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1. RESUMO 

Este projeto tem por objetivo identificar os desafios encontrados por empresas 

tradicionais que precisam adequar-se às novas necessidades de comunicação dos 

consumidores em tempo de mídias sociais.  

2. INTRODUÇÃO  

Até o século XX, o diálogo entre a empresa e o consumidor era unilateral, ou seja, 

a corporação divulgava o conteúdo de interesse dela por meio de mídias tradicionais, 

como jornais, revistas e televisão, porém ela não tinha o retorno do seu público sobre 

campanhas publicitárias ou críticas sobre o produto, e se esta resposta existia, era um 

fato pontual. 

Para compreender o objeto desta pesquisa, teremos como apoio a obra “A Cultura 

da participação” (2010, p.37), de Clay Shirky. O autor afirma que a antiga visão de 

rede como um espaço separado, um ciberespaço desvinculado do mundo real, foi um 

acaso na história. Agora que computadores e telefones cada vez mais 

computadorizados foram amplamente adotados, toda a noção de ciberespaço está 

começando a desaparecer. Nossas ferramentas de mídia social não são uma 

alternativa para a vida real, são parte dela. 

Agora, os jovens passam menos tempo na frente da tv que as gerações passadas 

para investir em comportamentos ativos na internet: compartilhando arquivos, 

participando de projetos colaborativos com outras pessoas, opinando sobre os mais 

diversos assuntos e aumentando o seu capital social. Portanto, as empresas, que já 

estavam habituadas ao comportamento passivo dos consumidores, precisam se 

adaptar ao novo estilo de vida da população. 

Outros autores reforçam a ideia da importância de mudar as estratégias de 

comunicação corporativa neste novo momento. No livro “Comunicação empresarial: 

políticas e estratégias”, Wilson da Costa Bueno (2009, p. 111), professor do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, 

afirma que a Comunicação Empresarial evoluiu de seu estágio embrionário, em que 

se definia como mero acessório, para se firmar como insumo estratégico de que uma 

empresa ou uma entidade lança mão para fidelizar clientes, sensibilizar 

multiplicadores de opinião ou interagir com a comunidade.  
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Portanto, estudar quais são os desafios a serem enfrentados, a fim delinear 

estratégias eficazes para alinhar o planejamento de comunicação aos novos anseios 

do target, é um objetivo importante para manter a corporação em um patamar 

competitivo. 

3. OBJETIVOS 

Tratar dos desafios que as empresas estão enfrentando para adaptar a cultura 

organizacional ao novo quadro de comunicação gerado pelas mídias sociais e 

identificar as principais estratégias a serem adotadas para se relacionar com o público 

de forma eficaz. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa inicia com uma revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo (os 

desafios da Comunicação Organizacional em tempo de mídias sociais). Interessa 

identificar as dificuldades encontradas pelas empresas tradicionais ao perceberem a 

necessidade de atuar sistematicamente nas redes sociais.  

Num segundo momento, faremos uma pesquisa de campo para conhecer essa 

realidade organizacional e compreender como as empresas agem em relação as 

mídias sociais. Na pesquisa de campo, utilizaremos entrevistas para identificar 

quando as empresas perceberam a necessidade de uma política de comunicação 

participativa com o público, e quais foram as ações tomadas a partir disso.  

Posteriormente, criaremos um plano de comunicação estratégico em redes sociais 

para uma determinada empresa.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Wilson da Costa Bueno (2009, p.72), “O mundo contemporâneo, em 

especial o ambiente organizacional, tem sido profundamente abalado pelo processo 

crescente de globalização dos mercados (e das ideias), pela revolução provocada 

pelas novas tecnologias, pela desmassificação do processo de produção e pela 

valorização da cidadania.” 

As contínuas mudanças causadas pelas tecnologias levou o usuário a estar cada 

vez mais conectado ao ambiente virtual. Dessa forma, esta agitação alterou o perfil 
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da empresa, que sentiu a necessidade de se tornar mais flexível quanto ao novo 

ambiente, para adequar-se à atual realidade e se manter em um patamar favorável 

do mercado. 

Ainda conforme o autor (2009, p. 74), “Muitas empresas seculares perdem a 

importância ou simplesmente desaparecem do mapa, mas um número maior de 

organizações surge no cenário, quase sempre abraçando a chamada cultura 

ponto.com”. Dentro desta forma de mercado, a tradição perde um pouco de 

destaque, tendo em vista que muitas organizações valiosas da atualidade sequer 

existiam 20 anos atrás.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível verificar nesse novo contexto uma verticalização da comunicação 

organizacional, que gera uma intensificação de relacionamento, no qual todos os 

colaboradores opinam, diferente da alta hierarquização de outrora. De acordo com 

Maurício Tavares (2010, p.118), “Um funcionário tem vários papéis: o de funcionário, 

o de influenciador, o de propagandista e o de consumidor real ou em potencial dos 

produtos e/ ou serviços da organização na qual trabalha.”. 
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