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Resumo 

Este artigo visa refletir sobre o entendimento que estudantes do último ano do curso de 

graduação em Administração têm sobre o conceito de comunicação, vislumbrando de 

que maneira esse entendimento pode impactar no reconhecimento da importância dos 

processos comunicacionais nas organizações. Para isso, optou-se pela realização de uma 

pesquisa de campo com técnica survey, aplicando um questionário com perguntas 

fechadas e abertas a estudantes de duas instituições privadas de Ensino Superior. Os 

resultados indicam que, ao mesmo tempo em que existem perspectivas transmissivas, 

instrumentais e de controle atribuídas à comunicação, elas coexistem com olhares que 

reconhecem a importância dos relacionamentos no cotidiano.   

Palavras-chave: comunicação; administração; organização.  

 

Introdução 

Segundo Wolton (2006), o fato de a comunicação ser um fenômeno natural 

dificulta a explicação do mesmo. Afinal, trata-se de algo que constitui os indivíduos sob 

o ponto de vista biológico, já que as moléculas do corpo estão envolvidas em uma 

dinâmica de interações (MATURANA; VARELA, 1997), e também sob a perspectiva 

social, uma vez que “[...] para sermos nós mesmos, só o podemos ser com os outros” 

(CYRULNIK, 1997, p. 285).  

Apesar da inexorabilidade da comunicação à existência humana, nas 

organizações o conceito nem sempre é visto como algo que constitui os espaços 

organizacionais, mas sim como o que é simplesmente “feito” nesses espaços 

(MONTENEGRO; CASALI, 2008), e serve apenas para difundir informações. No 

entanto, cada vez mais pesquisadores e profissionais indicam que, na realidade 
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complexa vivenciada atualmente, é fundamental dar atenção a esta “obviedade” que é a 

comunicação (SCHULER, 1996).  Em outras palavras, a mutabilidade e a incerteza que 

caracterizam o cenário contemporâneo têm exigido que a comunicação seja reconhecida 

como algo central para as práticas de gestão (ZARIFIAN, 2007), e os administradores 

das organizações precisam estar conscientes disso. Acredita-se que essa tomada de 

consciência deve se iniciar na formação desses profissionais, e, portanto, vê-se a 

necessidade de compreender como estudantes de administração têm encarado o referido 

conceito.  

Diante do exposto, este artigo visa refletir sobre o entendimento que estudantes 

do último ano do curso de graduação em Administração têm sobre a comunicação, 

vislumbrando de que maneira esse entendimento pode impactar no reconhecimento da 

importância dos processos comunicacionais nas organizações. Para atender a esse 

objetivo, optou-se por uma pesquisa de campo, que, segundo Fonseca (2002), envolve, 

além de um levantamento bibliográfico (no caso deste estudo) ou documental, uma 

coleta de dados junto a pessoas. Esta coleta de dados foi feita mediante uma pesquisa 

survey em duas Instituições do Ensino Superior (IES) da cidade de Bauru-SP, com 

estudantes de graduação do quarto ano do curso pesquisado. 

No que tange à estrutura do artigo, inicialmente são propostas reflexões 

envolvendo os conceitos de comunicação e administração; na sequência, apresenta-se o 

delineamento da pesquisa de campo realizada, com os resultados e as discussões.  

 

Questões históricas envolvendo a compreensão da comunicação nas organizações 

Zarifian (2007) afirma que entender a comunicação nas organizações é 

desafiador, uma vez que formas muito distintas e até contraditórias de se comunicar 

convivem nesse espaço.  Além disso, falta o reconhecimento de que “[...] o fato de que 

todos se comuniquem de forma inata não significa que o façam com efetividade; ou 

quando todos participam em diversos processos, isso não significa que necessariamente 

está se falando em uma participação efetiva” (LOPEZ, 2015, p. 121, tradução nossa).  

