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Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar algumas das chamadas Novas Mídias para a 

colaboração na solução de problemas administrativos entre Empresas de TIC, e seus diversos 

públicos. Para tanto, entende os usuários dos sistemas como um público das Empresas de TIC. 

Com pesquisa bibliográfica propõe o uso corporativo dessas ferramentas e técnicas e defende 

sua administração por gestores das áreas competentes. As Empresas de TIC compartilham esse 

público com seus clientes, e podem se beneficiar de diversas maneiras com a Gestão da 

Comunicação e do Conhecimento. 
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Abstract: This article aims to present some of the new media calls for collaboration in solving 

administrative problems between companies and ICTs, and their various audiences. For that 

means the system users as a public Corporate ICT. With literature proposes the corporate use 

of these tools and techniques and defends his administration by managers of the areas 

concerned. ICT Companies that audience share with its customers, and can benefit in several 

ways with the Communication Management and Knowledge. 
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1. Introdução 

Diante de um cenário onde a globalização, acompanhada pela tecnologia digital, produziu 

profundas alterações no mundo, as organizações também foram atropeladas por desafios, antes 

inimagináveis, na busca de sua permanência no mercado. Desnecessário é repetir, o que já 



muitos trabalhos demonstram sobre, a importância e a necessidade do uso da Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC) pelas empresas. Com o advento da Internet, essa relação 

extrapolou o ambiente físico do local de trabalho, para tomar uma dimensão global (Cf. 

LÉVY, 1999).  

Para o uso de um computador, uma máquina (hardware), há a necessidade do uso de 

programas de computadores, os aplicativos (softwares). Esses programas possibilitam a 

transformação de uma máquina em diversos tipos de recursos, como por exemplo, uma 

calculadora, um editor de texto, um reprodutor de filmes, um canal de comunicação, entre 

outros. 

 

1.1. Empresas TIC e desafios 

Algumas empresas no mercado são especialistas em produzir softwares, os sistemas que 

permitem diversas empresas utilizar o computador, como meio, para produzirem seus fins. 

Essas empresas são as chamadas Empresas de Tecnologia da Informação e da Comunicação 

(TIC), ou semelhante, como a Microsoft ou a IBM, no ambiente privado, e empresas mistas, 

que são controladas pelo poder público nas diversas esferas, fornecedoras de aplicativos aos 

governos. Essas empresas são pressionadas por seus clientes que necessitam de melhorias e 

novas rotinas informatizadas constantemente e, ao mesmo tempo, tem que acompanhar a 

rápida evolução da tecnologia e fazer o chamado upgrade de seus próprios aplicativos, por 

exemplo, o que aconteceu na mudança do sistema operacional DOS para o Windows ou com o 

surgimento da Internet. 

As empresas de TIC têm que se adaptar constantemente a novas exigências do mercado, da 

tecnologia, dos clientes, do perfil de seus usuários e da concorrência. Tudo isso traz a 

necessidade dessas empresas definirem ou redefinirem o perfil de seus públicos, de mudar seu 

comportamento junto aos clientes e usuários, de descobrirem novas formas de comunicação 

com seus públicos, e de usarem novos aplicativos para melhorarem seus trabalhos.  



Como exemplo dos desafios para as Empresas de TIC que tem os governos como clientes o 

Instituto CONIP - Conhecimento, Inovação e Práticas de TI na Gestão Pública, em uma de 

suas atividades, o evento CONIP 2010, foram apresentados cinco grandes desafios de TI para 

os próximos 4 anos (CONIP, 2010): 

1.1.1. Ambiente para criatividade. Necessidade de preparar as organizações a terem 

um ambiente propício para a criatividade. Ambientes que rejeitam idéias criativas 

acabam perdendo grandes chances de oferecer novas soluções para a própria 

empresa e para a sociedade. 

1.1.2. Gestão de recursos. Sobre a necessidade de gestão dos recursos voltados às 

ações de preparação para os eventos esportivos. 

1.1.3. Gestão da informação. Salienta a importância de aproveitar a criatividade nos 

ambientes públicos ao valorizar a capacidade de lidar com as informações. 

1.1.4. Planejamento/implementação. Os próximos quatro anos estão diretamente 

associados aos planos dos grandes eventos no Brasil. Entretanto, os avanços não 

devem ser vistos como uma questão de infraestrutura, equipamento e logística. 

1.1.5. Serviço ao cidadão. Reconhecer a necessidade de interoperabilidade e, 

principalmente, de políticas de TIC que possam ser utilizados na oferta de 

serviços ao cidadão.  

O último desafio apresentado faz referência à gestão do capital humano que, alinhado ao 

negócio de cada organização, teria condições de aumentar a competência dos profissionais e 

por conseqüência, os processos que incluem a coleta, extração e análise de informações na 

gestão pública. Este artigo vem abordar os itens 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5. 

 

1.2. Mídias Sociais 



As chamadas Novas Mídias Sociais são novas realidades de comunicação social apoiadas por 

computador que tem grande aceitação pelos usuários. Segundo a Agência Estado, em fevereiro 

de 2010, as 10 maiores redes sociais no Brasil somavam 29,2 milhões de usuários. “Entre os 

jovens de 18 a 24 anos, o alcance dessa mídia é enorme. Ainda de acordo com o IBOPE, mais 

de 90% deste público navegou em sites da categoria 'Comunidades' em fevereiro, o que inclui 

blogs, fóruns, Facebook, Twitter, Orkut.” (ESTADÃO, 2010). Acrescenta-se às Redes de 

Relacionamentos a Educação Aberta e a Distância (EAD); Mensagens Instantâneas; Chats; 

Fóruns; etc. 

 

1.3. Distâncias 

A Internet deu novo conceito à questão da distância entre as pessoas, porém em grandes 

cidades o trânsito está cada vez mais trazendo problemas em cumprimento de agenda e 

horários. “O trajeto de ida e volta entre a residência e a atividade principal do paulistano está 

cada vez mais demorado e atingiu, na média, 2 horas e 43 minutos”. A conclusão é da 

pesquisa encomendada ao IBOPE pelo Movimento Nossa São Paulo (NOSSA SÃO PAULO, 

2010). Todo esse tempo coloca em questão, entre outros fatores, a eficiência das reuniões e 

treinamentos presenciais. 

 

1.4. Comunicação Interna 

A Comunicação Interna é fundamental para todas as empresas. E quanto maior as empresas ou 

mais variadas e distantes estiverem todas as pessoas envolvidas em seus negócios, sejam 

clientes, usuários, fornecedores, ou seja, todos os stackholders, mais se torna fundamental o 

uso de uma comunicação eficiente. A eficácia vai depender do bom uso de todos os recursos 

envolvidos. 

