada, são surdos (IBGE, 2012).
Sempre existiu surdos na humanidade e o processo histórico da surdez é marcado por
piedade, ignorância, estereótipos e preconceito. Desde a antiguidade, as pessoas acreditavam
que os surdos eram indivíduos castigados pelos deuses ou até mesmo enfeitiçados. Na
antiguidade clássica, o surdo era considerado como um ser humano incompleto, porque não
tinha o domínio expresso pela fala oral. Aristóteles, por exemplo, acreditava que quando não
se falava oralmente, consequentemente não possuíam linguagem e tampouco pensamento
(STROBEL, 2008). Segundo Goldfeld (2002), os povos antigos acreditavam que o surdo era
um ser primitivo que não poderia ser educado e, por isso, não tinha seus direitos assegurados,
vivendo como indigentes na sociedade.
Apesar da passagem do tempo, enquanto Surda, percebo que a surdez ainda é vista
negativamente pela sociedade. A palavra Surdo, para muitos ouvintes que desconhecem a
discussão sobre surdez, é carregada de preconceitos, levando-os a utilizarem o eufemismo
“deficiente auditivo” para se referir à pessoa com perda auditiva. De acordo com Gesser (2009),
essa visão está vinculada aos estereótipos que se constituem a partir do saber e poder clínico.
Na visão clínica, a pessoa com surdez é vista exclusivamente pela via fisiológica (déficit de
audição), dentro de um discurso de normalização e de medicalização. Por isso, a pessoa com
perda auditiva é vista negativamente pela sociedade como um ser anormal, defeituoso.
Todos os grupos minoritários sofreram e ainda sofrem preconceitos, humilhações e
injustiças por causa do parâmetro social do “padrão” de sujeito “normal” da nossa sociedade:
ser homem, branco, ocidental, letrado, heterossexual, usuário da língua oral padrão, ouvinte,
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não cadeirante, vidente, com habilidades cognitivas, mentais ou sociais. Diante da
supervalorização da fala oral, da imposição da fala, do não ouvir, a discriminação é tão forte e
tão reforçada pela sociedade majoritária, que fica difícil pensar na surdez como diferença.
Ao me afirmar como Surda (com S maiúsculo), mostro outro lado que deve ser discutido
e reconhecido pela sociedade numa dimensão política, linguística, social e cultural da surdez.
Nessa receptividade cultural, “surge a luta política ou consciência oposicional pela qual o
indivíduo Surdo representa a si mesmo, se defende da homogeneização, dos aspectos que o
tornam um corpo menos habitável, da sensação de invalidez, de inclusão entre os deficientes,
de menos valia social” (PERLIN, 2004, p. 77-78).
Dessa forma, autoafirmo-me: sou Surda e tenho orgulho da minha língua de sinais e da
minha cultura surda1. Tenho orgulho de Ser Surda, por ser quem sou e não me faltar nada, em
consonância com a escritora e atriz Emmanuelle Laborit 2 , ao declarar: “Recuso-me a ser
considerada excepcional, deficiente. Não sou. Sou Surda. Para mim, a língua de sinais
corresponde à minha voz, meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente nada me falta, é a
sociedade que me torna excepcional” (LABORIT, 1994, p. 83).
O preconceito social é um ciclo vicioso (pernicioso) que sempre está presente na vida da
humanidade. As sociedades, as instituições e as pessoas muitas vezes constroem discursos e
estruturas que reforçam e contribuem para a manutenção e disseminação do preconceito social.
Entretanto, devido a luta constante e o posicionamento político, a comunidade Surda alcançou
algumas conquistas. A principal delas foi a oficialização, em âmbito federal, da Língua
Brasileira de Sinais – Libras.
A Libras foi reconhecida pela Lei nº 10.436/2002, também conhecida como Lei de Libras,
como meio legal de comunicação e expressão. A Libras é um “sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil”3 (BRASIL,
2002). Essa legislação foi posteriormente regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, assegurando