Outra questão a ser considerada é que há uma grande tendência à 

instrumentalização da comunicação, que faz com que ela seja vista como algo separado 

“[...] do fenômeno essencialmente impreciso, contextual e social [...]” (PÉREZ; 

MASSONI, 2009, apud PÉREZ, 2012, p. 149, tradução nossa) ao qual ela está 

fundamentalmente atrelada. Essa instrumentalização ganhou força com a modernidade, 
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na qual o sentido de partilhar e tornar comum, presente na raiz da palavra comunicação, 

se tornou secundário, em nome do desejo de realizar processos para aumentar as vendas, 

conquistar mercados e fortalecer o controle (FRANÇA, 2013).  

Especialmente com a Revolução Industrial, a comunicação passou a ser 

compreendida como mera ferramenta para ordenar e hierarquizar as atividades e 

possibilitar o alcance de objetivos econômicos; ou seja, “[...] uma comunicação 

empírica para uma atuação administrada e para um efeito administrativo” (FERRARA, 

2013, p. 79). Com a ideia da comunicação como legitimadora da hierarquia e do 

controle, criou-se uma clara diferenciação entre emissores e receptores, refletida em 

uma “[...] contradição básica entre classes dominantes e dominadas” 

(ENZENSBERGER, 2003, p. 17).   

A industrialização ainda trouxe consigo um ideal de “comunicação zero” entre 

os empregados, vinculado a um entendimento de eficiência segundo o qual só seria 

rentável o trabalho que resultasse no máximo de produtos palpáveis, que pudessem ser 

acumulados e estocados (ZARIFIAN, 2007). Sob esse olhar, o ato de comunicação 

passou a ser visto por muitos como algo incapaz de agregar valor à organização, sendo 

útil apenas para transmitir as informações julgadas como necessárias para aumentar a 

produção.  

Essa associação entre comunicação e transmissão se intensificou com o 

desenvolvimento dos meios de transporte, a popularização da eletricidade e o 

surgimento dos primeiros telégrafos e telefones (LELO, 2016), e ganhou ainda mais 

fôlego com o aparecimento das mídias eletrônicas; elas reforçaram a concepção de 

comunicação como transferência de informação de um meio para o outro, e ainda 

contribuíram para a valorização da comunicação como algo a ser voltado 

majoritariamente para o mercado, em detrimento de um olhar para os processos 

relacionais no cotidiano organizacional. Segundo Ferrara (2013, p. 83), a comunicação 

então se transformou “[...] em espetáculo que encena, na publicidade, a empresa e sua 

identidade”.  

Apesar dessa perspectiva transmissiva, instrumental e mercadológica da 

comunicação ter dado ao conceito um viés simplificado e ter feito com que ele fosse 

visto como coadjuvante em muitas organizações, aos poucos, dirigentes e pesquisadores 

foram percebendo que os indivíduos estavam cada vez mais exigentes quanto às opções 

de produtos e serviços, reivindicavam o seu poder de participação, a transparência das 
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organizações e a capacidade de ouvir diferentes públicos. Com isso, eles começaram a 

se mobilizar para promover “[...] um conjunto de valores e comportamentos que 

identificassem a empresa como adequada e bem-vinda” (FERRARA, 2013, p. 83).    

Atualmente, para que essa mobilização cresça em efetividade, entende-se que é 

fundamental que administração e comunicação estejam conectadas, a fim de criarem, 

“[...] a consciência de que não há empresa nem administração, sem comunicação, tanto 

quanto não se pode mais manter a eficiência da comunicação das empresas sem [...] 

administração” (SCHULER, 1996, p. 110). Convém, então, compreender de que 

maneiras esses conceitos costumam se conectar.  

 

Elos entre Administração e Comunicação em estudos e práticas  

De acordo com Schuler (1996), durante um bom tempo os estudos de 

Administração enfocaram exclusivamente funções ligadas à produção e à 

comercialização, sendo que outros olhares sobre as práticas de organização e sobre a 

comunicação somente se desenvolveram como algo a serviço das referidas funções. 

