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Resumo 

 

No âmbito organizacional, o profissional de relações públicas (RP) desponta como 

aquele apto a conduzir estratégicamente o processo comunicacional. Este trabalho 

apresenta o papel do RP no engajamento de colaboradores para que esses se sintam 

capacitados a atuar em prol dos objetivos institucionais. Trata-se, especificamente, do 

empoderamento de funcionários pertencentes à geração da cibercultura que, mesmo sem 

formação específica na área de comunicação, estão naturalmente habituados as novas 

tecnologias de comunicação e informação e, quando devidamente capacitados, podem 

atuar como grandes aliados da instituição na gestão de redes sociais online. Para ilustrar 

o referencial teórico, é apresentada a ação de Relações Públicas desenvolvida na 

Universidade Federal do ABC. 
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Introdução 

 

Na gestão da comunicação organizacional o público interno é um dos públicos 

estratégicos para o profissional de relações públicas (RP) e, nessa via, a gestão da 

comunicação para esse público traz outra perspectiva contemporânea, que implica em 

demandas por autonomia, engajamento, diante da velocidade das informações e das 

multiplataformas do fazer comunicacional. 

Junto ao novo perfil de gestão das organizações, articulado pela lógica das redes, 

surge também um novo perfil de colaborador dentro dessas instituições. Interconectado, 

esse indivíduo pode ser peça-chave nas estratégias de RP e incorporado nas ações da 

promoção da imagem institucional, numa dinâmica que extrapola as ações já 

conhecidas, como o endomarketing. 

Nessa perspectiva, a Universidade Federal do ABC, por meio de uma nova tática 

de gestão de comunicação, passa a capacitar e empoderar esse colaborador para que seja  

criador e editor de conteúdos de um dos canais entre a universidade e a comunidade 

externa, dentro da lógica traçada estrategicamente pela visão profissional do RP.   

 

RP e empoderamento de colaboradores. 

 

 A comunicação é uma das bases de sobrevivência das organizações, é por meio 

dela que as informações e estratégias ganham corpo e passam a ser elementos de valor 

para a gestão e perenidade organizacional. Como sistema, a comunicação viabiliza, 

através de seus fluxos, emissores e receptores, a troca e a realimentação nas funções 

administrativas internas e com o meio socioeconômico e cultural em que a organização 

está inserida. Nesse sentido, Kunsch (2003, p 69) enfatiza a importância da 

comunicação como: 

 

A dinâmica segunda a qual se coordenam os recursos humanos, 

materiais, financeiros, para atingir objetivos propostos desenvolve-se 

por meio de todos os elementos integrantes de uma organização, que 

são informados e informam ininterruptamente, para a própria 

sobrevivência da organização. Assim, o sistema comunicacional é 

fundamental para o processamento das funções administrativas e do 

relacionamento das organizações com o meio externo. 
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 A partir dos anos 80, com o avanço da globalização e da constituição de uma 

“sociedade em rede” (Castells, 1999), o fazer comunicacional muda no sentido de se 

atender às novas perspectivas de organização e novas demandas e necessidades 

colocadas na inter-relação com a sociedade e micro ambiente interno organizacional. 

Por fim, o cenário contemporâneo das organizações traz outras formas de gestão e 

processo de comunicação baseados na integração, participação, empoderamento 

individual e coletivo, interatividade com redes digitais de relacionamento e alto fluxo de 

informações. Assim, segundo Torquato (2002, p. 35) 

 

Cada vez mais, a comunicação ganha status de consultoria estratégica, 

que se desenvolve por meio de funções de orientação, leitura do meio 

ambiente, de interpretação dos cenários e de assessoria dos sistemas 

decisórios, principalmente em momentos de crise. 