...toda empresa é composta de pessoas com diferentes capacidades e conhecimentos, 
que desempenham muitos tipos diferentes de trabalho. Deve estar ancorada na 
comunicação e na responsabilidade individual. Todos os componentes devem pensar 
sobre o que pretendem alcançar – e garantir que seus associados conheçam e entendam 
essa meta. Todos têm de considerar o que devem aos outros – e garantir que esses 



outros entendam. E todos têm de pensar naquilo que eles, por sua vez, precisam dos 
outros – e garantir que os outros saibam o que se espera deles (DRUCKER, 2002, p. 
203). 

 

1.5. Problemas 

Alguns problemas se apresentam: Como manter o relacionamento dos usuários finais de um 

sistema com os técnicos e responsáveis pelo negócio? Não somente com os técnicos de 

informática, com os erros e sugestões aos programas, mas também como manter atualizado, 

com informações e treinamentos, os usuários de rotinas que podem sofrer alterações 

periódicas? Novas informações que alterem os processos e requisitos já em uso devem ser 

comunicadas de maneira preventiva, além do treinamento inicial e de reciclagens. Como 

receber consultas de dúvidas nos usos dos sistemas e poder atender rapidamente à 

necessidade? Essas e outras perguntas estão sempre em pauta nas reuniões de empresas que 

desenvolvem aplicativos com seus clientes, ou na busca de diferenciais de mercado. 

O atendimento a um município com centenas de funcionários, que estão distribuídos em 

dezenas de unidades, traz a dificuldade no treinamento de novos usuários de sistemas ou a 

reciclagem dos atuais. Não diferente é a situação para grandes empresas distribuídas 

nacionalmente ou para empresas desenvolvedoras de aplicativos que tem seus sistemas em 

pequenas empresas distribuídas nacionalmente, como por exemplo, aplicativos de Folha de 

Pagamento, de Contabilidade, de Logística, etc. Essa necessidade deve ser pensada não 

somente para as rotinas técnicas do uso dos sistemas, um sistema informatizado, mas também 

quanto à especialização do negócio, como por exemplo: funcionários da Área da Saúde, da 

Educação, da Contabilidade e as demais áreas de negócios. 

O que a Comunicação Corporativa, com uso das novas tecnologias e as Novas Mídias Sociais 

pode colaborar num Sistema de Comunicação Informatizado que atenda essa realidade?  

 

1.6. Justificativa 



Todas essas realidades justificam este artigo, que pretende sugerir o uso das chamadas Novas 

Mídias, apoiadas pela informática, e apresentar sugestões de usos possíveis. Passa-se a 

entender com a definição ‘Novas Mídias Corporativas’ o uso das Novas Mídias Sociais para 

fins exclusivamente corporativos, seu uso na Comunicação Interna Organizacional. Não se 

pretende desenvolvimentos novos, mas sim a colaboração interdisciplinar entre a 

Comunicação Social e a Tecnologia da Informação para a solução de problemas de 

comunicação nas Empresas de TIC com seus públicos. Também se restringe às técnicas de 

Mensagens Instantâneas como o Chat e Fóruns. Também aborda o uso do canal computador 

para o Marketing Interno. 

 

1.7. Objetivos 

Com o uso de algumas das Novas Mídias Corporativas, e do Marketing Interno, este artigo 

quer propor algumas possibilidades de comunicação entre a Empresa de TIC, os gestores dos 

negócios e os usuários dos sistemas.  Esse é o objetivo geral. 

Os objetivos específicos são: 

1.7.1. Melhorar o trabalho do levantamento de requisitos de melhorias dos sistemas 

informatizados e do negócio. 

1.7.2. Proporcionar a todos os usuários uma melhor qualificação de seu trabalho. 

Permitir participação ativa em todos os assuntos. 

1.7.3. Diminuir os conflitos existentes entre as empresa e seus diversos stackholders 

por falhas na comunicação. 

1.7.4. Melhorar da percepção de valor das empresas pelos diversos públicos. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi motivada pela observação, deste pesquisador, de diversos problemas de 

comunicação em empresas desenvolvedoras de softwares aplicativos com diversos seus 



públicos. Para tanto, define-se o público e formas de se comunicar nesse ambiente. Com a 

constatação do grande uso das Novas Sociais que auxiliam a participação e comunicação entre 

milhões de pessoas, passou-se a estudos de como a Comunicação Social poderia contribuir 

com seus conhecimentos e com soluções interdisciplinares. 

A pesquisa bibliográfica permite a utilização de dados dispersos, distribuídos em diversas 

publicações, auxiliando na construção e na definição do quadro conceitual que envolve o 

objeto de estudo proposto (GIL, 1994). Essa foi adotada como procedimento técnico para 

analisar os fatos do ponto de vista empírico, confrontando a visão teórica com os dados da 

realidade. 

A presente pesquisa se classifica como de objetivo exploratório, visto que não pretende 

fornecer uma resposta definitiva e sim apresentar assuntos já conhecidos e estudados 

separadamente. Apresenta propostas de novas pesquisas para as definições necessárias a cada 

ferramenta ou técnica de comunicação. 

Os dados primários da pesquisa foram obtidos de escritores reconhecidos que tratam dos 

assuntos: Comunicação Social, como: Margarida Maria Krohling Kunsch, Maria Terezinha 

Angeloni, e outros. Na Administração: Philip B Crosby; Peter F. Drucker, a Cibercultura 

estudado por Pierre Lévy. Esses dados primários serviram de base para pesquisa documental 

de produções acadêmicas, jornais, congressos, sites oficiais e outros.  

 

3. A Comunicação Social 

Derivada do latim “communicare”, a palavra comunicação quer dizer ‘tornar comum’, 

‘partilhar’, ‘repartir’, ‘associar’, ‘trocar opiniões’, ‘conferenciar’. Comunicar implica na 

participação, na interação, na troca de mensagens ou na emissão ou recebimento de 

informações novas. É uma troca de experiências socialmente significativas ou um esforço para 

a convergência de perspectivas. A reciprocidade de pontos de vista implica dessa forma, em 

certo grau de ação conjugada ou cooperação. (BARBOSA; RABAÇA, 2001. p. 155). 



Já na obra do curso básico de teoria da comunicação de José Haroldo Pereira, se encontra a 

definição para a comunicação como sendo: 

 “Ato de comunicar (algo) ou de comunicar-se (com alguém)”, diz o dicionário [...] 
Quando eu comunico alguma coisa a alguém essa coisa se torna comum a ambos. 
Quando se publica uma notícia ela passa a fazer parte da comunidade. Comunicação, 
comunhão, comunidade, etc. são palavras que têm a mesma raiz e estão relacionadas à 
mesma idéia de algo compartilhado (PEREIRA, 2007, p. 10). 
 