Especificamente no caso da comunicação, a autora comenta que a perspectiva sobre 

esse processo se consolidou como algo associado quase que exclusivamente à 

comercialização, às ações de marketing envolvendo publicidade e à promoção de 

produtos e serviços.  

O enfoque costumeiramente dado à administração também é abordado por 

Múnera Uribe e Castrillón Velásquez (2011, p. 12), que mencionam que se difunde na 

contemporaneidade a noção de administração que envolve “[...] o processo de 

planejamento, organização, direção e controle das organizações” (MÚNERA URIBE; 

CASTRILLÓN VELÁSQUEZ, 2011, p. 12). Ao citarem essa forma com que o conceito 

é visto, estes autores deixam claro que isso é uma categorização do que pode fazer um 

administrador, mas não consiste na administração em si; afinal, segundo eles, a 

definição de um indivíduo não pode se esgotar meramente no que é instruído que ele 

faça, já que é preciso considerar também o que ele pensa, o que ele sente, como ele se 

relaciona, entre outras dimensões que costumam ser relegadas em nome da busca pelo 

desempenho, pela produtividade e pelo rendimento.  

Chanlat (1991, p. 24) corrobora com essa perspectiva de considerar o indivíduo 

de maneira complexa, e ressalta a necessidade de contestar uma: “[...] concepção 

instrumental, adaptativa, e mesmo manipuladora do ser humano [...]”. Ainda segundo a 
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autora, essa preocupação ganha força “[...] à medida que as críticas são mais numerosas em 

relação à formação que recebem os futuros gestores e quando os problemas que surgem no 

cotidiano não são resolvidos de acordo com o que se pensa ou se ensina” (CHANLAT, 1991, p. 

24). 

A preocupação com a formação de futuros gestores começou a ganhar corpo no 

Brasil só em 1952, quando se iniciou o ensino de Administração no país, enquanto nos 

Estados Unidos o primeiro curso de Ensino Superior na área se estabeleceu em 1881 

(CASTRO, 1981). Segundo Castro (1981), o surgimento desse curso veio com a 

identificação de que, em uma economia cada vez mais complexa, havia uma tendência 

de redução da proporção de indivíduos envolvidos em tarefas diretamente produtivas, o 

que aumentaria, por sua vez, o número dos atuantes na dimensão gerencial e mesmo dos 

influenciadores na tomada de decisões. De acordo com o autor, não era claro o que 

essas pessoas deveriam conhecer; no entanto, a área de Administração se propôs a ser 

uma alternativa diferenciada para preparar esses indivíduos a ocuparem as referidas 

posições.   

Segundo Silva e Caeiro (2016), a definição dos saberes envolvendo o curso de 

Administração no Brasil acabou se pautando no ensino de técnicas específicas, 

vinculadas majoritariamente a arranjos produtivos e mercadológicos, e não tanto a 

abordagens capazes de incentivar habilidades para realizar análises críticas e 

contextualizadas dos cenários, e propor soluções para os desafios enfrentados na 

sociedade. Apesar disso, entende-se que a Administração “[...] é uma ciência que atende 

à dinamicidade e à complexidade das relações sociais” (SILVA; SANTOS, 2013, apud 

BOLZAN; ANTUNES, 2015, p. 84), e, portanto, vislumbra-se que ela tem um elo 

indissociável com a comunicação.  

Mesmo existindo esse elo, em um estudo recente no qual pesquisadores 

mencionaram temáticas que precisariam ser mais exploradas no curso de 

Administração, foram citadas áreas como: Sustentabilidade, Ética, Relações 

Internacionais, Inovação, Responsabilidade Social, Empreendedorismo, Jogos 

Empresariais (BOLZAN; ANTUNES, 2015); e a Comunicação não foi sequer lembrada.   