1

No seu livro “As imagens do outro sobre a cultura surda”, a pesquisadora Surda, Karin Strobel, define Cultura
Surda como “o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável,
ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das ‘almas’
das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do
povo surdo” (STROBEL, 2008, p. 22).
2
Emmanuelle Laborit é Surda profunda e nasceu na França. Relata sua biografia através do seu livro “O Vôo da
Gaivota”. Nele, a autora narra que sempre viveu no silêncio, entretanto nunca conseguiu viver sem a comunicação.
3
Ressaltamos que a língua de sinais não é universal, cada país tem a sua língua de sinais. Os Surdos dos Estados
Unidos falam a língua de sinais americana; na França a língua de sinais francesa, no Japão a língua de sinais
japonesa e assim por diante (GESSER, 2009).
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aos Surdos o direito linguístico de ser atendido na sua língua nas instituições de ensino, em
todos os níveis e modalidades de ensino, repartições públicas, tribunais, hospitais etc.
Os Surdos que utilizam a língua de sinais assumem uma postura diante da surdez
(GESSER, 2009). Segundo Wilcox & Wilcox (1997), citado por Gesser, é possível observar
autonomia identitária, cultural e linguística que, consequentemente, cria nos Surdos a
consciência de que a surdez é um problema numa construção do mundo ouvinte (GESSER,
2009). Dessa forma, devido o empoderamento político, por meio da participação de debates,
visando potencializar a conscientização da população sobre os direitos sociais e civis, os Surdos
têm adentrado nos diversos espaços sociais, conquistando espaço na sociedade que lhe é de
direito.
Entretanto, a inserção dos Surdos no mercado de trabalho ainda está a desejar, mesmo
com as políticas públicas de acessibilidade, tais como a Portaria 1.199/2003 do Ministério do
Trabalho e Emprego, que determina que as empresas com 100 ou mais empregados devem
preencher de 2 a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência, ou beneficiários reabilitados
(BRASIL, 2003). Ainda assim, segundo Irigaray (2016, p. 213), “a falta de êxito das políticas
jaz no não reconhecimento por parte da sociedade de que os Surdos não são nativos da língua
portuguesa e que as empresas, por razões financeiras, preferem contratar Surdos oralizados”4.
Destarte, percebemos que, apesar de alguns avanços, a inserção de Surdos no ambiente
de trabalho não ocorre de forma efetiva, necessitando de um olhar diferenciado, por parte dos
administradores, sobre as singularidades desses sujeitos. Sabe-se que, devido a sua autoestima
e luta política pelo reconhecimento, alguns Surdos têm ultrapassado as barreiras atitudinais,
mostrando que são capazes, inclusive, de abrir o seu próprio empreendimento. Por isso, cabenos pensar: como se processa a comunicação empresarial numa empresa administrada por um
Surdo? Essa pergunta será respondida a seguir, por meio da análise de um estudo de caso.

4

Surdos oralizados são aquelas pessoas que, apesar da perda auditiva, utilizam qualquer língua oral para se
comunicar, na modalidade oral, oro-facial, também denominada de leitura labial e/ou leitura e escrita.
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3 METODOLOGIA
Com o intuito de conhecer mais sobre a concepção teórica da Comunicação Empresarial
e a comunicação postas em prática na sorveteria Il Sordo, adotamos, para essa pesquisa, uma
abordagem qualitativa, na tipologia do estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 19), o estudo de
caso dá-se “quando se colocam questões do tipo “como” ou “por que”, quando o pesquisador
tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. Yin (2001) ainda informa que o
estudo de caso é usado quando: o caso em estudo é crítico para se testar uma hipótese ou teoria
explicitada; o caso é extremo ou único; o caso é revelador (pesquisador tem acesso a um evento
ou fenômeno até então inacessível à pesquisa científica).

3.1

LOCAL DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada na sorveteria Il Sordo. O site do estabelecimento informa que a