A Comunicação não é uma simples troca de mensagens. Exige a construção de um 

relacionamento. É necessário que o emissor queira se comunicar. Que transmita uma 

mensagem, escrita, falada, ou outro tipo. O receptor tem que quer receber a mensagem. Deve 

ser uma troca consciente. Há a necessidade da compreensão da mensagem (e da idéia contida 

na mensagem), e com essa compreensão, algo deve ser produzido no receptor.  

No fluxo da comunicação há vários personagens: idéia; mensagem; emissor; canal; receptor e 

outros. Uma analogia com a TIC pode ser usada já que se trata dessas empresas. Um programa 

reúne uma série de dados, que se tornam uma informação. Essa informação, que está em um 

computador, vai ser transmitida, via um canal, para outro computador. Usam-se protocolos 

(linguagens e avaliações), redundâncias (consistências), confirmações de pacotes (feedback e 

avaliação) etc.. O computador destino (receptor) deve estar esperando a informação, o sistema 

deve estar preparado. Além de receber o pacote de informações (a mensagem) deve saber o 

que fazer com ela, o que vai ser feito com aqueles bytes (consciência, reação e feedback). As 

informações recebidas são processadas, e devem causar uma alteração nos atuais, ou futuros, 

processamentos. Se a mensagem não trouxer nada de novo não precisava ser feito. 

 

3.1. Ruído 

Ruído é qualquer fator que interfira na transmissão e na compreensão da mensagem. 

O processo de comunicação é uma interação simbólica entre duas ou mais pessoas [...] 
Uma comunicação simbólica que usa textos e documentos é, muitas vezes, apenas uma 
aproximação do que se quer realmente comunicar, pois pode conter falhas que 
dificultam ou mesmo inviabilizam a compreensão pretendida como os mesmos 
(CHAVES et al., 2006, p. 22) 



Da mesma forma que na informática, a comunicação tem seus recursos e ferramentas para o 

controle dos ruídos e das falhas nas comunicações. As ferramentas de feedback e de avaliação 

da comunicação fornecem indicadores de ruídos. Na informática são muitos os problemas que 

podem causar as barreiras na comunicação, o chamado ruído. Ruídos, barulhos ou 

interferências se adicionados ao sinal no canal de comunicação, pode causar distorções e 

eventual erro no receptor. (BIDGOLL, 2004 p 178). 

 

 

3.2. Feedback 

A palavra feedback vem do inglês e significa “alimentar de volta” ou retroalimentar 

(PEREIRA, 2007, p. 30). Em comunicação é quando o receptor de sua mensagem responde 

com outra mensagem. Nesse momento você se torna receptor e o antigo receptor se torna o 

emissor. Esse retorno é fundamental para se conseguir avaliar o que o receptor entendeu da 

mensagem e criar, entre os dois, uma interação. O retorno não necessita ser do mesmo tipo da 

mensagem original, como escrito ou falado, muitas vezes ações são suficientes. 

O feedback também é uma ferramenta para eliminação de dúvidas, ruídos, que podem 

determinar o insucesso. No decorrer da comunicação pode-se identificar distorções, ou não 

compreensões, de pontos importantes, sendo necessário um planejamento e controle adequado 

dos retornos a serem exigidos. 

 As relações na comunicação devem se mantidas em sintonia com o objetivo e eficiência, de 

forma que: 

Para que essa eficiência seja alcançada é importante que a comunicação não seja 
apenas descendente e para que isso não aconteça é necessário a criação de canais que 
permitam o dialogo e o Feedback,  eliminando as duvidas e possibilitando a troca de 
sugestões e soluções que ajudem o funcionamento dos sistemas internos. (KUNSCH, 
2003 apud VIANNA, 2005) 

Segundo Kunsch (1989) “Quando não ocorre a enunciação, pelo intérprete, do sentido 

intencional, a comunicação fracassou”. Quando não há a resposta correta não se configurou 

em comunicação. 



 
 

3.3. Os Públicos 

Em relação à Comunicação Social o “Público é o conjunto de indivíduos cujos interesses 

comuns são atingidos pelas ações de uma organização, instituição ou empresa, e cujos atos 

afetam direta ou indiretamente os interesses da organização” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 

604). 

Portanto, quando se aborda a comunicação nas empresas não se pode esquecer que ela existe 

em função dos seus públicos e que as ações entre eles estabelecidas afetam as relações 

desencadeando reações positivas ou negativas. Desse modo, além de conhecer a cultura 

organizacional, a missão, a visão, os valores de uma organização, é imprescindível conhecer e 

dimensionar seus públicos estratégicos para elaborar um planejamento estratégico de 

comunicação.  

A comunicação integrada é uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, 

permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, 

mercadológica, interna e administrativa, que formam um ‘mix’, o composto da comunicação 

organizacional. (Cf. KUNSCH, 2003, p. 150) 

Adota-se neste artigo a classificação dos públicos em interno, misto e externo (outras divisões 

são apresentadas em outras obras). Essa divisão não se trata de uma simples distribuição física 

de grupos mais ou menos próximos da empresa, mas do enquadramento em uma ou outra 

categoria pelo seu grau de dependência em relação ao organismo promotor do relacionamento 

e na sua capacidade de causar impactos favoráveis ou desfavoráveis nos destinos dessa mesma 

instituição. Conforme Fortes (2002, p. 71), temos: 

 

3.3.1.  Público Interno 



Entende-se como público interno o agrupamento espontâneo, perfeitamente identificável, 

originário das pessoas e dos grupos ligados à empresa por relações funcionais oficializadas, 

que caracterizem o ‘empregador’ e o ‘empregado’.  

Pertencem a esse grupo: Administração superior; Empregados (terceirizados ou não); 

Familiares e dependentes; 

 

3.3.2.  Público Misto 

Grupo que tem ao mesmo tempo, feições de público interno e de público externo.  

Resultados vantajosos ou desvantajosos das parcerias estabelecidas podem criar novas 

oportunidades ou comprometer o seu desempenho. Por exemplo, um banco, apesar de estar 

isolado da empresa os resultados financeiros que esta empresa consegue afeta o fluxo 

financeiro do Banco de diversas maneiras: O banco recebe o faturamento da empresa e 

trabalha com montantes de dinheiro que tem que se ajustar ou a empresa entra em dívidas e o 

banco vê comprometido o retorno de dinheiro emprestado. 

Pertencem a esse grupo: Investidores; Fornecedores; Intermediários e cooperados. 

 

3.3.3.  Público Externo 

Grupos que têm expectativas em uma instituição, com a qual é estabelecida uma rede de 

relacionamentos dependente dos interesses mais ou menos prementes.  

Pertencem a esse grupo: Comunidade, local ou não; Grupos organizados. Lideranças 

comunitárias, grupos sociais, religiosos, estudantis, culturais, minorias, organizações não-

governamentais etc.; Sindicatos e entidades representativas; Celebridades, pessoas que 

desfrutam de notoriedade local, regional, nacional ou internacional; Escolas; Imprensa em 

geral; Governo; Concorrentes e competidores; Consumidores; Países e grupos internacionais. 