 

Dado complexo cenário, a visão integradora dos processos da organização 

facilitou o entendimento e reconhecimentos de suas funções e estabeleceu novas 

nuances estratégicas. A comunicação também passa a ser enxergada sob esse novo 

prisma: a comunicação integrada explicitada por Kunsch: 

 

(...) uma filosofia que direciona a convergência de diversas áreas, 

permitindo uma visão sinérgica. Pressupõe uma junção da 

comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da 

comunicação interna e da comunicação administrativa, que forma o 

mix, o composto da comunicação organizacional. Kunsch (2003, p 

150) 

 

  Nesse novo cenário há ainda a necessidade latente da inserção de processos de 

aprendizagem que permitam conduzir a gestão organizacional de maneira mais flexível 

e transparente. De acordo com Farias (2004, p.54) “diante das rápidas modificações 

ocasionadas pelo processo de globalização devem antes de tudo, preparar-se para 

constantes e cíclicas mudanças.” Portanto, a análise apresentada por este trabalho toma 

o micro ambiente e a comunicação interna como ponto de partida para o 

desenvolvimento da comunicação organizacional integrada. Entendendo-se 

comunicação interna como mediação de relações, como mostra Rodriguez de San 

Miguel (1996, p 32) 
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(...) conjunto de atividades efetuadas por qualquer organização para 

criação e manutenção de boas relações com e entre seus membros, 

através do uso dos diferentes meios de comunicação que os 

mantenham informados, integrados e motivados para contribuir com 

seu trabalho para que se alcancem os objetivos organizacionais. 

 

 Neste sentido, Kunsch aprofunda a perspectiva de comunicação interna levando-

se em conta o aspecto estratégico e humano: 

 

(...) deve viabilizar uma interação efetiva entre a organização e seus 

empregados, usando ferramentas de comunicação institucional e até 

da comunicação mercadológica (endomarketing e marketing). (...) Ela 

será fruto do trabalho pensado, organizado e constantemente avaliado, 

não ocorrendo de forma casuística na vida da organização. (...) deve 

contribuir para o exercício da cidadania e valorização do homem. 

(Kunsch, 1997 p. 128) 

 

 A respeito do clima organizacional e empoderamento dos colaboradores no 

sentido da comunicação interna atrelada aos objetivos estratégicos da organização, 

destacam-se os atores do micro-ambiente como coloca Cabral: 

 

Nunca se falou tanto que é preciso valorizar os empregados; sobre a 

necessidade de integrá-los mais ao ambiente organizacional; de abrir 

espaço para a criação e revelação de talentos; sobre a necessidade de 

se conferir mais autonomia; sobre tornar cada empregado parceiro do 

negócio; da importância da disseminação da visão e missão 

organizacional para que os empregados tracem objetivos e estratégias 

para o alcance do sucesso; de que tão importante quanto o resultado é 

a forma como se chega a esse resultado. (Cabral 2004, p67) 

 

 Desponta-se então o profissional de relações públicas (RP) como aquele 

preparado para gerir esse processo comunicacional e “envolver os trabalhadores nos 

objetivos da empresa como se fossem os seus próprios” (Peruzzo, 1986 p 69). Além 

disso, o arcabouço contemporâneo dessa gestão prevê a flexibilização e autonomia das 

atividades dos atores incorporados pela comunicação interna, na relação de engajados e 

engajadores dos propósitos organizacionais. Pode-se entender que a lógica da gestão e 

promoção da imagem institucional por parte do relações-públicas, na comunicação 

interna e, por conseguinte, na comunicação organizacional integrada, passa 

necessariamente pelo engajamento e empoderamento – no sentido da informação - 

individual e coletivo dos colaboradores da organização. Esses se destacam, portanto, 
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como público estratégico no pensar e fazer comunicacional. Afirmando esse papel do 

RP, destaca Grunig: 

 

As Relações Públicas contribuem para a eficácia organizacional 

quando auxiliam na reconciliação dos objetivos da organização com 

as expectativas de seus públicos estratégicos.(...) As relações públicas 

contribuem para a eficácia ao construir relacionamentos de qualidade 

e longo prazo com públicos estratégicos. (GRUNIG, 2009, p. 41) 

 

Portanto, o público interno da organização é um desses públicos estratégicos 

para o RP e, nessa via, a gestão da comunicação para esse público traz uma outra 

perspectiva contemporânea, que implica em demandas por autonomia, engajamento,  

diante da velocidade das informações e das multiplataformas do fazer comunicacional. 

É no atual cenário que as pessoas se imergem nos meios digitais interconectados, e não 

seria diferente do ponto de vista dos colaboradores. Segundo Almeida, Batista e Soares 

(2013), eles "têm buscado formas de expressão e diálogo por meio de redes sociais 

online", aliado à visão crescente do público interno como ponto estratégico para o êxito 

dos negócios das organizações, há latente necessidade de se criar novas atuações e 

saídas para a gestão da comunicação organizacional, um modelo "mais dialógico e 

menos unidirecional". 