“Il Sordo é uma empresa inclusiva, criada por iniciativa de um Surdo, contando com pessoas
Surdas no seu quadro de colaboradores”. Tem como missão “oferecer o gelato e a paleta mais
saborosos que você poderá experimentar, unindo a melhor tradição de fabricação com os
sabores naturais das frutas do Nordeste do Brasil”. Ainda deixa claro que a sorveteria fabrica
os produtos usando ingredientes naturais, insumos e tecnologia de origem italiana.
Segundo seu site institucional5, a sorveteria Il Sordo foi fundada em 2016 e iniciou o seu
funcionamento no endereço da Galeria Amaromar, na avenida Poeta Mário Jorge Menezes
Vieira. No mês de março do corrente ano, mudou para um novo endereço, localizando-se,
atualmente, na rua José Ramos da Silva, Treze de Julho, uma via movimentada e de fácil acesso
na região nobre do município de Aracaju/Sergipe. A sorveteria fica numa galeria com outros
estabelecimentos comerciais e no seu entorno existe não só uma variedade de estabelecimentos
comerciais e residenciais como também escolas. Nesse aspecto, o site da empresa é bem
didático, ao ensinar ao cliente como chegar ao local.
Quanto a estrutura física da Il Sordo, conforme Apêndice A, possui um espaço
agradável, climatizado, bem iluminado, composto por um salão, com 7 mesas com 4 cadeiras e
duas mesas maiores com seis cadeiras cada, um balcão de atendimento, um carrinho móvel,
5

http://www.ilsordo.com.br/
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sala de produção, sala da administração, um banheiro acessível, pequena brinquedoteca para
crianças e uma escada que dá acesso ao primeiro andar, ainda sem funcionamento. A empresa
funciona de segunda a domingo, das 10h às 20h.

3.2

A COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada a partir do instrumento de observação in loco. Segundo

Ferreira, Torrecilha e Machado essa “técnica de observação vem sendo utilizada em diversas
áreas de conhecimento, visto que possibilita ao pesquisador extrair informações de grupos e
situações que com outras técnicas se tornariam mais complexo ou mesmo impossíveis” (2012,
p. 1). O tipo de observação escolhida foi a observação não participante, na qual o pesquisador
não se envolve com o objeto pesquisado. Em outras palavras, pode-se dizer que o pesquisador
permanece alheio à comunidade ou processo ao qual está pesquisando, tendo um papel de
espectador do objeto observado (GIL, 2006). “Na observação não participante, os sujeitos não
sabem que estão sendo observados, o observador não está diretamente envolvido na situação
analisada e não interage com o objeto da observação” (FERREIRA; TORRECILHA;
MACHADO, 2012, p. 4).
Além da observação, realizamos um levantamento de informações sobre a empresa, por
meio de entrevistas e reportagens através de informações coletadas nas páginas da internet.
Importa informar que encontramos, no próprio site da empresa, informações de entrevistas e
reportagens.

3.3

SESSÃO DE OBSERVAÇÃO
Devido a distância geográfica, realizamos uma única observação in loco, que ocorreu

no dia 30 de abril de 2017, com duração de 4 horas, das 12h às 16h. Para evitarmos influenciar
e atrapalhar o funcionamento do local, sentamos ao fundo do estabelecimento para melhor
visualizar o atendimento. As observações foram anotadas em um diário de campo, utilizado
como ferramenta de coleta de dados. Foram também realizados registros fotográficos do espaço
e de situações entre os funcionários e clientes.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Baseando-se nas observações realizadas in loco, passaremos à análise e discussão dos
dados obtidos para essa pesquisa. Ressaltamos que as observações foram realizadas sempre
procurando não interferir na rotina da sorveteria.
A análise baseia-se nas discussões sobre a comunicação empresarial, mais
especificamente a comunicação externa e interna, já discutidas nos pressupostos teóricos. Para
uma melhor abordagem, apresentaremos duas seções que tratam das características da
comunicação empresarial na sorveteria Il Sordo.

4. 1 COMUNICAÇÃO EXTERNA
A Comunicação Externa transmite a imagem da empresa para o público-alvo. Nesse
sentido, a empresa tenta repassar a sua imagem ao público externo enquanto ambiente de
inclusão e promoção sociais. Nessa perspectiva, a Il Sordo possui funcionários Surdos,
mostrando assim um diferencial não só em relação as demais empresas do mesmo ramo como
também na sociedade em que se insere, conforme afirmado na imagem abaixo.
Figura 1 – Informativo aos clientes sobre presença de funcionários Surdos