 

3.4. Tipologias da Comunicação 

 



3.4.1. Interno Formal 

O sistema formal de comunicação de toda organização é o conjunto de canais e meios de 

comunicação estabelecida de forma consciente e deliberada (Cf. KUNSCH, 2003, p. 82-83). 

São todas as comunicações administrativas que tem a finalidade de transmitir as informações 

necessárias ao funcionamento da empresa e à integração do pessoal, de forma estandardizada, 

com conteúdo referente ao trabalho e com disseminação restrita e predeterminada. 

 

3.4.2. Interno Informal 

 
Decorre dos ambientes de relacionamento e tem como características não ser padronizado. É 

utilizado pelos membros da organização para suprir as deficiências e minimizar a insegurança 

do sistema formal de comunicação, aprofundar as agregações do grupo formal e o seu 

entrosamento com a companhia, e favorecer o conhecimento coletivo. 

Um dos produtos mais conhecidos da rede informal é o conhecido “rádio peão” (REGO, 1986, 

p. 117), que é o boato ou rumor. Formado às vezes por interesses maldosos, mas em grande 

parte decorrente da ansiedade, da insegurança e da falta de informações. 

 

3.5. Fluxos da Comunicação  

 
3.5.1. Descendente, Ascendente e Horizontal 

Toda informação emitida pela diretoria, ou cúpula de decisão da empresa, é distribuída para 

subalternos, ou seja, de cima para baixo. Principalmente as comunicações administrativas 

oficiais, que são as comunicações descendentes ou verticais. 

Quando por meio de instrumentos planejados, como caixa de sugestões, reuniões com 

trabalhadores, sistemas de consultas, pesquisas, são enviadas à cúpula suas informações tem-

se a comunicação ascendente, de baixo para cima. 

Na comunicação entre pessoas do mesmo nível hierárquico tem-se o fluxo horizontal ou 

lateral. A comunicação acontece entre departamentos, seções, serviços, unidades de negócios 



etc. A comunicação horizontal possibilita ao administrador a coordenação de esforços, é capaz 

de proporcionar a sinergia entre os funcionários para o cumprimento de decisões. Fomenta a 

coordenação por meio de instrumentos como relatórios e gráficos das atividades de uma 

organização (Cf. KUNSCH, 2003, p. 85-86). 

 

3.5.2. Fluxo transversal e Fluxo circular 

A Comunicação transversal é quando ocorre a influência de trabalhadores em seções e áreas 

em que elas não estão oficialmente inseridas.  Dá-se em todas as direções, fazendo-se presente 

nos fluxos descritos anteriormente. 

O fluxo circular acontece principalmente nas organizações informais e favorece a efetividade 

no trabalho. Está em todos os níveis e maior será quanto maior for o grau de aproximação das 

relações interpessoais entre os indivíduos (patrões, familiares e funcionários) (Cf. KUNSCH, 

2003, p. 85-86). 

3.6. Endomarketin ou Marketing interno 

Medeiros Brun considera que o objetivo principal do endomarketing é “fazer com que todos os 

funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens 

como gestão, metas, resultados, produtos, serviços e mercados nos quais atua” (1998, p. 15 

apud KUNSCH, 2003, p. 155). Também avalia por outro ângulo, “como um conjunto de ações 

utilizadas por uma empresa (ou determinada gestão) para vender a sua própria imagem a 

funcionários e familiares” (idem, p. 16). 

Porém lembramos que “De nada adiantarão programas maravilhosos de comunicação se os 

empregados não forem respeitados nos seus direitos de cidadãos e nem considerados o público 

número um, no conjunto de públicos de uma organização” (KUNSCH 2003, p. 157). O 

endomarketing deve ser planejado de forma que respeite a “inteligência” das pessoas e de uma 

forma que contribua para uma visão de “agrupamento social intencionalmente constituído para 



alcançar objetivos específicos e comuns” (idem). Saul F. Bekin também afirma que no 

marketing interno tem-se: 

Ações de marketing voltadas para o público interno da empresa, com o fim de 
promover entre os seus funcionários e departamentos valores destinados a servir o 
cliente [...] Sua função é integrar a noção de cliente nos processos de estrutura 
organizacional, para propiciar melhorias substanciais na qualidade de produtos e 
serviços (1995 apud KUNSCH, 2003, p.154).  

 

 

4. Novas Mídias 

Para que uma comunicação seja eficiente e eficaz é necessário que o meio, ou canal, de 

comunicação também seja adequado ao público alvo. Num ambiente como as Empresas de 

TIC, responsáveis pelo desenvolvimento e ou suporte de sistemas informatizados, fica claro 

que o canal de comunicação deve ser o apoiado pelo computador e pela Internet. 

As TICs apóiam também os processos de gestão da informação e do conhecimento, ou 
seja, exercem um papel essencial tanto na comunicação como no armazenamento dos 
dados, das informações e dos conhecimentos, e consequentemente na capacidade de 
aprendizagem e inter-relacionamentos dos atores organizacionais tanto internos como 
externos à organização (ANGELONI, 2010, p. 58). 

Mensagens instantâneas são mensagens em tempo real que otimizam a tomada de decisões e 

a comunicação, pois combinam os benefícios dos e-mails com a interatividade do telefone. 

Continuando, Angeloni afirma “os instant messagers (mensagens instantâneas) já se 

estabeleceram como uma forma de enviar e receber mensagens sem interromper o ciclo de 

trabalho das pessoas” (2010, p. 125). 

Listas ou fóruns de discussão são ferramentas gerenciáveis pela Internet que permitem a um 

grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo. As 

discussões são organizadas por tópicos, geralmente temáticas, e os membros da lista podem 

responder ou não as mensagens. “Favorecem a aprendizagem corporativa, pois permitem a 

comunicação entre um grupo de pessoas com objetivos similares” (MENGALLI, 2005 apud 

ANGELONI, 2010, p. 126). O lançamento de dúvidas e problemas possibilita a participação 

de todos nos problemas. 



Chat (bate-papo) é uma funcionalidade de comunicação imediata entre os integrantes do 

projeto. Facilita a conversa e entendimento entre membros da equipe, barateia e racionaliza o 

uso do telefone. Trata-se de uma forma de comunicação onde a conversa pode acontecer de 

modo público ou privado, com uma ou várias pessoas (Cf. ANGELONI, 2010, p. 127). 

 

5. Administração e Comunicação 

Partindo do pressuposto que “As organizações modernas, para se manterem em equilíbrio e 

acompanharem a dinâmica social, procuram organizar uma ampla rede de informação, apoiada 

em computador...” (REGO, 1986, p. 98), entende-se a interdependência entre organizar e 

comunicar. Os pesquisadores italianos Dario F. Romano e Ricardo P. Felicioli em seu livro 

Comunicação interna e processos organizacionais (1992), afirmam existir um estreito laço 

entre os diferentes sistemas de comunicação interna com os diferentes estágios de 

desenvolvimento das organizações em uma estrutura formalizada.  

