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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo entender a utilização das mídias digitais nas ações de 
comunicação empresarial. Através de estudos teóricos é possível compreender o surgimento 
da internet, sua evolução contínua e as diferentes etapas da Web: 1.0, 2.0 e 3.0. Dentro do 
contexto da Web 2.0, é possível estabelecer uma análise das redes sociais e os estudos que 
tentam explicar o porquê da interação, do compartilhamento e de outras ações feitas por estas 
mídias. As redes Facebook e Twitter aparecem no século XXI para transformar estratégias 
comunicacionais e renovar a visão jornalística. Para identificar peculiaridades e analisar 
comportamentos comunicacionais, é feito um estudo específico da cidade de Petrópolis e das 
mídias e empresas da região. O destaque se dá para a empresa 3Com Comunicação 
Empresarial, que serve de objeto de estudo para observar as mídias e as assessorias, 
trabalhando lado a lado e se complementando para interagir com o público-alvo. 
 

 

Palavras-chave: Redes Sociais. Comunicação Empresarial. Petrópolis. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A área da comunicação se renova e está em constante busca de novas ferramentas para 

melhorar o seu relacionamento com o público-alvo. Da mesma forma, a internet se configura 

com a globalização e com os avanços tecnológicos de forma a se reinventar dentro da própria 

Web.  

 Nas etapas transformadoras da internet, outro fenômeno surge, despertando na 

comunicação novas formas de interação com o usuário, as redes sociais. Com características 

rápidas, transformadoras e interativas as pessoas passaram a se comunicar mais e a expressar 

a sua opinião de foram mais livre. O efeito foi tanto que foi considerado o surgimento de uma 

nova mídia, a quarta mídia: 

As redes sociais tornaram-se a nova mídia, em cima da qual a informação circula, é 

filtrada e repassada; conectada a conversação, onde é debatida, discutida e, assim, 

gera a possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesses 

das coletividades (RECUERO, 2011: p.15) 

 

 Junto com a globalização e os constantes avanços da internet também aconteceu uma 

importante modificação na sociedade, no consumidor. Para atrair este novo consumidor 

contemporâneo é preciso muito mais do que atributos físicos ou produtos vantajosos. Para 

atrair os sentidos do novo consumidor é preciso despertar aspectos intangíveis das marcas, 

fatores além da marca: 

Atitudes de marca podem não somente se basear no desempenho do produto, mas 

também depender de imagens mais abstratas do produto, como o simbolismo ou a 

personalidade refletidos na marca. Esses aspectos‘ampliados’ de um produto são 

muitas vezes essenciais. (KELLER, 2006: p.131) 

 

Com o novo perfil do consumidor, a comunicação passa a buscar novas formas de se 

comunicar para atingir o seu público, e as redes sociais se apresentam como possíveis 

soluções. Porém, de que forma se dá realmente essa interação pela web? As redes Facebook e 

Twitter surgem como fenômenos midiáticos, mas os estudos sobre este fenômeno pouco 

esclarecem sobre seus efeitos. Por isso, neste trabalho procuramos analisar essas ações e 
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estudos teóricos em um recorte importante da cidade de Petrópolis. Através de análises da 

empresa de comunicação empresarial 3Com, seus relacionamentos com a mídia local e suas 

ações empresariais, principalmente a presença on-line, observa-se as ações midiáticas e seus 

efeitos. 
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2 COMUNICAÇAO E A WEB 

  

 

 Ao acompanhar as notícias sobre 

o mundo empresarial no passar dos anos, 

é comum observar as mudanças que as 

empresas fazem para se adaptar com as 

novas tendências e, dessa forma, 

continuar deixando sua marca bem 

posicionada no mercado. Muitas vezes, 

para manter o alto lucro, as empresas 

buscam se atualizar, de acordo com os acontecimentos e evoluções tecnológicas. Mas nem 

todas as empresas buscam essa atualização e até modernização, principalmente quando o 

assunto em voga é área de comunicação da empresa. Por estes motivos é possível identificar 

na última década, diferentes crises de confiabilidade e escândalos que transformaram 

negativamente a visão empresarial. 

 Entre alguns dos casos, encontramos a empresa Parmalat, que desde 2006 vem 

sofrendo sucessivas crises por diversos motivos, como problemas de abastecimento nos 

supermercados, processos de recuperação judiciais e relacionamento com varejistas. Estes 

problemas parecem não ter ligação com o ambiente comunicacional, porém, segundo a 38º 

Pesquisa de Reconhecimento de Marcas, realizada em todo o Brasil e publicada em 2010 na 

revista Supermercado Moderno, ao serem perguntados sobre quais marcas consideram as 

mais vendidas em suas lojas, os varejistas e consumidores lembraram-se menos da Parmalat. 

Este é um reflexo dos problemas internos da empresa, como ditos anteriormente, de 

abastecimento, no qual varejistas fazem pedidos mas são entregues em menor quantidade do 
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que o solicitado, quando são entregues. Essas dificuldades por sua vez tiveram consequências, 

como por exemplo, a diminuição do da lembrança da marca na mente das pessoas na hora de 

pensar em um produto do seguimento, ou seja, o share of mind de 16,1% em 2008 para 12,2% 

em 2010.  

 De acordo com a pesquisa, estas menores taxas do share of mind são resultantes de 

falhas na comunicação, pois para uma marca conseguir se manter na mente dos consumidores, 

é preciso um trabalho de comunicação em diversos pontos de contatos, como iniciativas de 

marketing, relações públicas e espaço nas gôndolas. Com os problemas internos, o marketing 

e a comunicação da Parmalat também foram afetados, e o resultado foi a mudança do 

pensamento das pessoas que, mesmo sem saber identificar diretamente o problema interno, ao 

não encontrar os produtos nas prateleiras dos supermercados diariamente, deixaram de 

lembrar da marca. Portanto, com os dados e afirmações apresentados pela pesquisa, 

percebemos que essas dificuldades internas da Parmalat geraram reflexo direto na imagem da 

marca e seus produtos, como leite longa vida (o carro chefe da Parmalat), o creme de leite e o 

leite condensado, que sofreram recuos.  
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 A presença da Parmalat e de todos os produtos da marca na vida de seus consumidores 

começou a decair como explicitado pelos dados acima. Na 38º Pesquisa de Reconhecimento 

de Marcas, feita pela revista Supermercado Moderno, citada acima, ainda é apresentado 

outro ponto interessante, no qual o professor de marketing da Fundação Getúlio Vargas, 

Jacques Gelman, explicita que os prejuízos para a imagem da marca em situações de 

problemas com abastecimentos e problemas internos, de forma geral, geram problemas ainda 

maiores do que notícias negativas na imprensa: "Uma empresa em dificuldade precisa mostrar 

ao comprador do supermercado que consegue honrar os compromissos acordados, porém se isso 

deixa de acontecer, ele passa a reduzir a participação daqueles produtos no sortimento”.  

 Uma crise de imagem como essa pode ser identificada em diversos setores, desde 

multinacionais e empresas de grande porte, como o caso da Parmalat, quanto na vida amorosa 

de personalidades, como no caso da cantora Sandy, ao fazer parte da propaganda da cerveja 

Devassa. Neste último caso, Sandy atuou como garota propaganda da campanha de carnaval 

2011 da cerveja Devassa. Nas publicidades, foi sugerido ao consumidor de que até mesmo a 

cantora Sandy, que é considerada pelo senso comum como uma mulher de atitudes discretas, 

possuía um lado Devassa: porém, de acordo com Batista (2011) (em artigo), o comercial gerou 

uma polêmica de altas proporções, principalmente nas redes sociais, fazendo com que fosse 

discutido se a cantora Sandy tinha realmente ou não um lado Devassa, e não o produto em si: 

A campanha da Devassa perdeu seu foco de atuação quando seu tema se tornou maior 

que o produto oferecido. Sandy e a polêmica gerada em torno de sua vida e 

expectativas ofuscaram o centro do que deveria ser a verdadeira discussão: que toda 

mulher (inclusive Sandy!) tem um lado devassa que seria resgatado através da cerveja 

de mesma marca. A frustração e polêmica em torno da cantora e sua impossibilidade 

de se tornar uma mulher fatal terminaram demandando mais atenção que o produto 

em si. (BATISTA, 2011: p.11) 

 

  No caso da Parmalat, o resultado da problemática foi além da crise de imagem da 

marca, atingindo prejuízos para os negócios da empresa com queda de valor no mercado e de 

confiabilidade, como apresentados na tabela acima. Já no caso da Devassa, o produto 

divulgado acabou sendo colocado em segundo plano com a exposição da imagem da cantora 
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Sandy. Nesses momentos, as empresas passam a dar maior importância para a comunicação e 

suas ações, pois, como afirma Forni (2007),  "geralmente a comunicação é chamada quando o 

fato negativo está consumado".   

 Atualmente, outra empresa também pode ser apontada como um exemplo de 

problemas de confiabilidade. A maior enciclopédia on-line do mundo, a Wikipedia,  possui 

1,6 milhão de verbetes (836 mil apenas em inglês, 85 mil em português), divididos em 

versões em mais de 200 idiomas. Ela pode ser visitada e editada por qualquer pessoa, o que, 

em tese, significaria que o conteúdo poderia ser aperfeiçoado constantemente. Porém, na 

prática, vários problemas foram identificados como, por exemplo, informações publicadas 

erroneamente, o que fez com que a empresa tivesse que rever seus conceitos editoriais. Em 

um dos casos, a foto do Papa Bento XVI foi trocada pela do personagem Darth Sidious, do 

filme Star Wars, após o conclave em 2005. Em outro caso, o ex-editor do jornal The 

Tennessean, John Seigenthaler, de 78 anos, relatou que, de acordo com o verbete na 

Wikipedia, ele estaria envolvido com o assassinato de John Kennedy. Seigenthaler informou 

em artigo no jornal USA Today, que, por meses, o verbete apresentava essa conclusão e sua 

imagem estava extremamente manchada. O fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, admitiu a 

falha no sistema e passou a não permitir que conteúdos fossem postados anonimamente. A 

partir de então, apenas usuários cadastrados poderiam publicar no site, porém a confiabilidade 

que os internautas depositavam no serviço, a ponto de atingir 60 milhões de visualizações de 

página diários, já estava prejudicado.  

 Todos esses fatores se agregam de forma a construir um denominador comum. Este, 

ligado a evoluções tecnológicas e outras ações institucionais, causaram a maior parte das 

mudanças significativas nas estruturas comunicacionais das empresas que podem ser 

observadas hoje. Segundo Agenti e Barnes (2009), apenas 44% dos norte americanos 

acreditavam que as empresas agiam corretamente. Segundo os mesmo autores, em 2002, algo 
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próximo de 81% de um grupo de investidores "não demonstravam muita confiança nos 

responsáveis por comandar grandes empresas." Esta desconfiança nas corporações e em seus 

líderes gerou uma preocupação na construção da imagem da marca e, consequentemente, nas 

estruturas comunicacionais digitais que, segundo afirmado por Agenti e Barnes (2009), 

resolveria estas problemáticas apresentadas anteriormente: "se você construir plataformas de 

comunicação, as pessoas as acessarão: trata-se de ascensão da mídia on-line."  

 As crises de imagem da marca explicitadas anteriormente seriam resultado do perfil do 

consumidor moderno, em artigo de Batista (2011): "os atributos físicos e funcionais dos produtos 

já não são fatores primeiro de escolha."  Atualmente, o público-alvo dos produtos se volta para os 

aspectos intangíveis das marcas, gerados pela forma com que esta se comunica com seus 

consumidores, pois as 

Atitudes de marca podem não somente se basear no desempenho do produto, mas 

também depender de imagens mais abstratas do produto, como o simbolismo ou a 

personalidade refletidos na marca. Esses aspectos‘ampliados’ de um produto são 

muitas vezes essenciais. (KELLER, 2006:  p.131) 

 

 No atual mundo globalizado, o valor da informação disponível e exposta se modificou a 

ponto de ser apresentado como estratégico para o público consumidor, como relata Luis 

Alberto Farias (2009), em seu artigo sobre Comunicação em tempos de crise: "propaganda, 

promoção e todo o composto de marketing, acabam por necessitar de mais e maiores valores a 

agregar ao produto e à marca, ampliando seu sentido de utilidade intangível e marginal." 

Segundo ele, para a criação da imagem corporativa é necessária uma identidade corporativa, 

elaborada através do importante e amplo trabalho da comunicação de cada empresa. Nesse 

trabalho comunicacional, deve ser levado em conta até mesmo a participação da empresa no 

market share de seu segmento.  

 Os autores Barnes e Agenti (2009) acreditam que, além das crises empresariais, a 

fragmentação da mídia após o surgimento seguido da popularização da web apenas aumentou 

esta preocupação. Esta fragmentação ocorreu com a disseminação da internet a partir de 1990, 
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quando ela teve um aumento de em torno de 100% ao ano. Nos anos que se seguiram, houve 

surtos ainda maiores de crescimento, e as empresas viram a necessidade da construção da 

imagem digital,  pois:  

A contínua criação de novas tecnologias está agilizando o ritmo da coleta e 

disseminação de notícias e propiciando numerosos veículos de mídias com os quais 

os consumidores podem contar para ter sua dose diária de informação. Isso significa 

que o tempo que os consumidores dedicam ao consumo de mídia está mais 

fragmentado do que nunca - o que representa diversos desafios para os 

comunicadores que tentam atingir seu público-alvo. (AGENTI; BARNERS, 2009: 

p.23) 

 

 Desta forma, a comunicação passou a ser vista de forma estratégica para alcançar 

novos stakeholders, de acordo com a visão de Agenti e Barnes (2009). O público americano 

por exemplo acredita que a internet era uma melhor fonte de informação em comparação à 

TV (68%), ou ao rádio (63%) ou ao jornal impresso (63%). Os autores defendem o aumento 

da propensão ao consumo via internet: "as empresas precisam garantir sua maior presença 

digital e criar continuamente conteúdos dinâmicos, interativos e originais." 

 

2.1 PRÉ-HISTÓRIA DA INTERNET: A ERA DISCADA  

  

 A história do surgimento da internet é 

longa e por isso, pode ser dividida em etapas, 

como apresentaremos a seguir. A INTERNET 

(interconnected network) surgiu como arma de 

guerra em 1957, em plena guerra fria.
1
 Uma de 

suas utilizações foi como forma dos norte-

americanos mostrarem sua superioridade 

tecnológica e científica, sobre a União Soviética e suas zonas influenciadoras. Os principais 

                                                 
1
 Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os 

Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) 

e a extinção da União Soviética (1991). Foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, 

social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
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projetos nessa área da tecnologia e ciência apoiados pelos Estados Unidos naquela época 

eram ligados a informática, sistemas operacionais e redes de computadores. Um desses 

projetos foi a criação de uma rede, posteriormente denominada de Arpanet, em 1969. Essa 

rede era capaz de conectar diferentes computadores a distância, de forma que os dados eram 

passados independente de ponto fixos, ou seja, se um dos pontos fosse desconectado, a 

transferência de dados não seria interrompida. O primeiro nó da rede foi feito entre os 

computadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), do Instituto de 

Pesquisas de Stanford (SRI), da Universidade  da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB) e do 

computador da Universidade de UTAH. Incialmente, as conexões eram feitas entre 

universidades e centros de pesquisas nos Estados Unidos, em seguida, começaram as 

conexões internacionais entre Londres e a Noruega, por exemplo. Em 1982, foi estabelecido 

um sistema padrão para a Arpanet e assim inúmeras outras redes que possuíam a mesma 

padronização se tornaram aptas a se interligar à rede e, a partir daí, o nome foi modificado 

para "Internet", como conhecemos hoje. Porém, as redes ainda se concentravam basicamente 

em universidades e centros de estudos.  