Fonte: Acervo da autora (2017).
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A propagação da sorveteria Il Sordo, enquanto empresa de inclusão social, é reafirmada
nos diversos depoimentos do empresário Breno Oliveira. Segundo as entrevistas encontradas
em diversos sites na internet, Breno Oliveira é Surdo e sempre sonhou em ter um
empreendimento próprio.
Por ser uma empresa gerida por Surdos, desde o proprietário aos funcionários, essa
singularidade acaba sendo um diferencial. Afinal, com a equipe de funcionários Surdos, a
clientela percebe que pessoas Surdas são capazes de realizar diversas e quaisquer atividades.
Assim, a barreira de comunicação, ou seja, não ouvir, não é uma limitação para o Surdo, que
acaba sendo valorizado como um profissional apto no mercado de trabalho.
A presença dos Surdos na empresa é um diferencial também por conta da inclusão
social, pois combate o preconceito e reconhece a igualdade entre as pessoas. Mostra, na prática,
um processo de inclusão social bem-sucedido, evidenciando a todos a importância de valorizar
a diversidade, visando o desenvolvimento da igualdade, o potencial de todo o profissional Surdo
e a valorização e a difusão da Libras, enquanto língua. Isso é reafirmado pela presença de
intérprete de Libras nas entrevistas cedidas pelo empresário Breno Oliveira às emissoras de
televisão. Esse profissional permite aos Surdos acesso às informações diversas, além de
favorecer a comunicação através da Libras, difundindo-a no meio social.
Uma das formas de divulgação da empresa são as redes sociais, tais como Facebook,
Instagram, canal no YouTube, o próprio site e o blog da sorveteria. A utilização dessas
ferramentas de comunicação é uma estratégia de marketing, com o objetivo de abarcar o maior
número de usuários. Através das redes sociais é possível adicionar vídeos, fotos e conteúdos
diversos, possibilitando aos usuários a oportunidade de comentar, expor sua opinião e curtir
postagens. Ao observarmos as redes sociais Instagram e Facebook, notamos que a empresa
alcançou mais de 1 milhão de fãs. Por meio dessas redes sociais, a sorveteria Il Sordo e seus
produtos se tornam mais conhecidos e, consequentemente, cada vez mais consumidos. Nas
divulgações é possível identificar promoções, todas as informações de forma bem visual,
visando atender públicos de Surdos e ouvintes.
A comunicação entre os funcionários Surdos e os clientes ouvintes ocorre por meio de
gestos. Diante do não conhecimento da Libras, língua utilizada pelos funcionários Surdos, os
clientes ouvintes utilizam mímica e gestos durante a comunicação. Os gestos são movimentos
com as mãos de forma a comunicar algo, como a apontação apresentado na imagem abaixo.
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Figura 2 – Comunicação entre funcionários Surdos e clientes ouvintes não usuários de Libras

Fonte: Acervo da autora (2017).

A gesticulação é artificial, pois não são palavras. Já a Libras é uma língua constituída
de sinais, ou seja, de palavras visuais. A utilização da Libras na comunicação foi percebida na
interação entre os funcionários e clientes Surdos e/ou ouvintes fluentes nessa língua, conforme
Figuras 3 e 4, a seguir:
Figura 3 – Comunicação entre funcionários Surdos e cliente Surda fluente em Libras

Fonte: Acervo da autora (2017)
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Figura 4 – Comunicação entre funcionários Surdos e cliente ouvinte fluente em Libras

Fonte: Acervo da autora (2017).

Importa informar ainda que os sinais fazem parte do vocabulário convencional do grupo
social de Surdos, enquanto os gestos são aleatórios. A Libras possui todas as características
linguísticas de uma língua humana natural. A diferença do canal comunicativo, diferente da
língua oral, faz com que a Libras seja uma língua de modalidade visual-gestual, pois não é
estabelecida através do canal oral-auditivo, mas através da visão e da utilização do espaço;
articulada através das mãos, das expressões faciais e do corpo. As Línguas de Sinais (LS), ao
contrário do que muitos imaginam, não são simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados
pelos surdos para facilitar a comunicação geral. São línguas com estruturas gramaticais
próprias, assim como as outras línguas (QUADROS, 1997).
A diferença entre as línguas dos funcionários e clientes não usuários em Libras, Libras
e língua portuguesa, respectivamente, não atrapalha o desenvolvimento da interação. Pelo
contrário, torna um diferencial da sorveteria, pois favorece a difusão da Libras por meio do
aprendizado de alguns sinais por alguns clientes interessados.
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Além disso, a fim de minimizar a barreira de comunicação no atendimento, a empresa
disponibiliza um bloco de anotações, onde o cliente escreve o que precisa, conforme imagem
abaixo.
Figura 5 – Bloco de anotações utilizado na comunicação entre funcionários e clientes não fluentes em Libras