A comunicação interna assume o relevo e a centralidade de um recurso estratégico, cujo 

principal papel é manter um equilíbrio dinâmico entre mudanças, inovações e a estabilidade 

institucional.  Segundo Romano e Felicioli as funções essenciais da comunicação interna 

seriam:  

• De homologação e controle, para uniformizar;  
• De coordenação, para ampliar as relações entre os circuitos internos e externos;  
• De inovação e qualidade, sabendo-se que mudanças podem ocorrer. 

o Para superar os riscos de perda as mudanças podem ser por passos sucessivos; 
o Para satisfazer a expectativa do cliente; 
o Para que os produtos e serviços sejam adequados.  

Qual administrador também não tem essas funções como objetivos? O tema comunicação se 

destaca nos livros de um dos chamados Gurus da Qualidade, Philip B. Crosby, como parte de 

sua vacina para a qualidade:  

Aborrecimentos podem ser prevenidos, não item por item, mas pelo aprendizado da 
comunicação em ambos os sentidos. Pessoas confusas não produzem trabalho de 
qualidade, e às vezes nem sequer conseguem trabalhar. (CROSBY, 1992; p. 25) 



O gestor deve identificar quais as comunicações que são mais importantes dentro da empresa e 

criar canais de retorno. Crosby diz que as “informações sobre o progresso e realizações da 

melhoria da qualidade é continuamente fornecida a todos os empregados” e continua: “Cada 

membro da companhia pode, com o mínimo de esforço, identificar erro, desperdício, 

oportunidade, ou qualquer outro item de interesse e apontá-lo rapidamente à alta direção, 

recebendo resposta imediata” (CROSBY, 1992; p. 17). 

Gerar uma companhia livre de problemas exige transferência contínua de informes de 
pessoa a pessoa. Educação, seja qual for a sua forma, tem que se tornar rotina. Todos 
precisam dispor de uma linguagem comum. Talento para executar as tarefas e 
entendimento de sua função pessoal na manutenção da engrenagem ativa da 
companhia... e as técnicas necessárias para eliminar confusões devem ser distribuídos 
de maneira planejada a toda a companhia (CROSBY, 1992; p. 108) 

 
Essa contínua necessidade de se comunicar deixa claro que as empresas devem assumir as 

Novas Mídias Corporativas para a Comunicação Interna. As Novas Mídias facilitam a criação 

de Redes Sociais e devem ser usadas para a formação de Redes Sociais Corporativas. Públicos 

diversos dentro da empresa onde podem se comunicar em Rede, não somente em um fluxo de 

informações descendente ou formal. 

“Não pode haver comunicação se ela for concebida como indo de ‘mim’ para ‘você’. A 
comunicação funciona somente ‘entre nós’, ou de uma pessoa para outra. A 
comunicação em uma organização – e esta pode ser a verdadeira lição que aprendemos 
de nossos fracassos na comunicação e a verdadeira medida de nossa necessidade de 
comunicação – não é um meio de organização. Ela é o modo de organizar” 
(DRUCKER, 2002, p. 130). 
 

A idéia de Rede pode ser como uma teia de aranha, por exemplo. Numa teia de aranha, 

existem vários caminhos para se chegar a um determinado ponto. Numa rede os pontos podem 

ser atingidos por inúmeros caminhos, ou por um conjunto de caminhos, até mesmo diferentes 

com relação a momentos diferentes. É não-linear. E também não há pontos superiores ou 

inferiores como uma pirâmide. Isso deixa idéias de como deve ser o fluxo da comunicação e a 

tipologia (Cf. CAPRA. 2006). 

Com a Gestão da Comunicação em empresas há a necessidade da Gestão do Conhecimento 

para seu melhor aproveitamento. 



Na organização baseada em informações, o conhecimento se situará sobretudo na base, 
na mente dos especialistas que executam as várias tarefas e gerenciam-se a si próprios. 
Assim, a organização típica de hoje, no qual o conhecimento tende a concentrar-se no 
staff de apoio, empoleirado com alguma insegurança entre a alta administração e o 
pessoal operacional, será considerada uma fase transitória, na tentativa de difundir o 
conhecimento proveniente do topo, em vez de captar as informações oriundas da base 
(DRUCKER, 2000, p. 14). 

As comunicações, facilitadas pelas Novas Mídias Corporativas, devem possibilitar que as 

informações cheguem mais rapidamente a todos os nós da Teia. As informações devem ser 

transmitidas das chamadas bases, das mentes dos especialistas, os que executam as tarefas, 

para momentos de análises e classificação quantitativas e qualitativas. 

O estabelecimento de novos canais ou redes de comunicação que facilitem a difusão 
rápida de experiências é fundamental para a criação de um fluxo multidirecional de 
informações e de conhecimento de apoio à ação organizacional (BARTLETT; 
GHOSHAL, 1998 apud ANGELONI, 2010, p. 58). 

Um público fundamental para todas as Empresas de TIC são os clientes, os que autorizam e 

definem os requisitos dos sistemas. Drucker deixa claro que os usuários, que irão produzir o 

trabalho fim das organizações, dos sistemas são definidos como um público. O usuário é quem 

atende os clientes das organizações, é ele quem identifica os desejos e reclamações mais 

diretamente. E também quem primeiro irá reportar erros ou dificuldades. 

[...] Embora as empresas do futuro talvez sejam muito diferentes das experiências 
atuais[...] Contudo, uma coisa é clara: ela exigirá maior autodisciplina e ênfase ainda 
mais intensa na responsabilidade individual pelos relacionamentos e pela comunicação 
(DRUCKER, 2000, p. 14). 

A comunicação facilitada pelas Novas Mídias Corporativas pode proporcionar melhor visão de 

valor tanto para a Organização como para as Empresas de TIC. Campanhas de Marketing 

podem ser aplicadas com o objetivo de pequenos banners, mensagens, onde se apresentem as 

vantagens e novidades, tanto das Organizações como das Empresas de TIC. Conquistar o 

público e explicar as possíveis demoras e mudanças de objetivos. 

Quanto maior e mais distribuída for a organização, como por exemplo, uma transportadora de 

cargas nacionais, ou uma loja de departamentos, ou um governo municipal, etc., maior será a 

dificuldade em se manter todos os funcionários alinhados e motivados. Da mesma forma 

Empresas de TIC que desenvolvem sistemas, por exemplo, contábeis que possuem clientes 



espalhados nacionalmente, ou sistemas usados por prefeituras, têm dificuldades para 

conquistarem esses públicos. E com certeza isso pode ser uma fonte de conflitos. 

