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Resumo: Constata-se que a comunicação empresarial vem 

sendo um relevante fator para o progresso e competitividade 

das organizações como um meio de transmitir seus objetivos 

e alinhá-los com as expectativas dos públicos internos. Logo, 

este estudo de caráter exploratório surge com o propósito de 

compreender as percepções de estudantes – diversos cursos 

– do Centro Universitário da Fei relacionados aos processos 

de comunicação empresarial nas organizações das quais eles 

desempenham suas atividades profissionais. Para disseminar 

tais informações, será produzido um artigo científico. 

1. Introdução 
Há de se reconhecer que a comunicação empresarial tem 

a função de auxiliar as organizações a transmitirem missão, 

valores, visão e objetivos aos colaboradores e stakeholders e, 

são eles os elementos-chave para disseminar as informações 

aos públicos internos. Para tanto, conhecer como o processo 

de comunicação é planejado e implementando e, aliado ao 

fato desta pesquisadora atuar profissionalmente neste campo 

de atuação, fez despertar o interesse em investigar  o tema 

nas organizações onde os colegas da universidade estagiam 

ou, ainda, trabalham. 

Comunicação é um processo pelo qual informações são 

trocadas entre pessoas, por meio de um sistema comum de 

símbolos, sinais e comportamento. Comunicação é vital para 

as organizações na gestão de: negócios, clientes, processos, 

mudanças e projetos (CARDOSO, 2006). Assim, o processo 

de comunicação consiste na transmissão de informação entre 

um emissor e um receptor que decodifica – interpreta – uma 

determinada mensagem. Um processo de comunicação tem 

sete elementos: emissor, receptor, mensagem, código, ruído, 

contexto e feedback. Barreiras são encontradas, tais como as: 

físicas, semânticas e psicológicas e emocionais. 

Comunicação pressupõe um sistema de mão dupla que 

seja estruturado, dinâmico e proativo, capaz de disseminar e 

fomentar o fluxo de informações que a organização almeja 

compartilhar com seus stakeholders. Na busca de eficiência 

e eficácia, as organizações têm a sua disposição ferramentas 

digitais, e outras como o endomarketing, que diz respeito ao 

processo de encorajar uma imagem favorável aos públicos 

internos de modo que os colaboradores reforcem aos clientes 

e demais públicos externos para alavancar tanto os negócios 

quanto a competitividade no mercado. Logo, a proatividade 

e a habilidade dos gestores das organizações em comunicar 

e, ainda, encorajar a comunicação junto aos colaboradores é 

um elemento de vantagem competitiva de uma organização. 

Tecnologias emergentes, competitividades ascendentes e 

clientes exigentes fazem com que as organizações repensem 

suas culturas de trabalho e, repensem as funções dos gestores 

e demais colaboradores como articuladores do processo de 

comunicação para fins estratégicos das organizações. Assim, 

com vistas a conhecer a função da comunicação empresarial 

nas organizações, surgiu foi construído o seguinte problema 

de pesquisa: quais as percepções de estudantes do Centro 

Universitário Fei acerca da comunicação empresarial nas 

organizações em que estagiam ou trabalham? Nesse sentido, 

este estudo visa compreender as percepções de estudantes da 

instituição acerca dos processos de comunicação empresarial 

nas organizações em que estagiam ou trabalham. 

2. Metodologia 
Este estudo foi definido como sendo exploratório, uma 

vez que é o tipo de pesquisa adequado para compreender as 

percepções de alunos do Centro Universitário Fei em relação 

à comunicação empresarial. Para a coleta de dados optou-se 

pela realização de um focus-group entre 10 – 12 estudantes 

de diversos cursos que será realizado no mês de setembro de 

2017. Um instrumento de pesquisa concebido com 10 – 12 

tópicos será desenvolvido no focus-group em cerca de 45 – 

60 minutos. 

Para o processo de análise dos resultados, optou-se pelo 

método qualitativo, uma vez que a ênfase estará nas “falas” e 

nas explicações dos estudantes acerca do tema. Uma análise 

de conteúdo será desenvolvida para  produzir o relatório de 

pesquisa (artigo) que será estruturado em três processos: (i) 

exploração do material coletado; (ii) seleção das unidades de 

análise; (iii) criação de categorias de análise. O produto final 

do estudo será um artigo para evento e/ou revista científica. 

3. Análise e Discussão dos Resultados 
O processo de coleta de dados por meio do focus-group 

ocorrerá no mês de setembro, assim, não há, ainda, dados 

empíricos que comprovem algumas análises. Entretanto, os 

eixos de análise foram concebidos, como segue abaixo. 

Eixo 01 – Processo de Comunicação Empresarial: este 

tópico buscará compreender os processos de comunicação, a 

partir dos sete elementos-chave; 

Eixo 02 – Papel dos Profissionais: este tópico procurará 

apresentar quem são os profissionais que são os elementos-

chave que fomentam e distribuem a informação aos públicos 

internos; além de averiguar a motivação e habilidade deles. 

Eixo 03 – Canais de Comunicação: este tópico buscará 

compreender os canais e ferramentas da comunicação. 

Eixo 04 – Comunicação Eficiente: este tópico discutirá 

se as comunicações são eficientes, segundo os estudantes. 
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