Além disso, mesmo quando ela é citada no universo de Administração, tem-se 

um olhar majoritariamente restrito a dimensões instrumentais e transmissivas, como é 

possível observar no excerto a seguir:  
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Se observarmos com alguma atenção, perceberemos que o trabalho 

cotidiano do administrador está fortemente impregnado de fatos e 

ações em que a comunicação humana profissional está presente. Em 

boa parte dos casos, o administrador, mesmo antes de formar-se, 

precisará saber elaborar seu curriculum vitae. [...] Em seguida, 

provavelmente irá participar de entrevistas [...]. Se aprovado no 

processo seletivo, desenvolverá sua carreira. [...] Deverá estar 

preparado para redigir memorandos e mensagens eletrônicas [...]. 

(GOMES, 2000, p. 5).  

 

Apesar da importância das habilidades mencionadas por Gomes (2000), que 

também precisam ser desenvolvidas junto aos estudantes, o olhar do autor para a 

comunicação acaba se atendo mais a questões pontuais, e não a uma perspectiva 

relacional que reconhece o protagonismo do processo. Uma vez apresentado este 

cenário, convém entender algumas percepções que os estudantes de Administração 

possuem sobre o referido conceito nas organizações. 

 

Delineamento da pesquisa de campo 

De acordo com Fonseca (2002), uma pesquisa de campo envolve, além de um 

levantamento bibliográfico (no caso deste estudo) ou documental, uma coleta de dados 

junto a pessoas. A técnica utilizada no campo foi a survey, que pode ser entendida como 

uma forma de obter dados ou informações sobre características ou opiniões de um grupo 

determinado, que represente uma população-alvo, utilizando para isso um questionário 

(FONSECA, 2002). Segundo Gerhard e Silveira (2009, p. 39): “Nesse tipo de pesquisa, 

o respondente não é identificável, portanto o sigilo é garantido”.  

O grupo de pessoas escolhido para a pesquisa foi composto por estudantes 

cursando o quarto e último ano do curso de Administração, na modalidade presencial, 

em Instituições de Ensino Superior (IES) de Bauru-SP. A escolha por estudantes do 

último ano foi realizada pelo fato de serem pessoas que tiveram boa parte das 

disciplinas da grade e, em sua maioria, já atuam em diferentes organizações. Quanto à 

definição da cidade, a Região administrativa de Bauru abarca 39 municípios segundo o 

Mapa do Ensino Superior no Brasil
5
, e vários habitantes desses munícipios vêm à cidade 

para estudar, o que possibilitou um panorama mais diversificado.  

Conforme dados de maio de 2017, obtidos junto à Coordenação do Conselho 

Regional de Administração (CRA), na cidade de Bauru 7 instituições proporcionam o 

curso presencial de graduação em Administração, e todas elas são privadas. As 7 IES 

                                                 
5 Disponível em: <http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2015.pdf> Acesso em: 27 jun. 2017. 

http://convergenciacom.net/pdf/mapa-ensino-superior-brasil-2015.pdf
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foram convidadas a participar dessa pesquisa, e 2 delas, ou seja, 29%, aceitaram o 

convite, sendo nomeadas aqui como IES A e IES B. No total, essas instituições possuem 

69 alunos cursando o quarto ano de Administração. No dia 24 de maio de 2017 foi 

aplicado o questionário na IES A, com participação de 20 estudantes do período 

noturno. Dia 29 de maio de 2017, 21 estudantes do período noturno da IES B 

responderam ao questionário, e dia 31 de maio de 2017, 07 estudantes do período 

matutino da IES B participaram da pesquisa. No total 70% do universo das IES A e B 

responderam ao instrumento, ou seja, 48 estudantes. O questionário foi composto por 9 

perguntas fechadas, feitas para delimitar o perfil dos respondentes e das organizações 

em que atuam, e 3 perguntas abertas relacionadas à comunicação.  