A comunicação interna permitirá que os colaboradores sejam bem informados e a 
organização antecipe respostas para suas necessidades e expectativas. Isso ajudará a 
medir os conflitos e a buscar soluções preventivas. (KUNSCH, 2003, p. 159) 

Porter comenta que “a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma 

empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 

empresa” (1990 apud GARCIA, s.d., p. 12). Expande-se a idéia de compradores para os 

diversos públicos da empresa que além de usuários podem se transformar em defensores das 

Empresas de TIC. 

O primeiro público a ser trabalhado para efetivo posicionamento da empresa no mercado são 

seus funcionários. Empregados comprometidos, com a certeza de que são ouvidos e fazem 

parte de grupos que se ajudam, passam a defender as empresas nos momentos de conflitos. 

Possibilitar a construção de relacionamentos. O mesmo se pode dizer quanto ao público 

usuário dos sistemas. 

A credibilidade externa pode ser obtida mais facilmente somente se existir nos 
funcionários uma vontade de representar a empresa para a qual trabalham. Criar 
vínculos entre funcionários de uma empresa só é possível, a partir do momento em que 
eles se comprometem, informados e integrados em um determinado contexto, o que 
exige uma contínua troca de informações e alteração de comportamento da empresa e 
dos próprios funcionários. O segredo é passar a gerenciar relacionamentos por meio da 
comunicação. Por meio dela, vamos estar orientando atitudes e estratégias para que 
uma organização possa desempenhar suas ações (MARCHIORI). 

Da mesma forma que as Empresas de Comunicação, por exemplo, uma televisão, deve 

conquistar fidelizar, seu público para que possa sobreviver. Também uma Empresa de TIC 

deve conquistar seus públicos.  

As empresas orientadas para si mesmas se esforçam em vender o que produzem, enquanto que 

as orientadas ao mercado se esforçam em compreender as necessidades dos clientes. “Haverá 

sempre, podemos admitir, necessidade para alguma venda, mas o objetivo do marketing é 

tornar a venda supérflua, é saber e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço o 

sirva e se venda por si mesmo” (DRUCKER, 2001, p.56 apud, BOSON, 2008, P. 17). 



A cadeia de valores compreende o conjunto de atividades estratégicas que criam valor 
nos atributos do produto/serviço, e permitem obter vantagem competitiva através das 
estratégias de custos e diferenciação. As atividades de valor são, portanto, os blocos de 
construção distinta da vantagem competitiva (GARCIA, s.d., p. 6). 

É preciso que a Organização defina todos os seus públicos, tanto os internos como externos. 

As pessoas que vão estar de frente dos computadores e atender aos clientes das organizações, 

ou no caso de governo os cidadãos, também devem ser assumidos como público da Empresa 

de TIC. 

Os interesses desses públicos são distintos e a Empresa de TIC tem que entender e atender a 

todos eles. E da mesma forma que deve atendê-lo, deve ‘vender’ sua imagem para a sua 

valorização. Esse trabalho deve ser acompanhado por profissionais da Comunicação, mais 

propriamente de Marketing e Publicidade. 

O fluxo da informação deverá ser incentivado a acontecer de todas as formas, num esquema de 

Rede ou Teia. As Novas Mídias Corporativas são instrumentos de comunicação democráticos, 

não se deve pensar em instalar uma comunicação que seja hierárquica, somente em um 

sentido, de cima para baixo. 

A tipologia da comunicação não precisa ser formal, mas dar oportunidades a informalidade, da 

colaboração espontânea. É claro que os grupos, chats, fóruns, etc. precisam de mediadores, um 

gerente de lista (Cf. ANGELONI, 2010, p. 16). Porém, não de uma forma de polícia, deve 

haver espaço para a troca de experiências e criação de compromissos. 

As organizações de trabalho são locais nos quais os indivíduos passam a maior parte de 
seu tempo, constroem sonhos, despertam desejos, criam símbolos para expressar seus 
sentimentos. O processo comunicacional, com fluidez no fluxo informacional, se torna 
relevante e indispensável ferramenta na busca da compreensão mútua entre indivíduos 
e organizações e, conseqüentemente, corroboram para o alcance das metas 
estabelecidas. 

Os sujeitos organizacionais se comunicam através de processos, sendo a informação o 
conector entre eles e os objetivos e públicos da organização. Se o processo de 
comunicação e o fluxo informacional forem eficientes, a compreensão mútua é 
alcançada e os conflitos reduzidos, sendo as metas cumpridas mais facilmente. A 
informação passa, então, a ser base dos processos comunicacionais que se estabelecem 
na sociedade (SOARES, 2004, p. 1). 

 

 



5.1. Fluxo ilustrativo 

 
De forma colaborativa é apresentado abaixo, Ilustração 1, um esquema que representa o que 

está sendo discutido neste artigo com relação ao relacionamento, atendimento e comunicação 

dos públicos. As informações têm a finalidade de deixar clara a proposta de definição dos 

usuários dos sistemas como público, não entra na discussão de formas de organizações. Não 

será discutido como os atores devem se portar ou se relacionar, isso é deixado para a 

adaptação a cada caso. 

São colocadas as referências tanto para Empresas TIC privadas como as que atendem 

governos, dessa forma tem-se nos desenhos por exemplo: Cidadão-Cliente, que em se tratando 

de empresas privadas representa o cliente final da organização (cliente da Empresa TIC), em 

se tratando de empresa mista, ou pública, representa o Cidadão, como cliente do governo. 

A Ilustração 1 é construída com o fluxo das informações indo de baixo para cima, do 

Superior-Hierárquico até o Cidadão-Cliente via sistema e atendimento pelo Usuário-Final-

funcionário, para deixar claro que quem está na parte de baixo deve prover as necessidades de 

quem está atendendo o cliente final. Segue uma pequena explicação. 

O Superior-Hierárquico é o maior cargo na hierarquia da Organização (cliente da Empresa 

TIC), seja privada ou governo, o patrocinador na Gestão de Projetos. A Empresa-de-TIC é a 

desenvolvedora de soluções de informática. A Diretoria-Secretaria é o setor da Organização 

que definirá os requisitos do sistema. Sistema-Rotina é o aplicativo, o sistema informatizado.  

Usuário-Final-funcionário é o atendente na ponta, o que se relaciona com os clientes da 

Organização ou o Cidadão num governo. Cidadão-Cliente é a pessoa objeto do atendimento, 

pode ser um cliente que representa o faturamento da Organização ou o cidadão objeto do 

atendimento público. 

A Concorrência-Oposição representa o concorrente que disputa a organização ou a oposição 

política que tirará vantagens de uma avaliação má do governo pelo atendimento realizado. 



Cidadão-Cliente final contente e atendido pode representar fidelização das organizações ou 

continuidade no poder pelos administradores públicos. 