 Foi apenas com o surgimento da rede NSFNET, pela National Science Foundation
2
, 

nos Estados Unidos, em 1986, que o público que utilizava a rede começou a se modificar. A 

rede era mantida pelo governo americano e grandes empresas. Sua função era de interligar os 

centros de pesquisa e universidades a núcleos de supercomputação. Em 1989, com o 

encerramento da Arpanet, a NSFNET passou a interligar a sua rede com inúmeras outras 

redes pelo mundo, fora do ambiente acadêmico. Com isso, a internet se expandiu, mas só 

começou a passar informações não acadêmicas a partir de 1990, com o surgimento dos 

primeiros provedores de acesso comercial. A partir de 1995, a internet precisou de apenas 4 

anos para atingir mais de 50 milhões de usuários no mundo. Em 2006, a internet atingiu cerca 

                                                 
2
 A Fundação Nacional da Ciência (NSF, National Science Foundation) é uma agência governamental dos 

Estados Unidos independente, que promove a pesquisa e educação fundamental em todos os campos da ciência e 

engenharia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
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de 439,2 milhões de computadores hospedeiros no mundo. Só no Brasil esse número chegou a 

6,5 milhões de computadores, atingindo o oitavo lugar entre os países com maior números de 

hospedeiros na internet em 2006. 

 

País Número de hospedeiros 

Estados Unidos 279.618.693 

Japão 28.321.846 

Itália 13.060.369 

Alemanha 11.859.131 

França 9.166.922 

Holanda 8.363.158 

Austrália 7.772.888 

Brasil 6.508.431 

Reino Unido 6.064.860 

Polônia 4.367.741 

Fonte: COMITE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa de número de hosts. Disponível em: 

<http://www.nic.br/indicadores/hosts/2006/index.htm>. Jul. 2006 

 

 No Brasil, a Internet surgiu através da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), em 1989. 

Desse ano até aproximadamente 2000, a internet se manteve em fase de montagem, infra-

estrutura, desenvolvimento de tecnologias e aplicações avançadas de redes. Em 2000, graças a 

contratos de participação do Brasil na rede norte americana, denominada Internet2, a internet 

chegou em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, utilizando-se da internet 

americana enquanto a espinha dorsal da rede brasileira ainda não estava totalmente 

consolidada.   
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 Com a expansão da mídia on-line, a Internet adquiriu uma interface-pública com a 

Web 1.0. Nesta fase da internet, segundo Agenti e Barnes (2009), a web 1.0 se caracterizava 

por "uma versão on-line das primitivas estratégias de comunicação empresarial; por meio 

desse mecanismo, os executivos enviavam mensagens a seus grupos de interesses, que as 

'digeriam'.". Exemplo: os empresários enviavam e-mails com destinatário separado. Mas a 

interação ainda era muito precária e com limitações. O conteúdo publicado na web 1.0 era 

gerado por algo em torno de 250 mil sites, para 45 milhões de usuários no mundo todo. O 

conteúdo publicado pelos websites era gerado apenas para leitura, portanto, permitindo uma 

interação mínima com o usuário.  

 O correio eletrônico era basicamente a ferramenta mais utilizada e popular nesta fase 

da internet. Seu uso se dava tanto pelas empresas quanto por usuários comuns. Ele possibilita 

as pessoas enviarem recados e informações pelos computadores, basta apenas que cada um 

tenha um endereço de e-mail. MSN
3
? Chat? Nada disso. O utilizado da época era o IRC, que 

permitia que os usuários conversassem em tempo real pela internet, com mensagens curtas. O 

IRC deu origem ao chat, que apresentava uma página com inúmeros usuários conectados 

simultaneamente com o objetivo de trocar mensagens em salas de bate-papo. Os grupos de 

discussão, conhecidos como newsgroups, também eram uma ferramenta muito utilizada. Eles 

surgiram pela Usenet, que oferecia um serviço de fórum onde essas discussões eram 

formadas. Incrivelmente utilizados, os blogs ou weblogs permitiam atualizações em diários 

pessoais via web e à disposição de todos que quisessem acessar. Essas ferramentas, entre 

outras pouco conhecidas e utilizadas, eram no que se baseava a interatividade da WEB 1.0. 

 Enquanto os usuários navegavam na internet, principalmente nos sites de busca e nos 

blogs lendo seus conteúdos, no âmbito empresarial a web começou a apresentar novas 

oportunidades para o mundo corporativo, com ferramentas on-line de comunicação 

                                                 
3
 MSN (derivado de The Microsoft Network) é um portal e uma rede de serviços oferecidos pela Microsoft em 

suas estratégias envolvendo tecnologias de Internet. O logotipo representa uma borboleta, que "captura a 

imaginação e a liberdade" de conversar no MSN. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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empresarial e redes internas de comunicação. Foi possível criar uma web mais interativa e 

cada vez mais ligada em rede, permitindo aos usuários ficarem mais participativos e passarem 

de observadores para criadores.  

A expansão e popularização da internet transformaram o compartilhamento de 

informações em algo muito mais prático e veloz, indo além das trocas de e-mails e as 

conversas em bate-papos. O fluxo de notícias se tornou incrivelmente simples, atingindo um 

alto nível de rapidez e volume, como o ressaltado por Agenti e Barnes (2009). Nos Estados 

Unidos, a porcentagem de usuários da internet que buscaram notícias on-line em um único dia 

do outono de 2000 (o que indica que fazem diariamente) foi de aproximadamente de 20%, 

enquanto que em um único dia de dezembro de 2007 era de 40%. 

 

2.2 CURTINDO, COMPARTILHANDO E INTERAGINDO: A WEB 2.0 

 

 A globalização modificou o pensamento 

das empresas em relação à comunicação 

organizacional. Ao se depararem com os efeitos 

da Web 2.0, passaram a dar maior importância s 

ações comunicacionais. Porém, é preciso 

entender o termo Web 2.0 antes de começar a 

diferenciar com as outras Webs. De acordo com 

Torres (2009), o termo Web 2.0 foi criado em outubro de 2004 por Tim O'Really, da empresa 

americana Really Media, para ser usado em uma série de palestras sobre o novo modelo de 

negócios na Internet após a bolha da NASDAQ
4
. Portanto, o termo na verdade fora criado 

como estratégia de marketing, mas se popularizou e passou a ser utilizado em diversos textos 

                                                 
4
 O NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou Associação Nacional 

Corretora de Valores e Cotações Automatizadas), é uma Bolsa de valores eletrônica, constituída por um conjunto 

de corretores conectados por um sistema informático. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corretor
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para descrever o que estava acontecendo na Internet com o crescimento das mídias e redes 

sociais e os sites colaborativos. O conceito que define a Web 2.0 seria: 

Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das 

regras para obter sucesso nessa plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 

quanto mais usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. (TORRES, 

2009: p.349) 

 

 As ferramentas existentes na Web 1.0, como os e-mails, salas de bate papo e fóruns de 

discussão, explicitados no tópico anterior, já proporcionavam a interação entre os usuários, 

mesmo que limitada. Um dos pontos em que podemos diferenciar a Web 1.0 da Web 2.0, é a 

capacidade que os internautas têm de produzir conteúdo e de interagir bem mais com o 

mundo. Na Web 1.0, os usuários eram meros espectadores; atualmente, com a chegada da 

web “moderna” e turbinada de ferramentas 2.0, eles são espectadores, mas ao mesmo tempo 

criadores do conteúdo que se auto disponibiliza na Internet. Colocando vídeos, publicando 

fotos, transmitindo informações e opinião, os usuários da internet passaram a ser e a gerar 

notícia. Desta forma, sempre teremos uma internet mais cooperativa e com alta interatividade: 

Com a internet, a mudança mais significativa está na possibilidade de interatividade. 

Esta característica da internet permite romper com o modelo tradicional da 

comunicação de marketing por meio da mídia de massa, em que o cliente é passivo, já 

que passa a existir a comunicação de um para um e de muitos para muitos. 

(LIMEIRA, 2010: p.152) 

 

 A mudança da Web 1.0 para a Web 2.0 transformou também as estruturas 

organizacionais, fazendo com que as empresas fossem obrigadas a se adaptar para não correr 

o risco de, possivelmente, sofrer com crises no futuro. Uma das principais mudanças da visão 

organizacional, do momento em que se modificou a Web 1.0 para a Web 2.0, foi a questão da 

geração de conteúdo. Conteúdo esse compartilhado principalmente pelas redes sociais, blogs 

e web blogs como citado por Limeira (2010: p.150):  

Ocorre mundialmente a proliferação dos web blogs, ou blogs, que são websites 

pessoais escritos por qualquer internauta, como meio de se expressar livremente suas 

opiniões e ideias sobre qualquer assunto. Sendo aberto para a participação de 

qualquer pessoa e fácil de acessar e de atualizar, pode ser lido e comentado 

publicamente por amigos ou pessoas desconhecidas. 
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 Como explicitado por Limeira (2010), os conteúdos são gerados e publicados na web 

através de um blog ou site. Os internautas têm acesso a essa informação e comentam e/ou 

divulgavam entre eles (como apresentado na figura.1). Na Web 2.0, um internauta gerador de 

conteúdo pode publicar informações de diversas outras maneiras, de forma que os internautas 

poderão não só ter acesso e compartilhá-las, mas também contribuir acrescentando 

informações ao conteúdo já publicado e em seguida divulgar para outros internautas, que 

terão a possibilidade de fazer o mesmo (figura.2).  

 

 

Figura.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2 
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 Um exemplo da importância do compartilhamento de conteúdo foi a campanha 

eleitoral para presidente dos Estados Unidos de Barack Obama. Sua campanha utilizou a 

mídia da Web 2.0 vista como uma das mais democráticas das mídias no mundo atual: as redes 

sociais. No estudo de Arantes e Reis (2007), é apresentado que Obama usou e abusou da 

característica viral e democrática das mídias digitais, enquanto o seu concorrente, McCain, 

utilizou a internet apenas como divulgação da campanha. Como base para o sucesso da 

campanha pela internet, Obama criou o website oficial 'MyBarackObama.com', com mais de 

16 espaços sociais oficiais; e mais de quinhentos grupos surgiram espontaneamente no 

Facebook.  

 Os vídeos com depoimentos, discursos e clips foram uma das ferramentas de 

comunicação de divulgação de conteúdo mais utilizadas. Uma página denominada 

"YouBama" possibilitava os usuários/eleitores fazerem vídeos e publicá-los na página 

dizendo o porquê de votar ou não em Obama. No twitter, enquanto Obama chegou a obter 130 

mil seguidores e 263 publicações diárias no microblog, John McCain teve apenas 5 mil 

usuários e apenas 25 atualizações durante toda a sua campanha, além da pouca interação com 

seus seguidores. Os autores Arantes e Reis (2007) afirmam que, no youtube, o perfil de 

Barack Obama teve em torno de 1.800 vídeos postados e mais de 19 milhões de exibições do 

canal, enquanto no perfil de John McCain foram pouco mais de 300 vídeos publicados e 2 

milhões de exibições.  

 Obama obteve excelentes resultados, mobilizando os votos e levantando 2,9 milhões 

de dólares de doações e 1,7 milhões de dólares de contribuições. A internet foi responsável 

por 87% de toda a arrecadação da campanha. A presença de Obama no facebook, no youtube 

e mais outras 14 redes sociais superou a de McCain.  
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presidencial 

  

  

 

 Com o surgimento da Web 2.0,  uma nova vantagem competitiva foi apresentada para 

as empresas. Aquelas que souberam administrar as novidades dessa evolução da web, 

descobriram uma web que permite ao público ter voz. Profissionais de marketing encontraram 

na Web 2.0 um novo caminho de possibilidades, permitindo que conseguissem alcançar 

rapidamente e com mais facilidade o consumidor ou Prosumer, termo vindo do inglês da 

junção de producer (produtor) + consumer (consumidor), criado por Alvin Toffler (1960). De 

acordo com Toffler (1960), surgiria futuramente um novo consumidor. Este deixaria de ser 

apenas receptivo. Atualmente ele exige e até mesmo força a indústria a produzir aquilo que 

ele quer comprar, quebrando paradigmas de que, por exemplo, a indústria define o poder da 

cadeia de suprimentos. Através das redes sociais, esse público mostra o seu 'poder' e as 

empresas observam e redirecionam suas estratégicas com essas interações sociais. Porém, um 

questionamento levantado por José Telmo apresenta uma problemática dessa relação moderna 

entre empresa e consumidor. Como é possível monitorar essa interação e de que forma é 

possível mensurar essas mudanças de atitudes?  

Estamos tão preocupados com números para nossos gráficos e  relatórios. Afinal, 

devemos demonstrar algo "palpável" de tanta interação, relacionamento, indicações e 

feedbacks. Mas será que apenas os números são o resultado esperado? Seriam 3.000 
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seguidores o reflexo da influência de um perfil ou de sua influência? Ao twittar você 

está realmente impactando os 3.000 seguidores? (TELMO, 2010: p.3) 

 

 Estudos recentes indicam que a internet está caminhando para uma nova fase, a Web 

3.0. Torres (2009) acredita que utilizando-se do termo Web 3.0 definimos um momento 

futuro, em que a organização e o uso da internet será feito de forma mais inteligente, 

consciente e eficiente por todos. Porém, o próprio autor relata que definir termos e 

conjunturas baseando-se em pedaços do presente seria, no mínimo, um exagero: "tenta se 

prever o futuro baseado em fragmentos e na ideia de que a evolução se faz pelo incremento. A 

história mostra que a evolução se faz pela ruptura... ela não cabe em um termo incremental.". 

 

2.3 AS FERRAMENTAS DIGITAIS 

 

 No concorrido mundo empresarial 

atual, para estar próximo do público é 

necessário que a empresa esteja presente no 

universo on-line. A i9 social media (2011), em 

seu website, relata a importância da presença 

da marca na Web: "para uma marca, é 

essencial saber o que seus consumidores estão 

falando, pensando e desejando. E é através das mídias sociais que eles expressam suas 

vontades e opiniões." A empresa apresenta também que estabelecer o correto posicionamento 

do cliente nas mídias sociais é uma tarefa que precisa ser avaliada de forma estratégica, sendo 

um importante canal para estimular os futuros consumidores e atingir os resultados desejados. 

 Antes de começar a elaborar as estratégias de marketing e comunicação on-line a 

serem utilizadas nas redes sociais, é necessário avaliar os recursos existentes. É preciso que as 

empresas conheçam seu negócio profundamente, seus produtos e o público-alvo. Márcia 
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Constanti (2011), em artigo na i9 completa ainda dizendo que "pode parecer óbvio, mas o 

fator mais importante antes de definir a estratégia e as necessidades de seu público na web é 

compreender o tamanho, os objetivos e as pessoas que circundam sua empresa." 

 Antes de entrar em uma rede social, é preciso compreender todas as 'regras' existentes 

em cada uma delas, para divulgar corretamente a empresa. Além disso, é necessário que o 

gerenciador das contas organize bem o seu trabalho para conseguir manter as várias redes 

atualizadas constantemente. Muitos profissionais optam por programas que reúnem todas as 

redes para que assim consigam gerenciar e atualizar as redes através de um único local. 

Programas como o Hootsuite
5
 oferecem estas possibilidades. 

 As publicações presentes nos perfis das empresas devem estar sempre atualizadas, 

antes mesmo das pessoas terem acesso a elas. O conteúdo compartilhado será o responsável 

por estimular o público a seguir a empresa, sendo este com informações sobre o segmento e 

marca/empresa ou de utilidade e que estimulem as pessoas a se tornarem 'fãs' da mesma.  

