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1. RESUMO 

A Fonoaudiologia tem como objeto de estudo a comunicação e seus distúrbios. 

Diante de um ambiente competitivo entre empresas, a comunicação é um elemento 

estratégico, por isso, deve ser trabalhada por uma equipe multidisciplinar na 

aplicabilidade de processos comunicativos relevantes. O Fonoaudiólogo atuando 

nesta equipe com enfoques conceituais, teóricos e práticos, preocupa-se em 

compreender o uso da competência comunicativa e seu aprimoramento em diversas 

situações de trabalho, demonstrando como diferentes ações podem influenciar em 

um plano de comunicação integrado e eficaz. O Objetivo deste estudo será 

caracterizar a atuação fonoaudiológica na comunicação empresarial e elaborar uma 

proposta de intervenção para o aperfeiçoamento da comunicação em parâmetros 

empresariais. A empresa selecionada participará deste trabalho, apenas como 

instrumento de análise a partir de um questionário aplicado a um representante do 

departamento de comunicação. O Método será a partir de pesquisas bibliográficas, 

análise da situação atual da comunicação, em uma empresa privada, por meio de 

um questionário aplicado a um representante de uma das áreas de comunicação 

desta empresa e, posteriormente, elaboração de uma proposta de intervenção 

fonoaudiológica para o aperfeiçoamento da comunicação empresarial. A Hipótese 

Final para esse estudo será unificar a comunicação de forma eficaz em empresas, a 

partir de uma proposta de intervenção, para que entre os funcionários e desses, 

para com os clientes da empresa, as informações cheguem de forma padronizada, 

sem distorções, por meio da atuação fonoaudiológica na área de comunicação das 

empresas. 

Descritores: Fonoaudiologia. Comunicação. Inovação Organizacional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A comunicação é uma atividade gerencial que se constitui em dois propósitos 

principais: repassar as informações com clareza para que as pessoas possam 

realizar bem suas tarefas e promover a motivação, cooperação e satisfação das 

pessoas em seus respectivos cargos (CHIAVENATO, 2000). E, como o objeto de 

estudo da Fonoaudiologia é a comunicação e seus distúrbios, um dos profissionais 

indicados para atuar na comunicação empresarial é o Fonoaudiólogo. 



A Fonoaudiologia Empresarial atua em empresas preocupando-se em 

compreender o uso da competência comunicativa e seu aprimoramento em 

diferentes situações de trabalho. O Fonoaudiólogo atua para aperfeiçoar a 

comunicação profissional dos funcionários da empresa (MOREIRA, 2010), visando 

uma comunicação eficaz, a fim de aperfeiçoar a relação interpessoal e melhorar o 

padrão comunicativo entre esses profissionais e, consequentemente, para com os 

clientes externos.  

Nas relações sociais e profissionais, a comunicação eficaz é considerada uma 

ferramenta estratégica sendo fundamental para a realização de uma comunicação 

empresarial que produza efeito nas corporações entre seus funcionários, clientes 

internos e externos (CARRASCO, 2001). A Fonoaudiologia nas empresas 

estabelece práticas inovadoras e procura aprimorar a comunicação do trabalhador 

orientando-o quanto às possibilidades de melhoria das condições ambientais e 

eliminação dos fatores que interferem na comunicação tornando também mais eficaz 

a interação do indivíduo em seu local de trabalho (SANTANA et al.,2009). 

  Diante da importância da comunicação eficaz, o trabalho do 

Fonoaudiólogo na comunicação empresarial objetiva o aprimoramento das 

atividades na empresa que necessitem de condições eficientes de comunicação. Por 

isso, é primordial que o Fonoaudiólogo habitue-se às atuais exigências relacionadas 

à formação, treinamento, capacitação, qualificação e requalificação profissional, 

contribuindo com a eficácia da comunicação corporativa e pessoal nas empresas 

(CARRASCO, 2001). 

 

3. OBJETIVO  

Caracterizar a atuação fonoaudiológica na comunicação empresarial e 

elaborar uma proposta de intervenção para o aperfeiçoamento da comunicação em 

empresas. 

 

4. MÉTODO 

O método para o presente estudo de caráter qualitativo será dividido em três 

partes: pesquisa bibliográfica, análise da comunicação de uma empresa da grande 

São Paulo e elaboração de uma proposta de intervenção.  

 



5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa bibliográfica será realizada nas bases de dados Medline, Lilacs e 

Scielo, selecionando textos em português, espanhol e inglês, no período a partir do 

ano de 2000, utilizando os unitermos: Fonoaudiologia, Comunicação e Inovação 

Organizacional. Em seguida será feito um levantamento da situação atual da 

comunicação em uma empresa privada por meio de um questionário aplicado a um 

representante de uma das áreas de comunicação desta empresa e, posteriormente, 

será elaborada uma proposta de intervenção e atuação fonoaudiológica para o 

aperfeiçoamento da comunicação empresarial. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

A hipótese final para este estudo será unificar a comunicação de forma eficaz 

em empresas, a partir de uma proposta de intervenção, para que entre funcionários 

e desses, para com os clientes da empresa, as informações cheguem de forma 

padronizada, sem distorções, por meio da atuação fonoaudiológica na área de 

comunicação das empresas. 
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