Após a recepção do Cidadão-Cliente pelo Usuário-Final-Funcionário, este tem condições de 

verificar se as necessidades do Cidadão-Cliente foram atendidas, e se o foram de forma 

satisfatória. Poderá levantar as dificuldades, excessos, acertos. Deve haver um Pós-

Atendimento, um controle de satisfação diverso do Usuário-Final-Funcionário, para se 

certificar da qualidade do atendimento. 

A Análise-do-Atendimento é realizada para verificar a satisfação final do Cidadão-Cliente, não 

somente pelo retorno do solicitado, mas também pelo próprio atendimento realizado pelo 

Usuário-Final-Funcionário. A Avaliação é a inteligência do trabalho, com as diversas 

informações (quantidades, estatísticas, solicitações, pesquisas, dúvidas, erros, etc.)  que o 

sistema deve fornecer e que a Análise-do-Atendimento deve levantar. 

No controle de tudo estará um trabalho de um grupo de Gestão-da-Comunicação-e-do-

Conhecimento para a definição de como os conhecimentos individuais, na Rede, devem ser 

compartilhados, e avaliação para melhora do todo. Deve implantar, definir, avaliar e treinar o 

uso das Novas Mídias Corporativas com o cuidado da linguagem adequada para cada caso.  

Redes-Sociais-Corporativas-e-Novas-Midias-Corporativas são as técnicas e ferramentas 

assumidas pela Organização e pela Empresa de TIC (Fóruns; Chats; Endomarketing; etc.). 

 

 



Ilustração 1: Fluxo de atendimento ao cliente final 
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5.2. Considerações no uso das Novas Mídias Corporativas 

As Novas Mídias Corporativas podem facilitar a criação, e gestão, de Redes Sociais 

Corporativas. Essas Redes Sociais Corporativas devem ser estudadas para abranger usuários 

(funcionários) ligados por assuntos correlatos de trabalho. 

Será útil se essas ferramentas trabalharem em conjunto com toda a Empresa de TIC (portal, 

sistemas, veículos de comunicação, etc). Isso facilitará a vinculação do nome da empresa aos 

serviços, além de facilitar o trabalho de marketing para ‘vender’ a empresa, ou resgatar a 

credibilidade. Um sistema de acesso corporativo facilitará o controle, dessa forma esse grande 

Sistema Gerenciador da Comunicação Interna (SGCI) poderá identificar todos os usuários e 

trabalhar acessos, mensagens, estatísticas e outros. Nos processos que necessitem de 

autorização de superiores os controles serão facilitados. Beuren (1998, p. 39) ressalta que 

[...] a concepção do sistema de informações é dependente do sistema de gestão ao qual 
vai servir de suporte. Desse modo, os esforços, na arquitetura e no desenvolvimento do 
sistema de informações, devem ser concentrados na identificação das informações 
necessárias ao processo de gestão empresarial e na determinação dos subsistemas que 
devem gerá-las. Isto sugere que haja integração do sistema de informação com o 
sistema organizacional. 

Com o uso de um sistema de comunicação interno, integrado, além de um conceito de unidade 

na empresa, também se estará “harmonizando interesses, evitando a fragmentação do sistema, 

promovendo, internamente sinergia negocial e, externamente, comportamentos e atividades 

favoráveis à organização” (REGO, 1985, p. 68). 

É necessário que se quebre paradigmas em conceitos tanto dos funcionários, dos superiores e 

das Empresas de TIC. Além das dificuldades próprias de cada mídia, dos problemas referentes 

aos públicos, há de se pensar também na dificuldade em se mudar conceitos pré-definidos. 

Esse pode ser o maior problema. 

“É preciso considerar”, escreveu Maquiavel em O Príncipe, “que não existe nada mais 
difícil do que mudar, nem nada mais ameaçador para o êxito, nem mais perigoso para 
lidar, do que a iniciativa de colocar uma nova ordem nas coisas” (VIANA, 2005, p. 
152). 

Ações como uma premiação pode facilitar e incentivar a participação, o SGCI deve poder 

contar a quantidade de colaborações de cada usuário (funcionário) ou de cada unidade em 



separado. Dessa forma, mensalmente a Empresa TIC e a Organização podem premiar as 

pessoas, ou unidades, que mais colaboraram para o crescimento de todos. 

Com o uso de senhas de acesso corporativas, o SGCI pode criar, para cada sistema, um Chat. 

Dessa forma, bastará o usuário se ‘logar’ no sistema que já estará on-line em um Chat do 

sistema. Todos os usuários do sistema estarão ‘ligados’, as dúvidas serão lançadas e qualquer 

um poderá contribuir para a solução. Muito importante é que ao colocar uma dúvida o 

funcionário perceba que poderá ser ajudado por todos, isso o fará se comprometer a ajudar os 

demais também. Conforme afirma Rego, a comunicação produz “Maior prazer e satisfação no 

trabalho e nas relações de cada um com seus companheiros; Atitudes mais desejáveis e mais 

racionais, em conseqüência de um maior sentido de participação e talvez de uma melhor 

informação acerca do ambiente de trabalho” (REGO, 1986, p. 60). É um serviço de 

atendimento rápido, com a mesma linguagem do usuário.  

Isso, é claro, diminuirá a necessidade da Empresa de TIC dar atendimento via telefone, porém, 

ela deve se dimensionar para que tenha – sempre – um mediador dando suporte. Um prêmio 

deve ser dado ao usuário, ou unidade, que mais ajudarem os demais. 

Também decorrente do controle de acesso, quando um superior quiser enviar uma mensagem, 

Mensagens Instantâneas, a uma pessoa ou grupo poderá fazê-lo. De preferência, o sistema de 

uso deve identificar a existência de mensagens, suas prioridades, e mostrar a mensagem antes 

de permitir o uso do sistema pelo usuário. 

Esse aplicativo de mensageria deve ter uma forma de feedback. Pode ser solicitando uma 

resposta, ou um resumo ou a execução de algo. O retorno é fundamental para que se possa 

fazer uma avaliação da comunicação e se evitar ruídos. 

O processo de comunicação é uma interação simbólica entre duas ou mais pessoas [...] 
Uma comunicação simbólica que usa textos e documentos é, muitas vezes, apenas uma 
aproximação do que se quer realmente comunicar, pois pode conter falhas que 
dificultam ou mesmo inviabilizam a compreensão pretendida como os mesmos 
(CHAVES et al., 2006, p. 22). 



Nas organizações, são muitos os problemas que podem causar as barreiras na comunicação, o 

chamado ruído. Além de todos os problemas técnicos que podem danificar ou impedir o envio 

da mensagem, há o ambiente social, as disposições individuais, que envolve: psicologia; 

cultura; linguagem; problemas de saúde; e uma série muito grande de motivos que devem ser 

trabalhadas pela administração com o apoio de profissionais da Comunicação. 