 As mídias sociais, desde o seu surgimento, além da criatividade, interação e rapidez 

das novas tecnologias, apresentaram uma vantagem essencial que capturou a atenção de 

muitos profissionais do marketing: a gratuidade. E, segundo Stuart Read (2009), foi 

experimentando o baixo custo das tecnologias da Web 2.0, que foi descoberta uma excelente 

forma de aproximação e de apreensão de novas idéias. Através das tecnologias sociais, os 

consumidores interagem na Web, como nos blogs, Youtube, Orkut, Facebook, Twitter, Fórum 

de consumidores, Linked In, Delicious, Rss (Really Simple Syndication), Podcasts, Wikis, 

Vimeo e muitas outras redes. Nos próximos capítulos explicaremos algumas dessas redes. 

Esta vantagem competitiva transformou a visão do marketing, permitindo que aceitassem a 

voz dos usuários como uma mistura de interações, como argumenta Read (2009):  

O uso criativo e inteligente das ferramentas da Web 2.0 pode ajudar profissionais de 

Marketing a alcançar os consumidores (através de um melhor entendimento de suas 

necessidades e adicionando novos laços de interação com eles); entender melhor e 

                                                 
5
 Hootsuite: programa de gerenciamento de redes sociais. 
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gerenciar sua imagem na web; e refinar as práticas operacionais para estar à frente da 

competição. 

 

 As ferramentas digitais utilizadas pela comunicação atualmente são das mais diversas. 

Através das tecnologias sociais na web que o consumidor interage. Essa interação de trocar 

informações, repassar notícias e conteúdo para a rede de conhecidos, faz parte da vivência do 

ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

 

3 REDES SOCIAIS 

 

 

 

 Como apresentado no capítulo anterior, as redes sociais surgiram no contexto da Web 

2.0, como proposta de evolução da forma com que as pessoas interagem e compartilham 

informações pela internet. O objetivo desta etapa do trabalho é explicitar com surgiram as 

interações nessas redes a ponto de se tornarem um fenômeno entre as mídias digitais. 

 

3.1 SEGUIR? COMPARTILHAR? CUTUCAR? DE ONDE SURGIU ISSO?  

  

 Há mais de 10 anos, a primeira rede social surgiu, chamada de Sixdegrees. Esta rede 

foi a primeira a possibilitar que usuários criassem um perfil virtual combinado com 

publicações de contatos e navegação por redes sociais alheias. Apesar de ter conseguido 

muitos usuários, a Sixdegrees faliu 3 anos mais tarde por falta de administração financeira. 

Em 2000, vários outros serviços de redes sociais surgiram, como o Live Journal, 

Asianevenue, Blackplanet, LuinarStorm, Migente, Cyworld (site sul-coreano de 

relacionamento virtual, mantido pela SK Communications, uma empresa pertencente à South 

Korea Telecom, a maior operadora de telefonia móvel da Coreia do Sul), e Fotolog (um site 

de fotografias, onde usuarios podem mandar suas fotografias e compartilhar com os amigos).  

 O mais próximo das redes sociais que conhecemos hoje, criado naquela época, foi o 

Friendster. Ele foi o pioneiro das redes sociais de relacionamento. O Friendster foi fundado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-coreano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Relacionamento_virtual&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SK_Communications&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Korea_Telecom&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Korea_Telecom&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefonia_m%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9ia_do_Sul
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em 2002 por Jonathan Abrams em Mountain View, na Califórnia. Porém, a rede também não 

estava pronta para o grande crescimento exponencial de usuários e por isso começaram a 

surgir problemas técnicos. Com a chegada de redes concorrentes e a falta de suporte técnico o 

Friendster não aguentou e faliu.  

  Anos depois, surgiram as redes sociais conhecidas atualmente, como Facebook 

(2004), Twitter (2006), Orkut (rede social filiada ao Google, criada em 24 de Janeiro de 2004 

com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos) e 

MySpace (serviço de rede social que utiliza a Internet para comunicação online através de 

uma rede interativa de fotos, blogs e perfis de usuário, além de um sistema interno de e-mail, 

fóruns e grupos). 

 Segundo Raquel Recuero (2011), o que é denominado de "mídia social" atualmente é 

um fenômeno complexo, que apresenta um conjunto de tecnologias da comunicação muito 

mais participativas, rápidas e populares, juntamente com as apropriações sociais que foram 

criadas em torno dessas ferramentas:  

é um momento de hiperconexão em rede, onde estamos não apenas conectados, mas 

onde transcrevemos nossos grupos sociais e, através desse suporte geramos novas 

formas de circulação, filtragem e difusão dessas informações. (RECUERO, 2011: 

p.15) 

 

 As mídias sociais se baseiam no relacionamento interpessoal, e tiveram início antes 

mesmo dos chamados sites de rede social. As raízes das mídias sociais estão entrelaçadas com 

as raízes da própria internet, que, segundo Recuero (2011), surgiu como meio massivo e, ao 

mesmo tempo, interativo, provocando uma mudança estrondosa na forma com que a 

informação era distribuída:  

A mudança está na horizontalização do processo de constituição das mídias que, ao 

contrário da chamada mídia de massa, distribuiu o poder de distribuição da 

mensagem. Essa revolução, que ensaia os passos mais significativos com o 

surgimento dos blogs (e a consequente popularização da produção e publicação de 

conteúdo na web, instituindo o que O'Relly vai chamar de Web 2.0), vai atingir mais 

gente de forma mais rápida com os sites de rede social (que vão publicizar as redes 

sociais e manter conexões que funcionam como canais de informação entre os 

atores) e com apropriações destes sites. (RECUERO, 2011: p.15) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
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 Esta nova mídia possui uma característica importante que seria justamente a interação 

com outras mídias. Conforme estudo das empresas Nielsen e Yahoo, feito em janeiro de 2011, 

86% dos usuários de internet móvel nos Estados Unidos assistem TV nos seus respectivos 

dispositivos (tablets, smartphones e notebooks). Em agosto de 2011, 16% do tráfego do site 

da revista Cosmopolitan foi gerado pelo Facebook, de acordo com a comScore
6
, e 4% pelo 

Google. Ainda com base na pesquisa Nielsen e Yahoo, no mesmo período, o site do jornal 

americano USA Today, teve a porcentagem de 8,4% de tráfego gerada pelo Facebook. 

Através desses dados observa-se que as redes sociais não apenas interagem com outras 

mídias, mas fazem parte da propagação das suas informações. 

 Os usuários das redes sociais são classificados pelos profissionais de marketing em 

três diferentes categorias: a geração baby boomers (nascidos entre 1946-1964), geração X 

(1965-1982) e geração Y (1983-1993). Entre essas gerações, o autor José Telmo (2011) 

aponta a Y como a mais interativa, pois, segundo relatório da empresa Forrester
7
, 90% desses 

usuários possuem um computador, 82% possuem um telefone móvel e passam mais tempo 

on-line do que assistindo televisão, e 42% assistem vídeo on-line pelo menos uma vez por 

mês. Cada uma dessas gerações possuem diferentes características, as quais são utilizadas por 

plataformas de vendas online, chamadas de e-commerce, e campanhas de marketing como 

base para entender o público consumidor. 

 As evoluções tecnológicas são grandes aliadas das redes sociais. De acordo com a 

pesquisa Nielsen, cerca de 250 milhões de usuários ativos do Facebook acessam a rede social 

por meio de dispositivos móveis e são duas vezes mais ativos do que os não-usuários móveis. 

No Twitter, 55 milhões de usuários acessam seus perfis e publicam tweets a partir de 

telefones móveis ou tablets mensalmente. 

                                                 
6
 comScore: companhia de pesquisas de marketing na Internet, que realiza serviços e dados para muitas 

empresas de grande porte na Internet. A comScore faz um levantamento de todas as áreas da internet para 

realizar suas pesquisas nos computadores com o objetivo de estudar o comportamento on-line das pessoas. 
7
 Forrester: empresa americana de tecnologia e pesquisa de mercado que faz consultoria empresarial para líderes 

do mercado de tecnologia e mercado. 



30 

 

 

 Mas o que faz tantas pessoas terem o interesse de se interligar virtualmente? 

Primeiramente, entendamos o virtual. A virtualidade e suas consequências nas relações, na 

educação e no mundo são avaliadas por Lévy (1996). O virtual opõe-se ao real, no sentido do 

mesmo ser atual. “O real seria da ordem do 'tenho', enquanto o virtual seria da ordem do 

'terás', ou da 'ilusão'.” Lévy (1996: p.5) observa: 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, 

força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas 

duas maneiras de ser diferentes.  

 

 Partindo deste conceito, o virtual seria o contrário de atual. O processo de atualização 

seria uma constante ligação das tendências do virtual, como as escolhas de cada momento 

pelo que cada um tem a possibilidade de se tornar. O real se aproximaria ao possível; "que se 

realizará sem que nada mude em sua determinação ou natureza. É um real fantasmático, 

latente. O possível é exatamente como o real, só lhe falta a existência.” 

 No caso específico da comunicação virtual, o relacionamento se daria através da 

identificação com outros usuários. Quanto maior a identificação, maior o diálogo e melhor a 

qualidade dessa comunicação. Esta interação é o que viabiliza a relação com o outro 

indivíduo ou com um grupo. Por causa da falta do objeto na realidade, o que liga as pessoas 

virtualmente em um momento inicial seria a identificação. Conforme Chamusca (2010) relata 

em artigo, muitas vezes, para que essa identificação seja feita, não é preciso que os usuários 

se identifiquem com inúmeros traços de afinidades, apenas palavras ou uma única imagem 

podem ser o suficiente para que se construa um elo: "a identificação e em seguida a empatia 

tornam o campo propício para que a comunicação virtual seja eficaz", relata Chamusca 

(2010). 

 Para entender as relações sociais estabelecidas através das mídias digitais pelos 

usuários é preciso ir além da relação identitária entre os indivíduos nas redes. A autora Raquel 

Recuero (2011), discute a insuficiência dos modelos até então existentes, como a teoria do 
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mundo pequeno e das redes sem escalas, para dar conta do problema das redes sociais 

estabelecidas através da comunicação pelo computador. Em suma, a teoria das redes sem 

escalas seria explicada pelas conclusões de pesquisa do autor Barabási (2003). Com 

demonstrações, Barabási mostrou que as redes não eram geradas de forma aleatória. Através 

dos estudos de Watts, Strogatz e Granovetter, o autor acreditava que existia uma ordem na 

dinâmica de estruturação das redes. Essa ordem definia que: quanto maior o número de 

conexões feitas por um nó, maiores as oportunidades de novas conexões serem feitas, e assim 

cada rede possuiria nós que estariam extremamente conectados, com cada vez mais 

possibilidades de se conectar com outros nós.  

 Já a teoria do mundo pequeno foi baseada em um experimento do sociólogo Stanley 

Milgram, na década de 60. Ele enviou uma certa quantidade de cartas a diferentes indivíduos 

de forma aleatória, com o objetivo que estes enviassem as cartas para um alvo específico. Se 

as pessoas que receberam essa demanda não conhecessem o alvo, deveriam mandar para 

alguém que julgassem próximo à pessoa-alvo. Ao fim do processo, Milgram chegou à 

conclusão que as cartas que chegaram ao seu destino não passaram por muitas pessoas, e por 

isso as pessoas que fizeram esse experimento tinham um grau pequeno de separação entre 

elas, ou seja, viveríamos em um mundo pequeno. 

 A conclusão da autora, após avaliar essas duas teorias e outras demais, foi que "esses 

modelos, apesar de afirmarem sua aplicabilidade para as redes sociais, falham em levar em 

conta as premissas mais básicas da análise social.". 

 Portanto, neste momento, pretende-se apresentar a teoria denominada por Recuero 

(2011) de era do Relacionamento, na qual consumidores estão discutindo, participando, 

argumentando as informações publicadas e compartilhadas em um mundo conectado em rede. 

É importante entender e analisar separadamente algumas dessas redes específicas pelas quais 

os consumidores buscam as informações no momento oferecido pelas mídias sociais. Neste 
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estudo, apresentaremos como foco as redes sociais Facebook e Twitter, mais usadas nas 

estratégias midiáticas na região de estudo do trabalho e no Brasil de forma geral, como será 

visto posteriormente. Essas redes são diferenciadas no que diz respeito aos recursos, 

arquitetura, conceitos, terminologias, possibilidades, tipos de conexão, conteúdo e à 

apropriação cada público/segmento faz destes ambientes. Cada uma delas, como identificado 

pelas ideias de mediações de Barbero, possui suas específicas formas de interação que agem 

como mediações ou filtros entre sujeitos do processo comunicacional. Um dos reflexos dessa 

nova mídia é a mudança dos interesses da sociedade, como apresenta Recuero (2010: p.15): 

As redes sociais tornaram-se a nova mídia, em cima da qual a informação circula, é 

filtrada e repassada; conectada a conversação, onde é debatida, discutida e, assim, 

gera a possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesses 

das coletividades.  

 

 Tendo em vista que novas tecnologias, apropriadas num certo contexto cultural, são 

organizadoras da percepção e reorganizadoras da experiência, podemos entender a afirmação 

de Raquel Recuero, feita acima, de que as redes sociais surgiram de forma expressiva a ponto 

de se tornarem uma nova mídia, influenciadora de importantes modificações culturais e 

individuais. 

 

3.2 CURTINDO EM VERDE E AMERELO 

  

  

 

 

 Não há uma data certa que indique quando as redes sociais se iniciaram no Brasil. 

Estudos, explicitados no capítulo anterior, apontam que as redes sociais foram criadas após o 

surgimento e a evolução da internet, no contexto da Web 2.0. Até aproximadamente 1994 o 

acesso à, Internet no Brasil era restrito a professores, estudantes, funcionários de 
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universidades e instituições de pesquisa. Com o tempo instituições do governo e privadas 

obtiveram acesso devido a colaborações acadêmicas e atividades não-comerciais. Os usuários 

fora das instituições acadêmicas só iniciaram o acesso à internet a partir de 1995, quando as 

empresas privadas começaram a se interessar em oferecer esse serviço.  

 O surgimento das redes sociais ganhou destaque no Brasil em janeiro  de 2004 com a 

criação do Orkut, idealizado pelo turco Orkut Büyükkökten, funcionário do Google na época. 

Foi a primeira rede social a fazer sucesso no país. Atualmente, já fazem parte do cotidiano de 

90% do internautas brasileiros, de acordo com estudo divulgado em outubro de 2011 pela 

comScore. As redes sociais apresentaram um crescimento de 16% no continente latino-

americano em comparação ao ano anterior. O tempo que os internautas gastam acessando as 

redes sociais aumentou ainda mais, 88%, no estudo. Já de acordo com o censo 2010 do IBGE, 

mais de 35% da população brasileira tem acesso a internet (observa-se na figura abaixo). 

 Entre todas as redes sociais avaliadas na pesquisa do IBGE, ao contrário do que 

muitos imaginavam, o Facebook não é a rede líder, posição que ocupa na maioria dos países.  

 

 No entanto, o estudo da comScore mostra que ele vem angariando novos usuários 

rapidamente, passando dos 8 milhões de usuários no ano de 2010 para mais de 24 milhões em 

2011. O Orkut ainda é líder no Brasil com 60 milhões de perfis e mais do que isso, segundo 
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pesquisa ibope divulgada em outubro de 2010, foi porta de entrada para 82% de brasileiros 

que acessam as redes atualmente. 