 

Apresentação do perfil dos respondentes e das organizações em que eles atuam 

Quanto às características dos estudantes pesquisados, 58% são do gênero 

masculino, 85% residem em Bauru, 85% têm entre 20 e 25 anos e 92% trabalham. Entre 

os que trabalham, 32% atuam na área de serviços, 27% no comércio e 19% na indústria; 

setores como construção, órgãos governamentais, serviços bancários e distribuidoras 

somam 16% no total, e 6% dos pesquisados não responderam a essa questão. Com 

relação às funções que exercem nas organizações em que atuam (Gráfico 1), 59% fazem 

atividades mais operacionais, 8% são analistas e 14% têm funções de liderança. 

Gráfico 1: Funções ocupadas pelos estudantes nas organizações em que atuam 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Quanto ao porte
6
 das organizações nas quais os estudantes atuam (Gráfico 2), 

destacaram-se grandes empresas (31%), e  micro e pequenas empresas (19%).  
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Gráfico 2: Porte das organizações  

Fonte: elaborado pelas autoras. 

A pesquisa também contemplou o tempo de existência dessas organizações, e 

94% dos estudantes responderam a essa questão. Entre as empresas contempladas por 

esses respondentes, 71% estão no mercado há mais de 10 anos; 13% têm entre 5 e 10 

anos e 10% atuam há menos de 5 anos.  

Ainda foi solicitado que os estudantes assinalassem todos os departamentos que 

as organizações em que eles trabalham possuem (Gráfico 3), e apenas 19% deles 

marcaram o departamento de comunicação. Tomando como base que boa parte das 

organizações envolvidas na pesquisa é de grande porte e está no mercado há um tempo 

considerável, é possível inferir que, mesmo nessas empresas, a importância atribuída à 

comunicação ainda é reduzida, a ponto de haver uma área específica para isso (que, 

mesmo que exista, não está sendo reconhecida pelos estudantes). 

 

Gráfico 3:Departamentos presentes nas organizações em que os estudantes trabalham 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Olhares sobre a comunicação apresentados pelos respondentes 

Pediu-se que os estudantes escrevessem 3 palavras-chaves que viessem à mente 

quando eles pensassem em comunicação nas organizações. A figura 1 apresenta uma 
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sistematização formada a partir das respostas, sendo que, quanto maior a palavra, maior 

o número de menções.  

Figura 1: Nuvem feita com as palavras-chaves relacionadas à comunicação 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

Destaca-se primeiramente o alto número de variações – foram 98 palavras 

citadas - o que demonstra a pluralidade de associações com o conceito. Entre as 

palavras mencionadas, as que foram lembradas com maior frequência e encontram-se 

em destaque na Figura 1 são: Marketing, citada 8 vezes; Transparência, citada 5 vezes; 

Clareza, Feedback e Relacionamento, que tiveram, cada uma, 4 menções; Comunicação 

Interna, Informação, Intranet, E-mail e Skype que foram citadas, cada uma, 3 vezes.  

Especificamente sobre as menções às palavras Intranet, E-mail e Skype, é válido 

ressaltar que elas se somam a um número alto de associações diretas que foram feitas a 

meios de comunicação e ferramentas; além delas, Mídia e Redes Sociais foram citadas 2 

vezes cada uma; Celular, Revista, Telefone, Televisão, Whatsapp, Portal corporativo, 

Jornal Informativo e Computador foram mencionadas 1 vez cada. No total, essas 

associações diretas com meios e ferramentas somaram 21 menções.  A partir da nuvem 

de palavras é possível perceber, principalmente, três questões:  

 Foi recorrente o entendimento da comunicação de forma instrumental, ou seja, 

como algo que é simplesmente utilizado, e não como um fenômeno social 

(PÉREZ; MASSONI, 2009, apud PÉREZ, 2012) que constitui as organizações. 