Fonte: Acervo da autora (2017)

Uma forma de estreitar a relação com o público externo e analisar a satisfação dos
clientes é a disponibilização de um quadro, onde podem expressam o que pensam. Conforme
apresentado na Imagem 4, essa estratégia faz parte do atendimento diferenciado, visando a
satisfação e melhoria contínua no atendimento aos clientes. Nesse sentido, percebe-se que, além
dos gestos, por meio da apontação, outra forma utilizada na comunicação entre os clientes
ouvintes e a equipe da sorveteria é a linguagem escrita.
Figura 6 – Quadro para recados dos clientes

Fonte: Acervo da autora (2017).
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4.2 COMUNICAÇÃO INTERNA

A Comunicação Interna visa o público interno da organização, com o intuito de otimizar
as relações no ambiente de trabalho. No entanto, não conseguimos perceber muitas
características da comunicação interna por não ter sido possível realizar entrevista com os
funcionários e o proprietário. Ainda assim, diante das observações, foi possível identificar a
comunicação entre funcionários e empresário.
Nesse sentido, observamos que a Libras é a língua utilizada na comunicação entre os
funcionários e o proprietário, por serem Surdos. Diante dessa comunicação direta na Libras, os
funcionários sentem-se mais motivados e diminui a falha de comunicação entre a equipe. O
ambiente comunicacional direto na Libras, entre proprietário e funcionários Surdos, pode
promover um ambiente organizacional harmonioso entre a equipe, favorecendo a um ambiente
amistoso.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo geral entender o processo de comunicação
empresarial do surdo na sorveteria Il Sordo, empresa que é gerenciada por Surdos.
Percebemos que a diversidade na sorveteria torna-se um diferencial da empresa, pois
promove a inclusão social de Surdos, proporciona o exercício das potencialidades e
competência das pessoas Surdas. Possibilita ainda construir uma vida mais independente, o que
reflete positivamente na sua autoestima, fundamental para a inclusão social.
A comunicação externa, entre funcionários e clientes ouvintes, se constitui basicamente
por gestos, apontação, mímica e pela escrita da língua portuguesa, essa última presente nas
divulgações nas redes sociais e na própria sorveteria. Já com os clientes Surdos e/ou com
ouvintes que sabem Libras, a comunicação se constitui diretamente nessa língua de sinais.
Entretanto, essas formas de comunicação não é um problema, pois durante o período de
observação não foi percebida nenhuma dificuldade no atendimento. Já a comunicação interna,
se constitui diretamente em Libras entre a equipe de pessoas Surdas, tendo uma comunicação
direta que minimiza falhas na comunicação.
O diferencial da empresa gerida por Surdos favorece a difusão da Libras, enquanto
língua. Esta é percebida nas entrevistas com o proprietário, sempre com a presença do intérprete
de Libras. O contato entre os funcionários Surdos e os clientes ouvintes favorece também a
difusão da Libras, uma vez que alguns ouvintes se interessarem a aprendê-la.
Diante de todo o exposto, entendemos que num mundo em constantes transformações,
o sucesso da empresa está diretamente associado à promoção da inclusão social, por entender
o Surdo enquanto sujeito capaz, como bem defendido pela sorveteria Il Sordo. Isso também é
fortalecido pela visão do empresário Surdo, enquanto empreendedor. A diversidade da empresa
torna-se um diferencial na inclusão social, ao mesmo tempo em que o proprietário, por ser um
empresário Surdo, serve de modelo para outros Surdos, uma vez que mostra que eles também
são capazes de empreender.
Esse trabalho que aqui explanamos, portanto, deve ser continuado, abrindo espaço para
outras futuras possibilidades de investigações que possam não só aprofundar a Comunicação
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Empresarial entre os Surdos, como também colaborar na formação de outros sujeitos e servir
de incentivo de empreendedorismo para outros Surdos.
Assim, diante dessas considerações, esperamos que esse trabalho também possa
contribuir em minimizar o preconceito existente com os Surdos na sociedade, já que ainda é
visto, na maioria das vezes, enquanto incapaz. Não menos importante, espera-se que contribua
para a valorização da diversidade, como produto da inclusão social e difusão da Libras.
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