 O poder das redes sociais no país está chamando a atenção das empresas. A UOL e  a 

NET, acreditam na força de campanhas publicadas nas redes sociais a ponto de investirem em 

anúncios patrocinados no Orkut por meio da rede de conteúdo da Google. Se uma empresa 

procura focar suas ações de comunicação em um único público-alvo específico e segmentado, 

as redes sociais são o lugar certo para a publicidade. Segundo uma pesquisa realizada através 

do instituto de pesquisa Ibope/Netratings, em 2008, o impacto da publicidade em redes sociais 

é 500 vezes maior do que em outras mídias. 

 Por isso, cada vez mais as empresas estão vendo as redes sociais não só como um 

canal de publicidade, mas sim como um canal no qual as empresas possam estabelecer a 

comunicação entre seus clientes e público, a fim de se relacionar e se aproximar de seus 

consumidores. Pesquisa da MBI, apresentada em maio de 2011 e que teve como público-alvo 

profissionais e executivos que atuam em grandes e médias empresas do setor de Tecnologia 

da Informação no Brasil, revela que apesar dos profissionais das empresas estarem cada vez 

mais expostos às redes sociais, as empresas ainda não conseguem compreender por completo 

os efeitos das mídias:   

as empresas ainda estão num rápido e crescente processo de entrada no mundo das 

Redes Sociais. As expectativas estão claras, está ficando cada vez mais claro qual 

área das empresas responde pela iniciativa, mas ainda não há um consenso sobre 

quais sejam efetivamente os benefícios obtidos. (PESQUISA ANUAL SOBRE 

REDES SOCIAIS..., 2011/05). 

 A pesquisa identificou também que a presença das empresas nas redes sociais tem por 

objetivo, na maioria das vezes, melhorar o relacionamento com os clientes e otimizar ações de 

marketing e vendas. 

 

3.3 INTERAGINDO 
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 A rede social Twitter foi fundada em 

2006 por Jack Dorsey e rapidamente se 

popularizou por todo o mundo. Também 

denominado de "SMS da Internet", o twitter 

é uma rede social e servidor de microblog que permite que usuários troquem mensagens com 

atualizações pessoais em texto, com até 140 caracteres, denominados de tweets. Os tweets são 

enviados através de websites, SMS ou softwares de gerenciamento. 

 As mensagens são publicadas no perfil de cada usuário em tempo real. As pessoas 

conectadas no perfil de cada usuário assinam para receber as atualizações e assim se tornam 

seguidores dos usuários que escolheram. Segundo o website especializado em redes sociais, 

Media Bistro, os pensamentos de cada pessoa devem ser condensados nos 140 caracteres, pois 

desde a sua criação em 2006 o programa foi criado para troca de conteúdo via SMS: "um 

grande atrativo do Twitter foi sua capacidade para ser acessado por telefones móveis sem 

3G.", relata o site especializado em mídias digitais, 

Webdialogs. Como o comprimento padrão mundial de 

SMS era de 160 caracteres, os fundadores do twitter 

optaram por manter esse limite para que as pessoas 

não recebessem três ou quatro partes de mensagens. 

Vinte caracteres foram definidos para o nome do 

remetente (e até hoje o username se mantém não 

podendo ultrapassar 20 caracteres) e sobram 140 

caracteres para a mensagem ou tweet.  

 O Twitter oferece interação com outras redes sociais como o Facebook, no qual é 

possível publicar em seu perfil o que o usuário publica no Twitter e vice-versa, o Formspring 
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e o Skoob, que permitem publicar mensagens programadas ao Twitter, Yfrog, e Flickr, que 

permitem envio de mensagens com links de fotos ao Twitter e diversos outros; cada um com 

suas particulares formas de interação com o Twitter.  

 Dentre todas as redes sociais, de acordo com os últimos dados divulgados pelo CEO 

do microblog, Dick Costolo, este ano, o twitter mantém rítmo acelerado e ininterrupto de 

crescimento. Em janeiro de 2011, já registrava 100 milhões de tweets por dia, e agora este 

número aumentou para 250 milhões em todo o mundo. Este levantamento, divulgado por 

Costolo em entrevista para o Web 2.0 Summit em São Francisco, Estados Unidos, apresentou 

que a rede social possui mais de 100 milhões de usuários ativos, e entre eles, metade entra em 

suas contas diariamente. 

 O perfil dos usuários do twitter, segundo artigo publicado por Gomes (2011), é de 

pessoas que pretendem estar conectadas sempre que possível, que sabem a importância da 

informação e que pretendem saber a vivência de cada usuário a todo momento. Este elemento 

de compartilhar informação é característico não só do Twitter, mas de todas as redes sociais, 

como visto no capítulo anterior, em que a capacidade de partilhar informação é gerada e 

transmitida pela rede de conexões existentes entre os usuários. Gomes (2010) completa 

argumentando: "no Twitter a informação é gerada instantaneamente e transmitida da mesma 

forma, logo o usuário está constantemente informando ou sendo informado." 

 De acordo com o site oficial do Clube de Criação de São Paulo, do total de 

participantes do Twitter, as empresas representam apenas 2,78% dos usuários. Segundo eles, 

as pessoas que optam por seguir as marcas o fazem com uma atitude próxima a de uma 

idolatria: 

Para você optar por seguir uma determinada marca é porque, de fato, ela fez sua lição 

de casa direitinho. Você a coloca em destaque no seu Twitter, via de regra, quando 

acredita nela, acha que ela vai agregar vantagens, oportunidades ou infos legais ao seu 

dia-a-dia ou à sua própria imagem de twitteiro, tem orgulho de mantê-la em destaque 

em meio à sua comunidade de amigos e colegas. (CLUBE DE CRIAÇAO, 2010) 
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 As empresas podem fazer parte do Twitter de diferentes formas, com perfis oficiais, 

ou que aparentam oficiais, com endereços estrangeiros e com endereços brasileiros, dentre 

outros menos utilizados que essas formas apresentadas. Porém através de levantamento do 

Clube de Criação (2010), outras marcas aparecem com endereços falsos, ou com endereços de 

sub-marcas, ou até de países específicos que utilizam a marca mesmo sem autorização, apenas 

para atrair seguidores ou fazer críticas irônicas das mesmas, como @odeioavivo e 

@odeioamericanas. As analisadas por este estudo foram apenas as marcas oficiais que se 

fazem presentes no microblog com perfis oficiais.  

 E' importante perceber que se manter no Twitter, de acordo com os conceitos do 

microblog divulgados pelo mesmo: com atualizações instantâneas, opinião de especialistas e 

ligado em tudo o que acontece no mundo, não é fácil. Erros corriqueiros das empresas são 

observados. Exemplo é o Twitter oficial da marca Adidas (Adidas original official), que 

possui mais de 4 mil seguidores e nunca publicou nem um tweet. No Brasil, este mesmo erro 

da falta de presença pode ser visto no perfil do Banco do Brasil, que nunca foi atualizado. Da 

mesma forma a Unilever Brasil além de não publicar tweets, não coloca nem ao menos a logo 

da marca no seu avatar. 

 Porém, de acordo com o levantamento do Clube de Criação (2010), poucas são as 

marcas que chegam perto da popularidade de personalidades de peso e 'celebridades'. As 

marcas norteamericanas são as que conseguem se aproximar mais dessa popularidade e força 

na rede. As empresas com maior número de seguidores segundo o levantamento realizado em 

setembro de 2009, pelo Clube de Criação são: @google (1.453.228 seguidores), @JetBlue 

(1.173.048), @DellOutlet (1.149.375), @SouthwestAir (581.808), @Starbucks (286.389), 

@youtube (132.176), @facebook (123.678), @Karl_lagerfiel (98.887), @SonyPlaystaion 

(59.645) e @MSWindows (36.215). Já as celebridades mais seguidas são @ladygaga 

(13.877.916 seguidores), @JustinBieber (12.877.909) e @barackobama (10.243.297). Em 
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comparação ao número de seguidores das celebridades, fica a forte impressão de que ainda há 

muito o que aprender para posicionar melhor grande parte das marcas dentro dessa ferramenta 

virtual. Porém, como é explicitado pelo Clube de Criação, "expor uma marca em qualquer 

mídia social é o mesmo que enfrentar uma câmera fotográfica sem colocar maquiagem ou 

poder fazer retoques com Photoshop: nem todas as empresas estão preparadas para isso." 

 O Facebook é a maior rede social do mundo e com 

networking mais qualificado. A rede foi fundada em 2004, 

por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin 

e Chris Hughes, ex-estudantes de Harvard. No início a 

rede surgiu com a proposta de ser uma rede social restrita, 

apenas para os estudantes de Harvard. Devido ao seu 

sucesso, ela se expandiu até o Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), a Universidade de Boston, ao 

Boston College e a todas as escolas Ivy League dentro de dois meses. Nos anos seguintes, a 

rede conquistou usuários universitários de todo o mundo e continuou crescendo até atingir os 

800 milhões de usuários na rede atualmente. 

 O Facebook é uma rede social de utilidade, que ajuda as pessoas a se comunicarem de 

forma mais efetiva com os amigos, familiares e colegas de trabalho.  De acordo com 

levantamento feito pela Ad Planner Top 1000 Sites em 2011, o Facebook é o site que possui 

maior número de acessos, com 590 milhões de visitas em todo o mundo, diariamente. 

 Fenômeno mundial, a rede atingiu números impressionantes em todo o mundo, que 

fizeram com que a empresa chegasse a valer no mercado 77 bilhões de dólares em 2011. São 

mais de 800 milhões de usuários cadastrados, 2 bilhões de posts por dia, 250 milhões de fotos 

postadas por dia e mais de 1 trilhão de páginas visualizadas, de acordo com dados 

apresentados em julho deste ano pela Ad Planner.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Boston
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
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 Baseando-se no conceito de facilitar o relacionamento entre as pessoas, o Facebook 

começou a ser identificado como forma de facilitar também o trabalho de diversos 

profissionais. Observando esse novo público, o próprio Facebook lançou, em agosto de 2011, 

um documento que apresenta como inúmeras ferramentas da empresa poderiam ser úteis e 

como o mundo se modificou entrando na era das mudanças rápidas e da farta oferta de 

informação. 

 Segundo o Facebook, pode se utilizado para ajudar jornalistas no momento de 

encontrar novas histórias, tendências e fontes para reportagens. Através da rede social, é 

possível encontrar e entrar em contato com possíveis fontes, uma vez que uma das 

ferramentas oferece filtro de busca por cidade, escolaridade e local de trabalho. A busca por 

grupos também permite encontrar fontes afiliadas, como organizações específicas ou grupos. 

  Publicar informação em tempo real e engajar as pessoas seriam outras propostas da 

rede, de acordo com o documento. Os jornalistas, através de seus perfis pessoais, podem 

enviar mensagens privadas para pessoas que desejam entrevistar em alguma matéria, sem ter 

que necessariamente ser amigo delas. Se os jornalistas utilizarem seu perfil pessoal para 

contatar as fontes, podem utilizar o recurso do chat para realizar uma entrevista. Ainda há a 

possibilidade de fazer um “Group Chat”, uma espécie de coletiva de imprensa, na qual vários 

jornalistas podem entrevistar uma única fonte. E' possível também fazer uma chamada de 

vídeo: se o jornalista estiver conectado com a fonte pode utilizar uma chamada de vídeo para 

realizar uma entrevista.  

  Os jornalistas, através de seus perfis no Facebook, também possuem a oportunidade de 

se conectar com seus leitores de uma nova maneira. A rede pode ser usada para cobrir grandes 

eventos noticiosos em tempo real, como foi o caso da TV Panorama de Juiz de Fora, que fez a 

cobertura do incêndio de uma loja no centro da cidade em outubro de 2011, em tempo real, 

pelo Facebook e pelo Twitter. 



40 

 

 

 Toda essa interação sugerida aos jornalistas pelo Facebook surgiu através de estudos 

realizados pela própria empresa, feitos diariamente pelo departamento de pesquisa, que visa 

melhorias na rede. Os leitores respondem bem às publicações de fotos em páginas de 

jornalistas. Normalmente, fotos correspondem a 10% das postagens em perfis ou páginas 

jornalísticas, embora recebam 50% mais comentários que posts sem imagens. Posts sobre 

educação, políticas, bastidores e com análises feitas por jornalistas recebem, em média, maior 

feedback. Notícias internacionais, que contenham links, recebem 70% mais cliques que posts 

normais. O Facebook garante que análise e opinião trazem uma maior taxa de cliques. O 

feedback de um post jornalístico ocorre com maior intensidade durante a semana, e os 

horários de pico para comentários e curtidas são: entre 7 e 8 horas da manhã, por volta das 

10h da manhã, no final da tarde.  

 As duas redes sociais, Facebook e Twitter, foram escolhidas para essa análise por 

serem usuais nas ações midiáticas das empresas, dos jornalistas e das empresas jornalísticas. 

Além disso, fora o orkut, são as mais utilizadas no Brasil e as duas redes sociais de 

relacionamento utilizadas pela empresa na qual foi realizado o estudo de caso a ser 

apresentado nesse trabalho.  
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4 SEGUINDO OS PASSOS DO IMPERADOR 

 

 O propósito deste capítulo é apresentar um panorama da cidade de Petrópolis e o 

segmento de comunicação da região. Saber a localização, o histórico e a economia da cidade 

no qual o objeto de estudo está inserido, dentre outros pontos, é de extrema importância para 

verificar a atuação das empresas com seus clientes e público-alvo. A análise do segmento de 

comunicação se faz necessária, uma vez que a presença da concorrência ou a falta dela na 

mesma área de atuação modifica não só as ações empresarias relacionados aos clientes, mas 

também os produtos e os resultados atingidos pela mesma. 

 

4.1 ERA UMA VEZ A CIDADE DE PEDRO 

 

 A cidade de Petrópolis (RJ) possui mais de 296 mil habitantes, de acordo com o Censo 

2010. Sua localização é privilegiada, a apenas uma hora (65 km) do Rio de Janeiro. O 

Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) fica a apenas 40 minutos da cidade. 

A Serra de Petrópolis foi eleita como um dos 65 destinos indutores no Turismo do país. 

 A economia da cidade gira em torno do turismo e do comércio. Os visitantes são 

atraídos por este destino pelo grande acervo histórico e cultural que a cidade dispõe, além das 

belezas naturais. Durante todo o ano, inúmeras opções para momentos de lazer são oferecidas, 

como caminhadas ecológicas, visitas ao centro histórico, passeios de carruagem, eventos 

sazonais como Petrópolis Gourmet, a festa alemã Bauerfest, a Festa Italiana, o Festival de 

Inverno, estadias em pousadas e Resorts em Itaipava para as pessoas que buscam descansar, 

dentre muitas outras atividades. 



42 

 

 

 O turismo intenso na cidade provém dos inúmeros prédios históricos. Entre eles está a 

Catedral São Pedro de Alcântara, única igreja neogótica do país e onde estão enterrados os 

restos mortais das grandes personalidades da história brasileira como o imperador Dom Pedro 

II, Teresa Cristina, Conde d'Eu e Princesa Isabel. Também pertence a Petrópolis uma das sete 

maravilhas do Rio de Janeiro, escolhido por 

votação popular através de campanha feita 

pelo Estado do Rio de Janeiro: o Museu 

Imperial. Este palácio foi construído para ser 

residência de verão de Dom Pedro II e Teresa 

Cristina. O estilo neoclássico da construção e 

a presença de objetos preciosos em seu 

acervo, como a coroa e o manto imperiais, 

móveis, jóias, porcelanas e obras de arte 

destacam-se nesse palácio histórico.  