 Também foi forte a associação entre comunicação e marketing, o que demonstra 

a dificuldade mencionada por Schuler (1996) de a comunicação ser reconhecida 

para além da mera divulgação de produtos e serviços.   
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 Ao mesmo tempo em que persistiram esses olhares instrumentais e 

mercadológicos sobre a comunicação, eles coexistiram com perspectivas ligadas 

à transparência, ao feedback e ao relacionamento, o que pode demonstrar, 

conforme evidenciado por Ferrara (2013), um esforço das organizações de 

evidenciar valores e comportamentos que transmitam uma ideia de acolhimento 

e de participação dos indivíduos.  

Após o questionamento sobre as palavras-chaves, perguntou-se aos estudantes 

se, nas organizações em que eles atuam, as ideias de comunicação elencadas nas 

palavras mencionadas costumam estar presentes; 81% dos estudantes responderam sim 

a essa questão. (Gráfico 4). 

Gráfico 4:  Presença das palavras-chaves ligadas à comunicação nas organizações 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Todos os estudantes foram convidados a justificar suas respostas para essa 

pergunta. Entre os que responderam “Sim”, foi possível identificar percepções distintas.  

Inicialmente, destaca-se que alguns estudantes reconheceram a preocupação da 

organização com a motivação e o estímulo ao compartilhamento de ideias nos 

departamentos e entre os setores. Entre as respostas que versaram sobre esse aspecto, 

um dos respondentes, citado aqui como estudante 1, associou a comunicação às 

palavras: “Envolvimento; Clima Empresarial; Ideias”, e escreveu que, onde trabalha, 

“Todas as opiniões são ouvidas, o funcionário tem valor e há ótima comunicação entre 

os funcionários”.  

Notou-se também, em algumas respostas, a valorização dos resultados, da 

objetividade e da clareza como algo que precisa estar ligado à comunicação. Entre os 

comentários que mencionaram esse aspecto, pode-se citar a perspectiva do estudante 2, 

que citou as palavras-chaves: “Resultado; Fluidez; Eficiência e Eficácia”, e comentou 

que, na empresa onde trabalha: “A comunicação é simples e direta para atingir 

resultados”.  

81% 

11% 6% 2% 

Sim - estão presentes Não respondeu Não estão presentes Nem sempre
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Além disso, as respostas mostraram que, entre os que alegaram que a 

comunicação é fundamental, muitos mantiveram um olhar mais restrito a ações de 

marketing e à busca por oportunidades de negócio. Destaca-se, por exemplo, a opinião 

do estudante 3, que mencionou as palavras: “Marketing; Cliente; Promoção” e afirmou: 

“Sem a comunicação não existimos”.  

Também se observou que alguns estudantes têm um entendimento de 

comunicação como algo a ser feito de forma pontual e ferramental, como comentou o 

estudante 4, que citou as palavras “Avaliações 360º; Intranet; E-mail” e afirmou que, na 

organização em que ele atua, é realizada uma “Avaliação periódica para elencar o 

desempenho dos funcionários e coletar opiniões e ideias para melhoria da empresa”.  

Destaca-se ainda que um dos respondentes, nomeado aqui como estudante 5, 

associou a comunicação às palavras: “Designar Tarefas; Resolver Problemas; 

Negociação”, disse que esses conceitos estão presentes na organização em que ele atua, 

mas mencionou que nesse ambiente a comunicação “serve para dar ordens”.  

Por sua vez, entre os 3 respondentes que alegaram que as ideias que eles 

associam à comunicação não estão presentes nas organizações em que eles trabalham, 

dois deles justificaram suas respostas. O estudante 6 citou as palavras: 

“Relacionamento; Comportamento; Fala e gestos” e comentou: “Há dificuldade da 

equipe se relacionar com personalidades diferentes. Além disso, o comportamento 

demonstra uma coisa diferente do que a pessoa fala”. O estudante 7 mencionou as 

palavras: “Modo de repassar informação; Comunicação linear”, e alegou: “O modo de 

comunicação é ditador. Não há um meio fácil de se comunicar”.  