Este artigo não pretende analisar a conveniência e as formas de se usar uma ou outra técnica 

ou ferramenta das Novas Mídias Sociais. Esse é um enorme trabalho para novas pesquisas 

especializadas onde cada mídia deverá ser analisada, medida e pensada de forma corporativa. 

Nas modernas corporações, a estratégia de comunicação tornou-se tão vital quanto o 
planejamento financeiro e as vendas. Em lugar de ferramenta acessória, a comunicação 
passou a ser sinônimo de lucro que se realiza ou que se deixa de realizar. (VIANA, 
2005, p. 140). 

As diversas formas de Mensagens Intantâneas podem ser usadas nos sistemas corporativos e 

ser englobado pelo Marketing Interno ou Endomarketing.  

A comunicação interna deve viabilizar uma interação efetiva entre a organização e seus 
empregados, usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação 
mercadológica (endomarketing e marketing) (...) Ela será fruto de um trabalho 
pensado, organizado e constantemente avaliado, não ocorrendo simplesmente de forma 
casuística na vida da organização. (...) A comunicação interna deve contribuir para o 
exercício da cidadania e para a valorização do homem (KUNSCH, 1997, p. 128) 

Com o canal de comunicação computador assumem-se os sistemas informatizados como 

ferramentas de veiculação de campanhas de marketing interno. Com o uso de banners, 

mensagens, com pequenas propagandas, o sistema pode chamar a atenção dos usuários para 

campanhas de convencimento, solicitação de sugestões e informações diversas. Quantas vezes 

diversos anúncios, seja na TV, na Internet ou nos celulares, não motivam o consumo? 

Campanhas publicitárias dirigidas pelo marketing corporativo devem assumir os sistemas 

como um excelente canal para se recuperar credibilidades. Pode, paulatinamente, preparar 

centenas de pessoas para mudanças diversas de processos e de comportamentos. 

Deve-se concordar com Kunsch em seu trabalho sobre Intencionalidade e 

Transintencionalidade na Comunicação Publicitária que afirma que “muitas vezes o 



significado intencional de uma mensagem não é corretamente entendido pela audiência, seja 

porque, preparada com inabilidade, ela está acima do nível de inteligência dos destinatários, 

seja porque está vazada em termos com os quais os destinatários não estão familiarizados” 

(1989, p. 2). Isso justifica a presença de profissionais da área de Comunicação. 

Toda vez que houver alguma rotina nova, ou alteração de orientações, o sistema poderá abrir 

mensagens para avisar da nova funcionalidade. Esse trabalho deve ser gerido por profissionais 

da comunicação, pois, com essa ferramenta, a empresa em questão, e até mesmo a própria 

empresa desenvolvedora do aplicativo, estará em contato com milhares de funcionários-

consumidores todos os dias.  

Desta forma, a empresa é capaz de corrigir possíveis desvios e falhas em seus 
processos, de forma a melhor atender seus clientes internos e assegurar a satisfação dos 
trabalhadores, através de um clima organizacional saudável, com melhor qualidade de 
vida, ganhando desta forma, boa produtividade e maior propensão ao envolvimento nas 
atividades de melhoria da empresa, permitindo que o trabalho seja realizado com 
satisfação (LOPES E FILHO, 2003 apud MAYUMI, 2005, p. 5). 

Toda campanha deve ser motivo de estudo e definições de tempo, público, objetivos, etc. Os 

pequenos banners devem ser expostos em momentos diferentes, de forma a não atrapalhar o 

trabalho ou poluir as telas dos sistemas. Uma pequena mensagem poderá ser apresentada nos 

menus dos sistemas, não nas telas de trabalhos diários. Dessa forma as publicidades não 

tirarão a atenção dos funcionários das principais telas dos sistemas que exigem atenção.  

O impasse da comunicação interna [...] propõem duplo problema. De um lado, como 
motivar as equipes a se engajarem na comunicação. Ao permanecer inerte diante dos 
desafios do endomarketing, corre-se o risco de ficar do lado do pior. Existem 
entidades, e entidades influentes, em que os funcionários sequer conhecem os 
diretores. De outro, como lidar com a questão do tempo. 

Há escassez de tempo. Se é assim, pouco adianta organizar palestras, workshops, editar 
jornais, preparar cursos de redação para executivos, realizar media-trainings. Os 
momentos de entusiasmo se dissiparão como chuvas de verão. A necessidade de 
mudança justifica a ação: integrar o conjunto das estratégias com o marketing interno. 
Fora disso é como cavar buracos na areia. (VIANA, 2005, p.115). 

Como sugestões para empresas púbicas: Informações de programas e ações de governo para 

população e para o funcionalismo público (e familiares). Campanhas de associações, 

publicidade cobradas, interesses públicos, etc. A venda de anúncios pode servir, como o 



anúncio em jardins, para diversas manutenções e projetos. Para as empresas privadas: 

Informações de formação e informação aos funcionários (e familiares), divulgação de 

estratégias empresariais e conquista de valores. A venda de anúncios a fornecedores, clientes e 

outros, se tornando uma forma de faturamento. 

“Marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto, estabelecer um preço 
atraente e torná-lo acessível aos consumidores-alvos. As empresas devem também comunicar-se 
com seus consumidores atuais e potenciais [...] e o público em geral. Inevitavelmente, qualquer 
empresa assume o papel de comunicadora e promotora. Para a maioria das empresas, o problema 
não é se eles devem ou não comunicar, mas ao contrário, o que dizer, a quem dizer e em que 
freqüência.” (KOTLER ,1998 apud KELLER,2005, p. 19). 

 
 

6. Considerações finais 

As Novas Mídias Sociais, com uso Corporativo e com uma visão interdisciplinar, podem 

auxiliar a solução dos problemas de administração e comunicação das Empresas de TIC, 

privadas ou de economia mistas, com seus públicos.  

A definição dos usuários dos sistemas, Usuário-Final-Funcionário, como público das 

Empresas de TIC, obriga-as a definirem processos de Comunicação Interna que os atendam. A 

Comunicação com os públicos deve permitir uma comunicação com formato de Rede, ou Teia, 

sem uma hierarquização forte, ou formalismos que dificultem as trocas de informações e 

geração de conhecimentos em toda a rede. 

Com o uso das novas ferramentas de Comunicação Interna, torna-se necessário sua gestão por 

profissionais especializados da Área da Comunicação e do Conhecimento. Esse uso poderá 

facilitar a criação de valor para as empresas junto a seus públicos. O trabalho em conjunto dos 

profissionais da Área de TIC e da Comunicação precisa ser assumida nas empresas e nas 

instituições de ensino. 

O estudo do uso de cada ferramenta, ou técnica, das Novas Mídias Corporativas deve ser 

objeto de novas pesquisas e trabalhos. Também fica proposto a forma de faturamento das 

Empresas de TIC no uso desse canal de publicidade, ou na hospedagem, ou na gestão das 

técnicas e ferramentas. 
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