Outro destaque da cidade é o Palácio de Cristal, construído nos moldes do Cristal 

Palace inglês, pelo Conde d'Eu da França e inaugurado em Petrópolis em 1884. Muitas outras 

atrações históricas também recebem número expressivo de visitantes na cidade como o 

Palácio Rio Negro ou Palácio dos Presidentes, Palácio Amarelo, Casa de Santos Dummont, o 

pai da aviação, Trono de Fátima, Praça 14 bis, Palácio Quitandinha, Casa do Ipiranga (mais 

conhecida como casa dos 7 erros) entre outros teatros e centros culturais.  

 Porém, a cidade está se tornando mais do que simplesmente um polo de turismo 

histórico. As belezas naturais provenientes do clima ameno e do relevo montanhoso fazem de 

Petrópolis uma cidade com muitas cachoeiras, mirantes, trilhas e atividades de lazer ao ar 

livre. Os inúmeros eventos anuais como o Festival de Inverno, a Bauerfest (festa alemã), 

Festival de Cinema e Festival Gastronômico atraem muitos visitantes.  
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 A indústria têxtil também é um importante polo que atrai inúmeros turistas de 

diferentes nichos para a cidade. A conhecida Rua Teresa (assim denominada como uma 

homenagem à Imperatriz Teresa Cristina) possui mais de 2 quilômetros de extensão, com 600 

indústrias formais e aproximadamente mil lojas, se caracterizando como o maior shopping a 

céu aberto do país. De acordo com a Associação da Rua Teresa (2010), a rua é responsável 

pela geração de 40 mil empregos diretos e indiretos. Apenas esse segmento comercial 

representa 14% do PIB do município, atingindo uma venda mensal de 6 milhões de peças e 

até U$ 1 milhão em exportação (dados de 2003). A rua se localiza no centro histórico do 

município e seu surgimento está ligado à formação da cidade. Desde o século XIX, a região já 

conhecida como Rua Teresa era o único local de acesso ao centro da cidade. Ela foi a primeira 

via a receber tráfego de veículos com tração animal, bondes, automóveis e até mesmo da 

ferrovia. A imprensa petropolitana também surgiu na Rua Teresa, que abrigou a sede do 

primeiro jornal da cidade, O Mercantil, fundado por Bartolomeu Pereira Sodré, em 1857. 

 Desde a inauguração da Companhia Petropolitana de Tecidos em 1873, o polo têxtil 

da cidade começou o seu crescimento, com a instalação de grandes fábricas de tecidos como a 

Dona Isabel e Indústria Cometa. Trabalhadores de várias regiões foram atraídos em razão da 

grande oferta de empregos. Mas foi no início do século XX, com a instalação de malharias, 

que a Rua Teresa teve um surto de crescimento econômico, gerando inclusive o crescimento 

demográfico de bairros próximos às indústrias. Nas décadas de 50 e 60, inúmeras indústrias 

fecharam gerando desemprego. Mas os antigos operários das fábricas, com o conhecimento 

adquirido começaram a montar as suas pequenas confecções nas garagens de suas casas, e 

assim a Rua Teresa voltou a crescer com os pequenos pontos de vendas. 

 Atualmente, a Rua Teresa é conhecida em todo o país por seus dois quilômetros de 

lojas a céu aberto e com preços de fábrica. Pela localização privilegiada, próximo do centro 

histórico, muitos turistas fazem compras e visitam os pontos turísticos em seguida e vice-
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versa. Além disso, as constantes promoções, lançamentos e desfiles, sintonizados com cada 

estação do ano, atraem turistas e moradores.  

 O distrito de Itaipava é um caso à parte a se analisar. A região vem crescendo com o 

passar dos anos a ponto de ter sido considerada um dos mais importantes centros 

gastronômicos do Estado. A região se desenvolveu às margens da Estrada União Indústria, 

rodovia ligada ao Rio de Janeiro e a Juiz de Fora, e foi a primeira rodovia macadamizada da 

América Latina (inaugurada por Dom Pedro II em 1861). No século XX, a área era apenas 

parada para os automóveis que se deslocavam entre aquelas cidades. Em 1980, com a abertura 

da br-040, Itaipava perdeu o tráfego pesado de caminhões e carretas, porém, o resultado dessa 

mudança foi extremamente positivo, pois a região começou a se consolidar como destino 

turístico. A expansão foi rápida, com o surgimento de pousadas, restaurantes bem 

conceituados e shoppings. 

 Atualmente, as opções de comércio de alto nível estão cada vez mais diversificadas. 

Grandes marcas se estabeleceram nos shoppings, surgiram restaurantes com inúmeras 

especialidades e extremamente bem conceituados, grandes hotéis, pousadas e resorts no clima 

rural e sossegado foram criados e boates se estabeleceram para agitar a noite da cidade.  

  Petrópolis, que significa 'a cidade de Petros (Pedro)', atualmente é considerado um 

município que entrelaça a modernidade do século XXI com um lugar com muita história para 

contar, remetendo a um importante período histórico do Brasil; desde as mansões do século 

XIX, até os restaurantes, lojas, charmosas pousadas, hotéis, confeitarias e um vigoroso polo 

de moda. Por todos esses motivos, se consolidou como um dos mais importantes polos 

turísticos do Rio de Janeiro.  

 

4.2 COMUNIQUE-SE, REALEZA! 
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 Como dito anteriormente, a cidade apresenta uma interação moderna do novo com o 

velho, a modernidade com a antiguidade histórica da cidade imperial. Com o passar dos anos, 

inúmeros veículos de comunicação de todas as áreas se estabeleceram ou foram criados. Nesta 

parte do estudo, será explicitado como é a relação de alguns veículos de comunicação e a 

cidade com foco nas empresas relacionadas ao objeto de estudo, ou seja, a área de 

comunicação empresarial.   

 Petrópolis possui três jornais a Tribuna de Petrópolis, o Diário de Petrópolis e O 

Terminal. O maior e com mais prestígio é o Tribuna de Petrópolis fundado em 9 de outubro 

de 1902, período em que a cidade deixava de ser capital do Estado do Rio de Janeiro. A partir 

do ano seguinte, com a mudança de direção do jornal, a importância do mesmo cresceu e 

atingiu o prestígio que tem até hoje.  

 Entre as emissoras locais destaca-se em primeiro momento a rede Intertv, afiliada da 

rede globo, que atua no sinal de Petrópolis é uma rede de comunicação formada por seis 

emissoras e pelo portal In360. Essa rede está presente também nos estados de Minas Gerais e 

Rio Grande do Norte e em outras áreas do Rio de Janeiro, chegando a alcançar 505 

municípios e 11 milhões de telespectadores, segundo dados da própria emissora, disponíveis 

em seu website. No estado do Rio de Janeiro, a Intertv possui estúdios nas cidades de Nova 

Friburgo e de Petrópolis, chamadas de Intertv Serra+Mar, em Cabo-Frio e em Macaé, 

chamadas de Intertv Alto Litoral, e na cidade de Campos dos Goytacases, chamda de Intertv 

Planície. No mapa, é possível observar a área de cobertura da Intertv no estado do Rio de 

Janeiro. 
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 A cidade de Petrópolis é apresentada através de dois programas principalmente: o 

"Bom Dia Rio" e o "Jornal RJ TV". O Jornal "Bom Dia Rio" é gravado na cidade de Campos 

dos Goytacazes e possui dez repórteres e apresentadores em sua equipe. "Já o Jornal RJ TV" é 

gravado no estúdio de Campos dos Goytcazes, e possui 15 jornalistas em sua equipe de 

repórteres e apresentadores. As reportagens sobre a cidade de Petrópolis variam muito de 

acordo com cada edição do jornal, mas o mais comum é que as outras cidades da emissora 

recebam atenção maior do que Petrópolis nas reportagens. Notícias sobre eventos, shows, 

festivais e peças teatrais, por exemplo, são divulgadas pelos jornais da Intertv apenas quando 

não há eventos do mesmo gênero nas outras cidades. Avaliando-se de forma geral como as 

informações sobre a cidade são divulgadas em comparação aos jornais da cidade, observamos 

que os jornais divulgam mais informações de forma mais completa sobre a cidade, do que o 
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jornal Intertv, pelo fato da emissora também ter em sua área de cobertura outras cidades para 

atender. 

 A TV Cidade de Petrópolis é uma das emissoras locais que tem cobertura apenas na 

cidade de Petrópolis. A emissora foi criada há mais de 5 anos por um jornalista e um 

engenheiro com conhecimento no mercado das telecomunicações. A própria emissora 

considera-se como simples e pequena e é transmitida por assinatura. A programação é bem 

variada, com programas de esporte, entretenimento, saúde, variedade, direito, religião, humor, 

prestação de serviço, quatro telejornais locais (de segunda a sexta-feira, ao vivo, com 30 

minutos de duração no ar cada um) e um noticiários de apenas 5 minutos com as principais 

notícias do Brasil e do Mundo. 

 Há nove anos no mercado, a Adonai TV, é outra emissora da cidade. O canal, que é da 

operadora de TV a cabo Tech Cable, produz programas voltados para o público petropolitano, 

e sua grade de programação inclui atrações de esportes, entretenimento, religião e jornalismo. 

Na área jornalística, realiza o telejornal "Primeira Página" (no ar desde 2003) –  de segunda a 

sábado à noite, com reportagens sobre o cotidiano do município. Os telejornais podem ser 

assistidos pela internet através do portal da emissora. A Adonai inaugurou a primeira 

transmissão ao vivo de longa distância na cidade, em 2006, transmitindo, através de fibra 

ótica e direto de Itaipava, a Exposição Agropecuária (festival de shows, feira agropecuária e 

parque de diversões que, até 2009, era realizado uma vez ao ano). O fato foi repetido no ano 

seguinte e totalizou mais de 120 horas ao vivo. A Adonai é a única emissora que possui sua 

programação ao vivo e com transmissão simultânea pela internet. A emissora possui uma 

vertente cristã, transmitindo, sazonalmente, shows de música gospel e eventos cristãos, pois a 

emissora instiga iniciativas locais de divulgação do cristianismo pela TV. Há seis anos, a é a 

TV local com maior audiência na cidade. 
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 Rede Petrópolis. Não tem site interessante e interativo, mas sua interatividade se 

baseia pelo Facebook e Youtube, que são utilizados para divulgação de conteúdo diariamente 

e que buscam divulgar informações e interação com o público pela internet. 

 As rádios do município de Petrópolis são bem diversas entre si. No total a cidade 

conta com 7 diferentes emissoras: Tribuna, Imperial, Estrada, UCP FM, Musical, Som da 

Rua, e Ativa FM.  

 A Rádio Estrada é assim chamada por ser voltada para a comunidade da região 

denominada de Estrada da Saudade. Também chamada de Rádio do Povo, é comunitária e 

premiada pela sua programação eclética e pelo compromisso com a divulgação de 

informações de interesse da comunidade. A rádio é ganhadora do prêmio Top Of Mind na 

Categoria Rádio-emissoras e também recebeu um Prêmio de Utilidade Pública. Sua 

programação varia com músicas de sucessos nacionais e internacionais, programas interativos 

e jornalísticas, sempre voltada para a Comunidade de Petrópolis. 

 A Rádio Tribuna FM possui sede em Petrópolis, porém abrange diversas outras 

cidades, como por exemplo, Rio de Janeiro  (Centro, Flamengo, Botafogo, Jacarepaguá, 

Barra da Tijuca, Méier, Madureira, Niterói, São Gonçalo, etc.),  Baixada Fluminense (Nova 

Iguaçú, Caxias, São João de Meriti, etc), Região dos Lagos (Araruama, Saquarema,  etc) , 

outras cidades do Estado e ainda Juiz de Fora e Sudeste de Minas Gerais. Líder de audiência 

em Petrópolis, a rádio alcançou o 10º lugar do Rio de Janeiro no site radios.com.br, que 

elabora um ranking com as estações mais clicadas através de sua página. A Tribuna FM hoje 

é a rádio que mais fala com o  público jovem de Petrópolis.  O perfil dos ouvintes, é dos 13 

aos 50 anos, porém interage mais com o público jovem. Na programação musical tocam as 

tendências no mundo da música, com predominância do Pop Rock (nacional e internacional), 

Hip Hop e Dance Music. 
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4.3 A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL NA CIDADE IMPERIAL 

 

 A maioria das empresas de comunicação da área, principalmente de publicidade, 

possuem clientes em outras cidades além de Petrópolis. Isso é um reflexo da falta de 

incentivos das empresas petropolitanas na área de comunicação e da proximidade da cidade 

com o Rio de Janeiro 

 De acordo com o pensamento de Recuero (2005), em que as mídias são consideradas 

fenômenos complexos porém rápidos e populares, observamos que a população de Petrópolis, 

conhece as redes sociais e se interessa pelo serviço. A gestora de mídias digitais da empresa 

de publicidade Públika, Bruna Maba (APENDICE B), disse em entrevista que é importante a 

ação on-line, porém sempre combinada com as outras ferramentas de comunicação: pois é 

possível atingir resultado apenas com as mídias, mas ações comunicacionais juntas são muito 

mais efetivas. Essas ações todas seriam necessárias, na visão de Maba, pois com as redes 

sociais o consumidor tem voz ativa e a empresa tem que estar preparada para saber responder 

à altura. "Hoje, o cliente tem voz ativa. Consegue mover o mundo através do teclado do seu 

computador ". Maba (APENDICE B) relatou também sua opinião sobre a visão das empresas 

que ainda não estão marcando presença on-line:  

Este interesse pode ser observado pelo fato de tantas empresas na cidade oferecerem 

esse serviço. Na área de comunicação e publicidade são mais de 20 empresas. Porém, 

a maior parte das pessoas não compreende o que seria uma ação empresarial nas redes 

sociais de sucesso. (MABA, 2010) 

 

 As outras empresas de comunicação de Petrópolis foram procuradas para entrevista 

porém se recusaram a responder. Por ser uma cidade pequena os moradores da cidade 

possuem pouca noção de investimento na área de comunicação. As empresas da área em 

todos os seguimentos, têm dificuldades de crescer e até mesmo de se manter por causa deste 

ponto. Por este motivo, muitas vezes as empresas de comunicação empresarial buscam 

clientes de outras cidades para suprir suas necessidades e conseguir maior fluxo de trabalho. 
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5 3COM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

 Neste estudo, para melhor entender a relação do uso 

das mídias digitais com a comunicação empresarial, 

avaliaremos a história e o dia-a-dia da empresa petropolitana 

3Com Comunicação Empresarial. No capítulo anterior, foi 

apresentado um breve contexto da cidade de Petrópolis, no 

qual a empresa possui o seu escritório. Também foi apresentada uma breve análise da área de 

comunicação na qual a 3Com se relaciona. O conteúdo apresentado a seguir foi adquirido 

através da participação direta na empresa e através de entrevistas com os proprietários.  