Assim, em boa parte das respostas coletadas para essa questão, verificou-se um 

olhar comunicacional fortemente influenciado por um enfoque administrativo centrado 

nos processos de “[...] planejamento, organização, direção e controle das organizações”, 

(MÚNERA URIBE; CASTRILLÓN VELÁSQUEZ, 2011, p. 12), enfoque esse que 

prioriza a busca por resultados; além disso, viu-se a valorização das funções de 

produção e comercialização que estão presentes desde o início dos estudos de 

Administração (SCHULER, 1996), e enfocam as ações de divulgação em detrimento de 

outras questões. Destaca-se ainda que as associações feitas pelo estudante 5 – que 

conectou a comunicação à ideia de dar ordens, e pelo estudante 7 – que alegou que a 

comunicação na organização em que atua é ditadora, mostram que, para estes 

respondentes, ainda prevalece o viés transmissivo e hierárquico do conceito.  
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Apesar desses pontos elencados, observa-se que houve estudantes que citaram 

que as organizações em que atuam valorizam a perspectiva do relacionamento, o que 

pode corroborar com o fato mencionado por Ferrara (2013) de que algumas empresas 

têm buscado ser vistas como um espaço agradável e em constante mudança a partir da 

participação e da colaboração.   

Por fim, foi solicitado que os estudantes mencionassem quais atividades focadas 

em comunicação eles poderiam desenvolver em uma organização enquanto 

administradores. A tabela 1 contempla as respostas que foram agrupadas por 

similaridade e que tiveram duas ou mais menções:  

Tabela 1: Atividades ligadas à comunicação que os estudantes desenvolveriam como administradores 

Atividade  Menções 

1.Incentivar relacionamento, trabalho em equipe, diálogo e  feedbacks 9 

2.Intensificar a comunicação interna com e-mails, comunicados, jornais, quadros, 

intranet, entre outros 

8 

3.Realizar cursos, treinamentos, palestras e dinâmicas 7 

4.Manter a comunicação aberta e transparente, e estar disposto a ouvir ideias, 

reclamações e elogios dos públicos interno e externo 

7 

5.Realizar ações de divulgação e de pós-venda                        6 

6.Incentivar o brainstorming 4 

7.Evitar ruídos comunicando-se de forma clara e objetiva e diminuindo tempo e custo 4 

8.Realizar reuniões e conversas 3 

9.Realizar pesquisas de satisfação, clima e avaliações 360° 3 

10.Motivar a equipe a ser mais comunicativa 2 

11.Estimular confraternizações e maneiras descontraídas de transmitir informações 2 

12.Adotar novas tecnologias mais fáceis e acessíveis 2 

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Com base na tabela, é possível inferir pelo menos quatro entendimentos de 

comunicação: relacional; voltado aos meios; técnico; ligado à otimização de custos e à 

busca por resultados.  

Quanto ao entendimento relacional, ele está presente em: “1. Incentivar 

relacionamento, trabalho em equipe, diálogo e  feedbacks” ;  “4. Manter a comunicação 

aberta e transparente, e estar disposto a ouvir ideias, reclamações e elogios dos públicos 

interno e externo”; “6. Incentivar o brainstorming”; “8. Realizar reuniões e conversas”. 

No total, essa perspectiva soma 23 menções, e envolve tanto um olhar do administrador 

que assume a importância dele mesmo modificar os relacionamentos (itens 4 e 8), 

quanto uma perspectiva mais hierárquica, em que ele apenas incentiva a ação da equipe 

(itens 1 e 6).   
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Quanto ao entendimento da comunicação como algo voltado aos meios, ele 

totaliza 16 menções, e pode ser observado em: “2. Intensificar a comunicação interna 

com e-mails, comunicados, jornais, quadros, intranet, entre outros”; “5. Realizar ações 

de divulgação e de pós-venda”; “12. Adotar novas tecnologias mais fáceis e acessíveis”. 