  

5.1 TIMELINE DA EMPRESA 

 

 A empresa 3Com Comunicação Empresarial é um empresa de pequeno porte, focada 

em criar soluções para melhorar a comunicação de seus clientes. O diferencial da empresa é 

especialização na produção de conteúdos, como revistas customizadas, assessoria de 

imprensa, gestão de marketing e desenvolvimento para web (sites, e-commerce, blogs e redes 

sociais). A 3com é uma empresa jovem que atende clientes variados de diversas áreas de 

atuação como políticos, shoppings, lojas, restaurantes, academias e diversos outros 

segmentos, que serão apresentados abaixo. Independentemente dos clientes estarem nas 

grandes capitais ou em cidades do interior, a empresa se adapta para atender as necessidades 

diárias de cada um. A equipe é formada por jornalistas, especialistas em gestão, comunicação 

empresarial e integrada. Sua sede se encontra em Petrópolis, na Serra do estado do Rio de 

Janeiro,  a apenas uma hora da capital. 
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 A empresa foi criada em 2006 por três jornalistas recém-formados. Segundo a 

proprietária, Daniela Moreira, os três jornalistas atuavam em diferentes áreas da comunicação 

em Petrópolis e também trabalhavam como freelancers fora do expediente. A criação da 

empresa aconteceu de forma gradual e natural. Os três eram amigos de longa data e já 

atuavam no mercado. Com a demanda de trabalho aumentando, eles viram a necessidade de 

criar uma empresa para organizar os serviços já prestados por eles mesmos. No decorrer dos 

anos, com o crescimento do número de clientes e da demanda, os jornalistas começaram a 

perceber a necessidade de mais funcionários para atender os clientes e, assim, contrataram 

estagiários. Nos primeiros anos de atuação no mercado, um dos fundadores saiu da empresa, 

porém o motivo não foi esclarecido pelos proprietários em entrevista. Atualmente, a equipe é 

formada por dois dos fundadores, um funcionário e quatro estagiários. Os jornalistas 

fundadores são Daniela Moreira e Bruno Machado. Eles são proprietários da empresa, 

casados e possuem um filho recém-nascido, com aproximadamente um mês de vida. O 

funcionário é estudante de Jornalismo da Faculdade Estácio de Sá, atuante na empresa há um 

ano. As outras são estagiárias também estudantes da Faculdade Estácio de Sá, com exceção da 

de uma delas que é graduanda de Comunicação Social na Universidade Federal de Juiz de 

Fora. 

 No total são sete funcionários. A diretora de assessoria e proprietária Daniela Moreira 

e o diretor de marketing Bruno Machado, também proprietário, se dividem na revisão das 

ações exercidas pela empresa. Nenhuma atividade realizada na 3Com é passada para o cliente 

sem que seja revisada por um deles. Porém, eles apenas distribuem a demanda da empresa e 

supervisionam o trabalho, não exercendo nenhuma atividade prática na empresa, fora essas 

duas colocadas.   

 Nos cinco anos de atuação no mercado, a empresa passou por altos e baixos, assim 

como o campo da comunicação empresarial em Petrópolis. Em conversa com a diretora de 
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assessoria da empresa (APÊNDICE A), foi identificada uma característica dos clientes 

petropolitanos, que atrapalha a credibilidade da comunicação na região. A maior parte dos 

clientes do município não entende por completo a realização do trabalho da comunicação 

empresarial. Por este motivo, quando há algum problema com o seu negócio, o primeiro gasto 

a ser cortado é a verba destinada à comunicação da empresa. Por possuírem esta visão, as 

empresas de comunicação passam por crises da mesma forma. Daniela Moreira salientou que, 

no começo da caminhada da 3Com, foi de grande importância saber se posicionar em cada 

momento de tensão empresarial: "o começo foi bastante complicado, pois as empresas não 

possuíam a cultura de investir em comunicação. Agora, cada reconhecimento do trabalho feito 

pela empresa é muito gratificante".  

 Apesar de estar há pouco tempo no mercado, a 3Com participou de importantes 

acontecimentos que marcaram a história da empresa. Podemos destacar como um dos 

momentos importantes, o fato da empresa ter sido escolhida para participar de um processo de 

seleção, junto com grandes e renomadas empresas da cidade do Rio de Janeiro, para assumir a 

assessoria de uma multinacional portuguesa do ramo de telefonia que estava se instalando no 

brasil. 

 Atualmente, a empresa está passando por um momento delicado, pois a supervisão dos 

proprietários jornalistas, que antes era feita diretamente na sede da empresa, agora está sendo 

feita a distância, uma vez que o diretor de marketing também possui outros trabalhos, além do 

exercido na empresa, e a diretora de redação está afastada por licença maternidade. Além 

dessas duas situações, o fato de serem casados faz com que os dois tenham voltado suas 

atenções ao filho recém-nascido, deixando o dia-a-dia da empresa na mão dos funcionários. 

Por estes motivos, a empresa passou por mudanças na organização do fluxo de trabalho, que 

antes era feita por uma funcionária que, não satisfeita com as modificações ocorridas, pediu 

demissão. As ações passaram a ser coordenadas por outro funcionário pleno, com um ano de 
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atuação na 3Com, e este angariou a responsabilidade de passar as demandas e andamento das 

atividades para os diretores/proprietários. 

 A visão dos proprietários da empresa para o futuro da mesma, exposta em entrevista 

(APÊNDICE A), é de melhorar a organização do fluxo de trabalho, melhorar cada vez mais a 

infra-estrutura e garantir um padrão de qualidade. 

 

5.2 GESTÃO E PRESENÇA ONLINE 

  

 Este tópico visa entender como é feita a gestão da empresa para estudarmos as ações 

da comunicação junto aos clientes, as empresas e as mídias digitais de cada um. 

 A demanda diária da empresa é divida entre os estagiários e o funcionário, sempre 

supervisionada pelos dois fundadores. O fluxo de trabalho é definido através de emails 

enviados entre si. Um funcionário é responsável por estabelecer os deadlines de cada pauta e 

ação realizada dentro da empresa para uma planilha no Google Docs, compartilhada apenas 

entre os funcionários. Dessa forma, os diretores observam o andamento das atividades na 

empresa, mesmo estando a distância sem acesso aos computadores da rede.  

 A demanda de funções é feita de acordo com o cliente: por exemplo, cada funcionário 

e estagiário é o responsável por um determinado cliente. Isso não quer dizer que todas as 

atividades a serem feitas desta conta serão realizadas apenas por esta pessoa. De acordo com a 

demanda, é possível que outros funcionários contribuam com os serviços prestados a clientes 

que não são seus. Porém, a pessoa responsável é quem responderá pelas ações de cada conta, 

independente de quem tenha realizado a função. A única pessoa na empresa que não possui 

cliente algum é o estagiário responsável pelo clipping televisivo, pois esta atividade demanda 

atenção, tempo e possui deadlines diários que devem ser cumpridos. Já a pessoa responsável 

pelo clipping impresso e hipermidiático possui outros clientes, pois este serviço ocupa o 
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tempo do funcionário apenas quando há sucessivas aparições na mídia dos serviços da 

empresa. Como esta situação não é rotineira, o funcionário possui tempo para realizar outras 

funções. 

 Os clientes são variados e de diversos segmentos. Os Shoppings Pedro II e Estação 

Itaipava são dois clientes da mesma área atendidos pelos mesmos serviços empresarias: 

assessoria de comunicação, gestão de mídias digitais e consultoria de marketing. O Shopping 

Pedro II é um cliente recente da empresa (dois meses), possui mais de 70 lojas e 160 

escritórios em seu estabelecimento e entornos. Sua localização é privilegiada no centro da 

cidade, e por isso o fluxo de pessoas que passam pelo shopping é muito grande. O responsável 

pela administração das mais de 70 lojas é o presidente do clube de lojistas. Ele é um exemplo 

de como os petropolitanos não compreendem muito bem as ações de comunicação. O 

presidente do clube e os proprietários das lojas não encaminham informações do shopping 

para serem divulgados, mas querem que seja feita uma divulgação em massa para melhorar as 

compras do shopping. Por este motivo, suas lojas geram muitas atividades para o funcionário 

da 3Com, uma vez que ele é responsável por entrar em contato com os proprietários e 

convencê-los a informar a empresa de alguma novidade sobre seus estabelecimentos. 

Atrações especiais, eventos e promoções, são realizados no shopping apenas no Natal, por 

isso se torna mais difícil a divulgação do mesmo. 

 O Shopping Estação apresenta uma realidade diferente do Shopping Pedro II. Todos 

os fins de semana são realizados teatros infantis, sessões de cinema e até eventos 

periodicamente. As mais de 100 lojas são de grifes conhecidas e renomadas, como Equs e 

Colcci, e o público é de classe média alta. O shopping é administrado por uma profissional 

competente, mas que também não compreende as ações da empresa. Em contrapartida, a 

maior parte dos proprietários das lojas entendem os serviços que a empresa presta e por isso 

oferecem brindes para serem sorteados nas mídias administradas pela 3Com e promoções 
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exclusivas. Pela sua localização no distrito de Petrópolis chamado Itaipava e sua imagem 

publicitária ser atribuída a requinte e conforto, o shopping recebe um grande fluxo de pessoas, 

principalmente aos fins de semana. Pelas suas constantes atividades, diversidade de lojas e 

disponibilidade, o Shopping está constantemente na imprensa local e muitas vezes até nos 

jornais do Rio de Janeiro, como O Globo. 

 Outro cliente de requinte da empresa é a Litoral Verde, operadora hoteleira. A 3Com 

produz a revista bimestral da operadora. Apesar da revista ser feita apenas de dois em dois 

meses, a demanda é contínua. As matérias para a revista são focadas nos Resorts de luxo que 

fazem parte dos contatos da Litoral. Por isso, no momento em que uma revista é entregue, já 

se inicia a produção da próxima.   

 O vereador de Petrópolis, Thiago Damaceno, é um outro cliente da empresa. O 

vereador é do Partido Progressista (PP) e é um cliente peculiar da empresa. A proprietária da 

3Com trabalhou durante muito tempo na assessoria da prefeitura da cidade e não queria voltar 

a trabalhar com políticos (os motivos não foram esclarecidos). Porém, o vereador Thiago 

participa de ações comunitárias criadas pela própria família. E ele se faz presente nestes 

projetos, há muitos anos, antes mesmo de decidir se tornar vereador.  

 O restaurante Dom Bistrô é um cliente de requinte que procurou os serviços da 

empresa. O interesse do cliente surgiu do contato com o serviço prestado pela 3Com ao 

Shopping Estação Itaipava. Quando o restaurante mudou de localidade, demonstrou interesse 

de continuar o trabalho de assessoria, mas dessa vez com serviço especializado individual. 

Este cliente é muito peculiar, pois apesar de querer os serviços de assessoria, não quer 

divulgar todos os eventos feitos no restaurante. Segundo informações do proprietário, ele 

prefere que não haja divulgação da programação musical do restaurante para que o local não 

fique lotado. O objetivo do restaurante é manter a imagem de Bistrô, um local onde você 

possa sentar calmamente e apreciar um bom vinho e comida de requinte. Portanto, o 
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restaurante acredita que qualidade é sempre melhor que quantidade de clientes. 

  A Academia Acqua Sports é um cliente totalmente diferente dos outros. Apesar de 

exercer os mesmos serviços de assessoria, clipping e gestão das mídias, o trabalho diário se 

torna diferente. A academia possui duas sedes, uma no centro de Petrópolis e outra em 

Itaipava, as duas com o selo Gustavo Borges de natação. A sede em Itaipava foi construída 

pensando na sustentabilidade, com madeira de reflorestamento, vidraças especiais para que 

seja aproveitada a luz e até mesmo sistema de aquecimento com energia solar. Diariamente, 

os professores e funcionários instigam os alunos a serem sustentáveis, impulsionando-os a ir 

para os locais próximos à academia com as bicicletas da Acqua que são disponibilizadas a 

todos para evitarem poluir o ar com gás carbônico. O trabalho da 3Com com este cliente se 

baseia na produção de releases para divulgação das competições promovidas pela Acqua, 

gestão das mídias digitais nas quais as redes interagem com os alunos e possíveis futuros 

alunos e assessoria de imprensa. 

 O Sindicato dos Varejistas de Petrópolis (Sicomércio) gera muita demanda. A empresa 

redige informativos de utilidade pública sobre o comércio da região, releases sobre novos 

dados e pesquisas do varejo de Petrópolis, cobertura de palestras e cursos oferecidos aos 

comerciantes e informações sobre horário de funcionamento das lojas. O fato de realizar o 

serviço de assessoria do Sicomércio faz com que muitos jornalistas sejam obrigados a entrar 

em contato com a empresa para conseguir informações importantes sobre o comércio para 

suas matérias. Com isso, o funcionário tem a oportunidade de praticar o bom relacionamento 

com a imprensa local. 

 Cada um dos clientes apresentados acima possui uma demanda. Com alguns é 

necessário o contato diário, redação de releases, venda de pautas para a imprensa e gestão das 

mídias digitais. Outros possuem demandas sazonais, como é o caso de informativos mensais e 

revistas bimestrais. Os diretores Daniela Moreira e Bruno Machado sempre reforçam a ideia 
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que os clientes devem ser tratados bem, independentemente do que esteja acontecendo dentro 

da empresa.  

 Esta visão indicou ao proprietários a necessidade de centralizar as ações de todos em 

um único funcionário. Este é responsável por coordenar as ações na empresa de forma que, 

caso alguém falte ou tenha qualquer outro problema, saiba rapidamente a melhor forma de 

resolver os problemas internos e atender os clientes com a mesma qualidade. Diariamente, ao 

término do horário de trabalho, todos os funcionários devem enviar um breve relatório 

indicando todas as suas atividades, dúvidas e decisões tomadas durante o dia. Estas 

informações devem ser enviadas aos diretores da empresa por email. Dessa forma, os 

proprietários sabem todos os dias, tudo o que aconteceu na 3Com. 

 Quando há a necessidade de atuar como assessor nos eventos de clientes, o mais 

comum é que o funcionário responsável por aquele cliente vá ao evento. Porém, todos podem 

se prontificar a assessorar o cliente. A escolha do funcionário que irá trabalhar no evento é 

tomada não só pela disponibilidade de tempo e de demanda de cada um, mas de conhecimento 

prévio do tema do evento e relacionamento prévio com o cliente. Esses pontos não são 

levados à risca no cotidiano da empresa, mas caso o evento seja de grandes proporções todos 

os tópicos serão avaliados antes de definir o funcionário a fazer a assessoria. 

 A Infra-estrutura da empresa conta com seis computadores conectados em rede e 

internet de alta velocidade. Cada funcionário trabalha em um computador específico e este 

possui os programas necessários para sua demanda. Portanto, alguns computadores possuem 

programas de edição, enquanto outros possuem de diagramação, e outro, de edição de 

imagens. A sede conta com uma sala de redação, uma sala de reunião, uma sala de arquivos, 

uma sala dos diretores.  Apesar da internet ser de alta velocidade a conexão nem sempre 

atende ao necessário, uma vez que o clipping televisivo tem a demanda de fazer uploads de 

arquivos pesados no sistema da empresa.  
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 A empresa possui a localização privilegiada como ponto a favor da sua atuação no 

mercado. A sede é em Petrópolis, mas suas atividades já ultrapassaram os limites municipais. 

A 3Com já conquistou diversos clientes sazonais de outras cidades próximas, como no Rio de 

Janeiro. Um dos importantes clientes conquistados pela empresa no Rio de Janeiro foi o 

Instituto Fiocruz, que utilizou os serviços da 3Com para assessorar um de seus eventos 

mensais em 2010.  

 Os serviços de assessoria de imprensa na cidade são oferecidos apenas pela 3Com. 

Esta inexistência de concorrência na área de comunicação empresarial pode ser tanto positivo 

quanto negativo. Esse fato pode contribuir para a empresa ser a primeira a ser procurada caso 

a necessidade do possível cliente for de assessoria de comunicação. Porém é negativo o fato 

da empresa não possuir receber impulso externo de nenhuma empresa a ponto de criar nos 

funcionários da 3Com a força para superar o trabalho concorrente. 

 As atividades da empresa são feitas pelos funcionários e os estagiários, enquanto os 

proprietários apenas supervisionam o trabalho. Portanto, com a constante mudança de 

estagiários na empresa, a 3com acaba passando por um problema de gestão. A maior parte dos 

estagiários permanece na empresa por volta de 4 meses.  Já os funcionários contratados até 

um ano no máximo. Esse pouco tempo dentro da empresa acaba fazendo com que boa parte 

do trabalho perca sua continuidade. A empresa não possui um manual de práticas, e as ações 

são definidas de acordo com a demanda. Com isso, os funcionários e/ou estagiários, ao iniciar 

o trabalho na mesma, possuem dificuldade em se adaptar e entender o fluxo de trabalho. Caso 

houvesse uma organização maior da demanda das atividades, o problema de adaptação de 

novos funcionários não seria preocupante. 

 Enquanto os diretores atuavam diretamente da sede da empresa, supervisionando as 

atividades diárias, os funcionários aprenderam a trabalhar sempre se voltando a eles para 

tomar as decisões. Quando eles tiveram que se afastar fisicamente da empresa, os 
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funcionários sentiram a mudança a ponto de não tomarem decisões simples na falta deles. 

Todas as ações e decisões acabavam demorando para serem feitas, uma vez que era 

necessário entrar em contato com um dos superiores para efetuá-las. 

 A motivação e a satisfação dos funcionários são importantes para o sucesso contínuo 

da empresa.  Apesar dos superiores se preocuparem com esses pontos, diariamente o reflexo 

dos funcionários não apresenta isso. Eles estão sempre reclamando da quantidade de trabalho 

e da remuneração, a ponto de reclamarem entre si dos problemas ao invés de tentar resolvê-

los prontamente.  

 

5.3 ASSESSORES INTERAGINDO 

 

 Neste momento, apresentaremos as formas com que a 3Com interage com os outros 

meios de comunicação e qual o papel das redes sociais dentro da empresa, baseando-se 

sempre nos contextos anteriormente apresentados, em estudos da área da comunicação e nos 

pensamentos comunicacionais apresentados nos capítulos anteriores. 

 A interação de melhor qualidade realizada pela 3Com é com a imprensa local. Desde a 

criação da empresa, sua imagem perante a imprensa era uma reflexo do trabalho dos 

proprietários que estavam à frente da mesma. Por exemplo, a diretora de assessoria e 

proprietária, Daniela Moreira, trabalhou no jornal impresso Tribuna de Petrópolis por 

muitos anos e ainda escreve para a revista mensal do jornal, na sessão "Casa e Campo". Por 

este trabalho e também pelo trabalho como professora na cidade, Daniela agregou ao longo 

dos anos um estreito relacionamento com profissionais da área e possíveis clientes. Já o outro 

proprietário, Bruno Machado, sempre atuou nas outras áreas jornalísticas e em comunicação 

empresarial, chegando a trabalhar pela rádio JB FM e atualmente como diretor de marketing 

no Peixe Serrano (filial do Peixe Urbano na Serra de Petrópolis). Com esses históricos de seus 
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proprietários, a imagem da 3Com se fixou como uma empresa informada, competente e 

diversificada para a imprensa local. Esta afirmação é comprovada uma vez que jornalistas 

ligam para a empresa todos os dias em busca de informação. Em alguns momentos as 

informações que os jornalistas buscam não são de clientes ou eventos da 3Com, porém eles 

ligam acreditando que a empresa possa ajudá-los de alguma forma. A imprensa local também 

contribui com a 3Com publicando releases sobre os clientes da empresa ou com sugestões de 

pautas enviadas pela mesma, para divulgação de eventos e imagem dos clientes. Alguns 

jornais da cidade utilizam as pautas para refazer as notícias, outros publicam o release na 

íntegra sem créditos, e acontece até mesmo de publicarem um release antigo com informações 

de semanas anteriores, ou seja, informações erradas. 

  Neste caso, observamos que o relacionamento da empresa com a imprensa local pode 

ser vista como uma via de mão dupla, na qual a 3Com informa a imprensa com dados, pautas 

interessantes e informações necessárias, e a imprensa contribui com a divulgação. Essa 

interação se dá principalmente nos jornais impressos, graças ao bom relacionamento da 

proprietária da empresa com os jornalistas, pelo bom relacionamento mantido entre os 

funcionários da empresa com os profissionais da área e pela falta de acontecimentos diários 

na cidade, o que faz com que os repórteres precisem de pautas para noticiar diariamente. 

 Aos Shoppings (Pedro II e Estação Itaipava) e à Academia são prestados os serviços 

de gestão de redes socais. Em entrevista, a proprietária (APENDICE A) afirmou que essas 

ações nas redes combinadas à assessoria contribuem para um melhor resultado. A afirmação 

se confirma na empresa, uma vez que, entre os clientes assessorados pela 3Com, 50% também 

atuam nas mídias digitais com a consultoria da empresa. O vereador é uma exceção, pois 

possui redes sociais mas elas são geridas pelo próprio assessor pessoal e pelo próprio Thiago 

Damaceno, com a orientação da empresa. 
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 Analisando as redes sociais da Academia Acqua, é possível observar entre as ações da 

3Com, que o objetivo principal é a interação com os usuários e divulgação de informações 

sobre a academia. Diariamente são divulgados os horários das aulas, quais os professores 

presentes e informações sobre eventos. Dicas de saúde, dicas sobre exercícios físicos e sobre 

boa alimentação são colocadas constantemente para oferecer notícias de interesse ao público-

alvo que interage com a academia. A 3Com utiliza para este cliente o Twitter (@acquasports) 

e um perfil no Facebook (AcquaSports Acad). Apesar da Academia Acqua Sports ter também 

uma fan page no Facebook, a mesma não é administrada pela empresa. 

  

 Já as ações criadas pela 3Com nas redes sociais do Shopping Center Pedro II, são 

completamente diferentes das realizadas na academia. O objetivo principal é divulgar as lojas 

do shopping e seus produtos. Normalmente usuários não gostam de receber apenas 

informações de vendas, portanto a 3Com coloca notícias de interesse do público alvo, como 

dicas para se alimentar melhor, dicas sobre moda e sobre decoração de casa. Além disso são 

feitas promoções apenas pelas redes sociais visando alcançar o maior número de pessoas e ao 

mesmo tempo divulgar produtos do shopping. As informações publicados são sempre 

linkadas a outros sites, normalmente das lojas presentes no Shopping. Porém algumas das 

lojas são pequenas e não possuem presença online, nem em websites ou redes sociais. 

Portanto para divulgar essas lojas da mesma forma que as outras lojas, que tem presença 
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online é feita uma busca pelos produtos e suas marcas vendidas nas lojas. Após essa pesquisa, 

é feita uma lista com todos os que foram possíveis de ser identificados, e são procurados os 

sites ou redes sociais dos mesmos. Essas informações adicionais sobre as marcas e produtos 

encontradas na internet, são publicadas nas redes sociais do Shopping Pedro II, sempre 

indicando as fontes utilizadas e fazendo um paralelo entre esses produtos e as lojas. O 

Shopping Center está presente no Twitter (@ShoppingPedroII), sempre com promoções, 

sorteios de brindes, informações a todo momento e imagens exclusivas em seu avatar e 

background feitas pela publicidade do Shopping. No Facebook, foi iniciada o perfil 

empresarial do Shopping através da Fan Page: Shopping Center Pedro II. Porém como o 

objetivo era interagir mais com os usuários foi criado o perfil pessoal: ShoppingCenter 

PedroII. Essa experiência permitiu observar como marcas locais como a do Shopping Center 

Pedro II, em Petrópolis, têm dificuldade em interagir com os usuários na internet a ponto de 

fazer com que eles curtam as páginas empresariais. 

 A gestão de mídias digitais está ligada à assessoria, porém a recíproca não é 

verdadeira. Isso se dá porque a 3Com vê a gestão das mídias sociais como uma ação  

 

complementar de interação com o público alvo e não uma ação específica que sozinha gere o 

resultado esperado pelo cliente. Como observado no capítulo anterior da análise da área de 

comunicação empresarial em Petrópolis, essa visão também é compartilhada entre as outras 
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empresas. As empresas de Petrópolis que possuem apenas a inserção nas redes sociais, como 

presença on-line, normalmente são administradas pelos proprietários, funcionários ou 

parentes dos proprietários e as ações nem sempre são realizadas de forma positiva nas redes. 

Um exemplo é o perfil no Facebook da loja Móveis Pedro II. O perfil compartilha imagens de 

apelo sexual e correntes, além de não possuir conteúdo especializado e muito menos 

planejamento de mídia. 

 A 3Com possui presença on-line. A marca se faz presente em um blog de divulgação 

de conteúdo, um site e perfis nas redes Facebook, Twitter e Youtube.  Porém, a última tem a 

utilidade de apenas fornecer links do clipping televisivo para os clientes, mantendo o canal 

fechado para o público em geral. Apesar de possuir os perfis empresariais nas redes, a 

empresa não investe em conteúdo especializado e planejamento para as suas próprias redes. 

Esse é um paradigma interessante, pois uma empresa de comunicação empresarial que oferece 

gestão de mídias digitais como um dos seus serviços, deveria se preocupar mais com os 

próprios perfis. Os perfis não são atualizados constantemente e não representam a empresa na 

web. Suas atualizações são poucas, não são criados conteúdos exclusivos para divulgação e 

não interagem com seus clientes e amigos. Este é um interessante reflexo de como as 

empresas de mídias digitais muitas vezes costumam se preocupar mais com a imagem do seu 

cliente do que da própria empresa no ambiente on-line. 

 Porém, a contradição é que os proprietários acreditam nas redes sociais não apenas 

como visão empresarial, mas pessoalmente também. Os dois possuem perfis no Facebook e 

no Twitter, sendo que um deles ainda possui perfis em mais 5 redes sociais. Através desses 

perfis pessoais, eles interagem não apenas com grupo de amigos, mas também com os clientes 

e com os funcionários da empresa. Eles também verificam as ações realizadas nos perfis 

administrados pela 3Com diariamente, curtindo, seguindo e retuitando com eles. Estas ações 

realizadas por eles apenas comprovam que acreditam na força que as redes sociais têm e na 
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interação de resultado que elas oferecem, porém não colocam em prática nas ações da 

empresa em âmbito on-line.  

 Entendendo que o foco da empresa é a assessoria e que a gestão das mídias digitais é 

mais um serviço oferecido pela empresa, os diretores observaram a necessidade de estabelecer 

uma parceria de suporte a essa área. A empresa buscou a parceria com uma empresa de 

publicidade de Petrópolis para contribuir com as artes necessárias para uma boa campanha 

pela Web. A empresa de publicidade, chamada de Novastudio, fornece o serviço de 

identidade visual básica como imagens de perfil para Facebook, background do Twitter e 

avatar no Twitter. Mas a parceria conta com apenas isso, observando-se que os proprietários 

entendem e valorizam a necessidade da identidade da marca on-line, mas de forma limitada e 

pouco coerente. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 O objetivo deste trabalho foi atingido uma vez que ele propunha a discussão do uso 

das redes no ambiente de comunicação empresarial. Através da análise das ações exercidas 

pela empresa 3Com Comunicação Social, observarmos as formas com que as mídias eram 

usadas e suas características.  

 Os casos  das empresas nacionalmente conhecidas Parmalat, Devassa  e a 

internacionalmente renomada Wikipédia, nos mostraram como a comunicação passou a ser 

vista como importante ferramenta para atingir o consumidor. Dessa forma identificamos como 

o atual mundo globalizado passou dar maior importância ao valor da informação disponível. 

Expondo mais informações ao público-alvo, o consumidor passou a ser mais bem informado, 

pois passou a agregar mais informações de forma estratégica na hora da escolha pela compra. 

Com a internet o consumidor passou a saber mais sobre o que lhe interessa mais rapidamente 

e assim passou a exigir das marcas cada vez mais qualidade e excelência em seus serviços.   

 Através da pré-história da internet passamos a entender mais de onde surgiu o 

fenômeno que modificou a forma de se pensar e agir no mundo atual. Sem este meio 

democrático e igualitário da internet não teríamos a oportunidade de ter em nossas mãos as 

informações de forma tão rápida e clara, vinda de todos os cantos do mundo no mesmo 

segundo. Entendemos como o mundo virtual se iniciou no Brasil e forma gradual com que 

cresceu alcançando todos os estados brasileiros do Iapoque ao Chuí. Esta expansão e 

popularização da internet transformaram o compartilhamento de informações em algo mais 

prático e veloz, indo além das trocas de e-mails e as conversas em bate-papos. O fluxo de 

notícias se tornou incrivelmente simples, atingindo um alto nível de rapidez e volume além do 

esperado. 
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 Neste mundo virtual iniciado nos Estados Unidos, surgiram as redes sociais. Neste 

estudo identificamos como as formas sociais de interação, associadas as novas tecnologias 

reorganizaram a percepção e realização das experiências pessoais. Elas surgiram de forma 

expressiva na internet influenciando contextos culturais e individuais. 

 As empresas por suas vez identificaram a influência das redes sociais nas pessoas, 

vendo a mesma, não só como um canal de publicidade, mas também como um canal no qual 

as empresas possam estabelecer a comunicação entre os seus clientes e o público. Entretanto, 

poucas são as marcas que realmente atingem um nível de interação considerada ideal, a ponto 

de superar a popularidade de personalidades de peso e celebridades. Por isso observamos que 

ainda é importante analisar e aprender a posicionar melhor as marcas dentro desta ferramenta 

virtual. 

 Traçamos um contexto histórico da cidade de Petrópolis, identificando pontos 

importantes ligados a área da comunicação no local. A cidade, um dos mais importantes 

pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro,  ainda tem que evoluir no quesito: presença 

virtual. Os meios de comunicação da cidade se esforçam para suprir a falta de informação, 

vista pela população como pouco necessária. Este pensamento dificulta o fluxo de trabalho 

dos profissionais de comunicação a ponto de buscarem apoio e demanda em outras cidades 

vizinhas. 

 No município de Petrópolis observamos também a pouca utilização das redes sociais 

na área de comunicação. As empresas que utilizam as redes sociais o fazem para divulgar os 

seus conteúdos porém sem se preocupar com a interação com o usuário. O único programa 

que faz uso das redes como forma de se comunicar com a população local, é o programa 

Cidade Comunidade, da TV Cidade, que durante o programa, constantemente recebe 

mensagens das pessoas pelo Facebook e as transmite pelo programa.  
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 A maior parte da população que não utiliza as redes sociais,  não entende como elas 

funcionam ou simplesmente acredita que utilizá-las é o mesmo que perder tempo. Essa atitude 

pode ser identificada até mesmo pelas pessoas da área de comunicação na cidade. Pois foi 

observado que algumas delas entendem as ações rotineiras disponíveis nas redes, porém, não 

sabem as consequências delas em âmbito empresarial.  

 O estudo teve o objetivo de analisar as questões comunicacionais da realidade de uma 

empresa de comunicação localizada em Petrópolis. Este recorte foi de grande importância 

para que pudéssemos entender a área empresarial da cidade. Por ser a cidade natal da autora 

deste trabalho, tivemos a oportunidade de indicar a utilização de seus conhecimentos prévios 

dos acontecimentos na cidade, para contextualização do estudo nesta localidade específica. 

Características da cidade e de sua população são reflexo das suas atitudes perante as mídias. 

 Este estudo teve o objetivo de salientar uma nova discussão em torno das redes 

sociais; redes estas complexas e representativas de um fenômeno que não para de crescer e de 

se transformar. Por esse motivo, as ferramentas e as novidades expostas no decorrer deste 

trabalho, podem se tornar obsoletas em janeiro de 2012.  

 Através da participação direta, tivemos a oportunidade de observar o funcionamento 

da empresa de perto, entender o fluxo de informações e ao mesmo tempo entender ações 

empresariais e midiáticas através do estudo que podemos incluir nas atividades diárias no 

trabalho com a comunicação empresarial. 