Nesse caso, a comunicação é vista como transferência de informação de um suporte a 

outro (LELO, 2016).  

Há ainda uma compreensão mais técnica do conceito, como se os processos 

comunicacionais pudessem ser otimizados apenas com treinamentos, motivações e 

confraternizações; isso pode ser observado nos itens “3. Realizar cursos, treinamentos, 

palestras e dinâmicas”; “10. Motivar a equipe a ser mais comunicativa”; e “11. 

Estimular confraternizações e maneiras descontraídas de transmitir informação”, que, 

juntos, somam 11 menções.  

Por fim, identifica-se uma perspectiva mais voltada à otimização de custos e à 

busca de resultados, que dialoga com a ideia de “[...] uma comunicação empírica para 

uma atuação administrada e para um efeito administrativo” (FERRARA, 2013, p. 79). 

Isso pode ser visto em: “7. Evitar ruídos comunicando-se de forma clara e objetiva e 

diminuindo tempo e custo”; “8. Realizar pesquisas de satisfação, clima e avaliações 

360º”; os dois itens, em conjunto, totalizam 7 menções.  

Cabe ainda ressaltar que 6 pessoas optaram por não responder a essa última 

questão, e 1 escreveu que não tinha ideias. Isso pode ser um indício da necessidade de 

estimular os estudantes do curso de Administração a desenvolverem soluções pautadas 

na compreensão da complexidade das relações sociais (BOLZAN; ANTUNES, 2015), o 

que demandaria ampliar os estudos e práticas em comunicação.  

Apesar dessa necessidade identificada, na grade curricular das duas IES 

pesquisadas há apenas uma disciplina diretamente ligada à Comunicação, que é 

oferecida no primeiro ano, sendo chamada “Técnicas de Comunicação e Expressão” na 

IES A, e “Comunicação Empresarial” na IES B. Apenas a IES B disponibiliza acesso 

online às ementas de suas disciplinas, e, observando-as (no dia 28/06/2017), destacam-

se dois pontos. Em primeiro lugar, a ementa da matéria “Comunicação Empresarial” 

não envolve conteúdos ligados à importância dos relacionamentos, mas diz respeito 

basicamente ao estímulo de competências de leitura, produção e interpretação de textos. 

Além disso, observando as demais ementas, notou-se que a palavra “Comunicação” é 

citada apenas 2 vezes: na disciplina “Fundamentos de Marketing”, em um tópico 
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envolvendo Comunicação Integrada de Marketing; e na disciplina “Administração de 

Marketing” em um item nomeado “Planejamento e Gerenciamento da Comunicação de 

Massa”. Ou seja, os conteúdos dizem respeito apenas a dimensões ferramentais e 

mercadológicas da comunicação, que reforçam o caráter instrumental e transmissivo 

que ainda é atribuído ao conceito em muitas ocasiões, como demonstrou a pesquisa.   

 

Considerações finais 

Esse artigo se propôs a refletir sobre o entendimento de comunicação que 

estudantes do curso de Administração possuem. Com base no exposto, destaca-se que, 

no universo pesquisado, apesar do conceito ser fortemente associado a meios e 

ferramentas de divulgação, transmissão e controle, também há um reconhecimento por 

parte de alguns estudantes quanto à importância dos relacionamentos nas organizações e 

ao papel que eles possuirão enquanto administradores de fomentar esses 

relacionamentos. No entanto, tomando como base o fato de que a maioria dos 

respondentes trabalha, e que as IES pesquisadas praticamente só oferecem conteúdos 

ligados à Comunicação no primeiro ano da formação, entende-se que, provavelmente, 

os estudantes estão vislumbrando a relevância da comunicação apenas no mercado, o 

que pode fazer com que eles reconheçam de forma reduzida, sem a criticidade e o 

repertório necessários, o protagonismo dos processos comunicacionais.   
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