 Encontrar dados sobre as redes sociais se tornou uma tarefa árdua uma vez que apenas 

dados básicos como número de visualizações diárias e quantidade de tweets são facilmente 

encontrados. Pesquisas específicas e estudos aprofundados sobre as mídias digitais foram 

divulgadas no fim do mês de outubro, transformando muitas conclusões feitas até então e 

modificando alguns tópicos do trabalho.  

 A oportunidade de gerenciar melhor a imagem da empresa e entender melhor o seu 
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público transformou a web em terra fértil para a comunicação empresarial. Porém, ainda é um 

terreno pouco explorado em suas dimensões. 
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8  GLOSSÁRIO 

 

 O mundo da internet criou uma nova forma de se comunicar com termos específicos, 

siglas, palavras novas e expressões. Este glossário foi criado para apresentar alguns dos 

termos utilizados neste trabalho e que podem gerar dúvidas de sentido e/ou significado. Existe 

uma infinidade de palavras no universo midiático da web, porém não será possível explicitar 

todas. As apresentadas abaixo são as necessárias para que o fluxo das informações 

apresentadas durante o trabalho não se perca por eventuais dúvidas. As definições a seguir 

foram obtidas através da enciclopédia virtual Wikipédia. 

 

Avatar: representação gráfica, figura ou imagem de um internauta em uma rede social, site, 

blog ou jogo. 

 

Babyboomers: geração de pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. O único evento histórico 

de definição da Geração Baby Boomer foi a Guerra do Vietnã.  

 

Blog: da contratação do termo "Web blog". Site onde se publicam textos, os chamados posts, 

em ordem cronológica inversa e com rápida atualização. 

 

Curtir: termo da rede social Facebook. Os usuários podem curtir a publicação de outros 

quando lhe interessar ou gostar. 

 

Chat: em português significa conversação, ou bate-papo (termo usado no Brasil), é um 

neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
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E-commerce: em português, comércio eletrônico, é um tipo de transação comercial feita 

especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, um computador. 

 

Google: website de pesquisa online. 

 

Google Docs: ferramenta do Google para criar e compartilhar documentos online. 

 

Facebook: rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004. 

 

Flickr: é uma rede social para se partilhar imagens fotográficas. Permite que os usuários 

criem álbuns para armazenamento de suas fotografias e entrarem em contato com fotógrafos 

variados e de diferentes locais do mundo. 

 

Formspring: é uma rede social que permite que os usuários recebam perguntas de outros 

usuários ou de pessoas não cadastradas. São disponibilizadas conexões com outras redes, 

como Facebook, Twitter, Blogger e Tumblr, o que permite que a rede social seja divulgada 

amplamente. O Formspring está sendo utilizado por empresas e governos como uma forma de 

receber feedback do público. 

 

Gadgets: pequenos aplicativos, componentes, ou softwares que são executados como janelas 

ou ícones em sites, blogs, celulares e computadores, em geral se comunicando com um 

servidor web prover: um serviço de usuário. 
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IRC: Internet Relay Chat (IRC) é um protocolo de comunicação utilizado na Internet. Ele é 

utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a conversa em 

grupo ou privada. Foi documentado formalmente pela primeira vez em 1993. 

 

HTML: HyperText Markup Language. Linguagem baseada em tags que permite definir a 

aparência e o conteúdo de uma página na web. 

 

Link: trechos de texto que ligam uma página a outra. Nele existe um código que permite que 

clicando com o mouse sobre o texto, se mude a página do navegador para uma nova página 

relacionada com o texto. 

 

Home Page: página inicial de um site. 

 

Online: termo inglês que significa que o usuário está conectado à internet. 

 

Orkut: rede social filiada ao Google. Foi criada em 24 de janeiro de 2004 com o objetivo de 

ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter relacionamentos. Seu nome é originado no 

projetista chefe,  Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google. 

 

Post: texto publicado em um blog. 

 

Prosumers: é um termo originado do inglês que provém da junção de producer (produtor) 

+ consumer (consumidor) ou professional (profissional) + consumer (consumidor). Na área 

de tecnologia, é utilizado para qualificar produtos que apesar de serem vendidos para o 

consumidor final, são destinados a usuários avançados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chat
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Seguidor: termo da rede social Twitter, que se refere a um usuário em contato com o outro. 

 

Scraps: mensagens de texto e imagem enviadas entre membros do Orkut. 

 

Site: ou website. Coleção, conjunto de páginas na web, imagens, vídeos e outras mídias 

digitais abrigadas em um domínio na Internet. 

 

Skoob: seu nome significa Books ("livros", em inglês) ao contrário. É uma rede social, 

lançada em janeiro de 2009, que se tornou um ponto de encontro para leitores e novos 

escritores, que trocam sugestões de leitura e organizam reuniões em livrarias. Atualmente 

permite interatividade com outras redes, como o Twitter e o Facebook, bem como com lojas 

de comércio eletrônico. 

 

Smartphones: celular que oferece recursos avançados similares aos de um computador ou 

notebook. 

 

Retuitar: verbo aportuguesado do Twitter, que significa „tuitar de novo‟. 

 

Tablets: é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à 

Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas 

e para entretenimento com jogos 3D. 

 

Twitter: é uma rede social e também considerada um microblog, que permite aos usuários 

enviar e receber atualizações pessoais em tempo real. 
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Tweets: são os textos, em 140 caracteres, do Twitter. 

 

Usenet: (do inglês Unix User Network) é um meio de comunicação onde usuários postam 

mensagens de texto (chamadas de "artigos") em fóruns que são agrupados por assunto 

(chamados de newsgroups ou grupos de notícias). Ao contrário das mensagens de e-mail, que 

são transmitidas quase que diretamente do remetente para o destinatário, os artigos postados 

nos newsgroups são retransmitidos através de uma extensa rede de servidores interligados. 

 

Weblog: Um blog (português brasileiro) ou blogue (português europeu), (contração do termo 

inglês Web log, diário da Web) é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir 

de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma 

cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por 

um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 

 

Yfrog: é um serviço de compartilhamento de imagens e vídeos como links, no Twitter. 

 

Youtube: site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em 

formato digital. Fundado em fevereiro de 2005, o Youtube é o mais popular do tipo devido à 

possibilidade de hospedar quaisquer vídeos como filmes, videoclipes e materiais caseiros. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_(gram%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_electr%C3%B3nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Artigos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Post_(publica%C3%A7%C3%A3o)
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9 APENDICE A: ENTREVISTA COM DANIELA MOREIRA 

 

Entrevista com a jornalista e proprietária da empresa 3Com Comunicação Empresarial, 

realizada no dia 17 de novembro de 2011. 

 

1. De onde surgiu a ideia de começar a empresa? 

Quando começamos a trabalhar, não tínhamos a pretensão de montar uma empresa. Éramos 

três jornalistas, trabalhando em empresas diferentes que identificaram uma oportunidade de 

trabalhar juntos para ter uma renda extra. Como iniciamos um trabalho diferenciado desde o 

começo, outros clientes foram sendo conquistados. A criação de uma empresa foi uma 

necessidade natural para oferecer um trabalho profissional e organizado aos clientes. 

 

2. Por que, entre todas as áreas da comunicação, a área de assessoria foi a escolhida 

como especialidade e diferencial da 3Com? 

Identificamos, na época, no mercado, esta necessidade nas empresas de Petrópolis. A questão 

é que nunca nos limitamos à assessoria. Sempre procuramos agregar novos serviços, afim de 

fidelizar nossos clientes. 

   

3. Durante estes anos todos de atuação no mercado, quais foram os melhores e piores 

momentos da empresa? 

Toda empresa possui altos e baixos, assim como o próprio mercado. Saber se posicionar em 

cada um destes momentos é a grande questão. O começo foi bastante complicado, pois as 

empresas não possuíam a cultura de investir em comunicação. Agora, cada reconhecimento 

do trabalho feito pela empresa é muito gratificante. Podemos destacar um momento 

importante, o fato de termos sido escolhidos para participar de um processo de seleção, junto 
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com grandes e renomadas empresas do Rio, para assumir a assessoria de uma multinacional 

portuguesa do ramo de telefonia que estava se instalando no Brasil. 

 

4. Qual a avaliação de vocês do mercado de comunicação em Petrópolis e onde acredita 

que a 3Com se encaixa? 

A consciência da importância da comunicação para as empresas ainda não existe entre os 

empresários. Poucos são aqueles que de fato reconhecem isso. Por isso, o mercado acaba 

sendo muito instável. Acreditamos no potencial da empresa e, diferente do que acontece entre 

os demais assessores da cidade, investimos em estrutura para oferecer um suporte 

diferenciado aos clientes. 

 

5. Atualmente, quais pontos da empresa você acredita que poderiam ser melhorados e 

por quê? E quais pontos você acredita que são os mais fortes? 

Qualquer empresa de prestação de serviços acaba tendo que ter muita atenção ao padrão de 

qualidade dos serviços oferecidos, principalmente quando novos agentes passam a atuar 

dentro da empresa. O atendimento e olhar integrado da comunicação são nossos diferenciais. 

 

6. A empresa sempre ofereceu o serviço de gestão de mídias digitais para os clientes? 

Passamos a oferecer o serviço assim que identificamos a importância destas ferramentas para 

a comunicação dos clientes, o que acontece há quase dois anos. 

 

7. Você acredita que os clientes entendem as redes sociais e entendem o reflexo das 

ações na rede para o seu negócio? 

Assim como possuem dificuldade de entender a importância da comunicação, muitos ainda 

não percebem que as mídias são importantes aliados para a empresa. Vemos que muitos ainda 
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querem estar nas mídias pelo simples fato de todos estarem. Percebemos no mercado que o 

trabalho ainda tem sido feito sem o acompanhamento profissional, o que deixa a imagem da 

empresa vulnerável a riscos. 

 

8. Você acredita que o trabalho de assessoria e de gestão das redes sociais estão ligados, 

de alguma forma? 

Completamente. Hoje temos ferramentas baratas, com um amplo alcance, que nos permitem 

ter um relacionamento mais profundo e direto com o público-alvo e capaz de fidelizar os 

clientes. 

 

9. Você acha que todos os funcionários entendem o trabalho nas redes sociais exercido 

pela empresa e interagem com os perfis dos clientes pelas redes? 

Em alguns casos sim. Mas como eu disse, muitos acabam interagindo nas mídias sem o olhar 

profissional. 

 

10. Você possui perfil em alguma rede social? Se sim, quais? 

Sim. Temos Facebook, Orkut, Twitter, e o Bruno ainda tem outros. No entanto, o tempo 

reduzido não me permite acompanhar todos, o tempo inteiro. 

 

11. Você acha que o perfil da empresa nas redes sociais estabelece um bom 

relacionamento com o público? 

Quando feito de maneira planejada sim. 

 

12. Como você vê o relacionamento das redes sociais com a comunicação como um todo? 

E como você avalia a área de comunicação em Petrópolis como um todo? Pontos positivos e 
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negativos. 

Na minha percepção, todos os veículos já perceberam a importância e estão investindo em 

mídias sociais. Trata-se primordialmente de escutar e interagir com o público. Pontos 

negativos? Apenas para aqueles que ainda acreditam que isso pode ser feito por profissionais 

menos qualificados ou secundariamente por profissionais que possuem outras atribuições. 

 

13. Qual a expectativa para o futuro da empresa? 

 Se organizar e estruturar para garantir um padrão de qualidade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

APENDICE B: ENTREVISTA COM BRUNA MABA 

 

Entrevista com Bruna Maba, head de marketing digital da empresa de publicidade Públika, 

realizada em 10 de novembro de 2011. 

 

1. A Públika sempre ofereceu o serviço de gestão de mídias digitais na empresa? 

Não. Começamos a oferecer esse serviço em 2008, na época do “boom” do Orkut. E desde 

então acompanhamos as tendências e oferecemos o que estiver de acordo com o perfil do 

cliente e o público alvo. 

 

2. Em sua opinião, qual a importância da presença online das empresas? 

Hoje, uma empresa só não está na web se não estiver preparada para isso, ou seja, se não 

estiver disposta a conversar com os clientes, receber críticas e sugestões. É inevitável. Uma 

empresa pode não estar presente na web oficialmente, mas seus clientes estarão falando da 

sua marca no ambiente online. Então é melhor que ela esteja lá e se posicione diante de 

qualquer acusação ou elogio. Ignorar o fato de o cliente ter voz ativa na web é, no mínimo, 

inocente. 

  

3. E qual a importância da presença da marca da empresa nas redes sociais? 

Fora das redes sociais, é possível estar presente online através de site, links patrocinados e 

mídia gráfica (banners). Volto a bater na tecla do “cross media”, ou seja, da integração entre 

diversas ações e plataformas de comunicação. Estar presente nas redes sociais não significa 

resultado garantido. Pelo contrário. Significa trabalho árduo para entender seus clientes e 

buscar conteúdo relevante para eles. Hoje o cliente tem voz ativa. Consegue mover o mundo 

através do teclado do seu computador ou de qualquer gadget, e isso faz com que ele seja não o 
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dono da verdade absoluta, mas o dono da sua opinião e o influenciador dos que os cercam. E é 

diante deste cenário que percebemos a importância de estar ali, lado a lado com ele, 

conversando de igual pra igual, dialogando, ouvindo, esclarecendo. Que ele fale da sua 

empresa, mas que ela esteja lá, bem ao lado, para agradecer, justificar ou se defender. 

 

4. A empresa possui um profissional especializado em mídias digitais que atua na gestão 

das mesmas, ou é um profissional da área da comunicação com conhecimento em mídias? 

Os dois! Eu mesma sou responsável pelo planejamento de marketing digital dos nossos 

clientes e também sou da área de comunicação. 

  

5. Existe um planejamento específico para a gestão das mídias digitais? 

Sim, mas não podemos trabalhar isoladamente. Quanto mais integrada for a comunicação, 

melhores serão os resultados. 

 

6. Quais redes sociais são utilizadas na gestão das mídias digitais e por que a escolha? 

Depende de vários fatores. É impossível generalizar. Nem mesmo por segmento. A definição 

das redes sociais a serem incluídas no plano de inserção de uma marca no ambiente online 

precisa ser estudada de acordo com o público alvo, com os objetivos de marketing e de 

comunicação da empresa e com as possibilidades de relacionamento. Por exemplo: não 

adianta criarmos uma conta no YouTube, rede social de compartilhamento de vídeos, se uma 

empresa não investe nesta área, ou seja, não produz vídeos com certa frequência. 

  

7. Você acha que seus clientes entendem e valorizam o efeito das mídias digitais e da 

presença online pra o próprio negócio? 

Hoje sim. Mas quando começamos foi muito difícil. Alguns ainda sentem muita dificuldade 
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em entender como funciona, mas reconhecem a necessidade e valorizam bastante o trabalho 

quando começam a receber os relatórios. 

  

8. Você acha que a presença online de uma marca, por si só, consegue divulgar o cliente 

e estabelecer relações importantes com o público consumidor ou é importante realizar outras 

ações, como de assessoria e publicidade para atingir resultados? Porquê? 

Conseguir algum resultado, até consegue. Mas tudo depende do objetivo da empresa. O ideal, 

como citei anteriormente, é trabalhar com todas as ações integradas. Se não houver essa 

possibilidade por falta de verba, tudo bem, a agência existe para isso, para fazer milagres com 

a verba do cliente. E é justamente por sabermos da necessidade de trabalhar de forma 

integrada que temos na equipe profissionais de diversas áreas, incluindo no jornalismo. 
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