É nesse contexto que se vê na referida gestão uma nova oportunidade, que 

supera os conceitos já trabalhados do endomarketing e parte para o empoderamento dos 

colaboradores num viés de que a comunicação seja feita para eles e com eles. O 

profissional de relações públicas, nessa lógica, passa a gerir e contar com colaboradores 

como interfaces no alinhamento de informações, promoção da imagem institucional, 

criação e edição de conteúdos, contribuindo significativamente para a eficácia da 

comunicação organizacional.  

 

Empoderando o colaborador da cibercultura 

 

Umas das principais características das sociedades contemporâneas é a intensa 

interatividade mediada por dispositivos computacionais. Esse cenário tem trazido novas 

perspectivas na relação da organização com seus públicos de interesse, tanto externo 

como interno.  

Antes, as redes de relacionamento das pessoas eram mais restritas aos ambientes 

em que conviviam. Rainie e Wellman (2012) reforçam que as redes de relacionamento 
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sempre permearam as interações da sociedade. Para os autores, as interações na era pré-

internet eram direcionadas aos entes próximos, cuja convivência física era mais 

constante, ou seja, o relacionamento era focado nos “local ties” ou “laços locais”. Já na 

cibercultura, além de manter os “laços locais”, os indivíduos conseguem estabelecer 

relacionamentos por meio dos “distantties” ou “laços distantes”.  

A realidade da “sociedade informacional” de Castells (1999) foi sendo 

gradativamente incorporada também pelas organizações, que passaram a utilizar as 

redes sociais online como ferramenta de relacionamento com seus públicos e 

absorveram as novas tecnologias de comunicação e informação aos seus processos 

administrativos.  

Junto ao novo perfil de gestão das organizações, articulado pela lógica das redes, 

surge também um novo perfil de colaborador dentro dessas instituições. Enquanto 

aqueles nascidos na era pré-internet
5
 tiveram que aprender a lidar com os novos 

aparatos de tecnologia no ambiente de trabalho, os indivíduos nascidos a partir da 

década de 1980, que compõem a geração Y, nascidos entre 1982 e 1994 (OLIVEIRA, 

2011) e uma parcela da Geração X, muito provavelmente, nunca tiveram experiências 

corporativas sem o uso desses recursos. Sobre essa geração, Oliveira (2011), enfatiza 

que “quando a internet surgiu, ainda eram bebês, crianças ou, no máximo, pré-

adolescentes. Hoje eles são adultos prematuros, rapidamente amadurecidos, que, uma 

vez finalizado seu ciclo de graduação, chegam ao mercado em busca de espaço”. 

Esses colaboradores são, muitas vezes, indivíduos imersos na cultura 

cibernética.  Para Jenkins (2009), as pessoas dessa geração passaram a assumir o 

controle das mídias. A pesquisadora Carolina Terra (2010) apresenta um conceito 

complementar e esclarecedor sobre o perfil desse indivíduo contemporâneo. Ela o 

denomina “usuário-mídia” e o define como: 

 

Um heavy user tanto da internet como das mídias sociais e que 

produz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus pares, 

bem como os endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, 

fóruns de discussão on-line, comunidades em sites de relacionamento, 

chats, entre outros. (TERRA, 2010, p.53)  

 

                                                 
5
 Geração Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1960) e a maioria dos indíviduos da Geração X (nascidos 

entre 1961 e 1981) (OLIVEIRA, 2011) 
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Terra (2010), também chama a atenção para os diferentes níveis de 

comportamento exercido por esse perfil de invidivuos nas redes sociais online. A figura 

abaixo esclarece essa diferença: 

 

 

                Figura 1 - Pirâmide de Interação e Participação do Usuário Mídia (TERRA, 2010) 

 

Assim, mesmo que um colaborador nascido nesse período não seja um criador 

assíduo de conteúdo para as redes sociais, ele possui grande familiaridade com as 

plataformas digitais e por estarem frequentemente conectados, não possuem receio de se 

arriscarem no uso de novas tecnologias no ambiente de trabalho. Wilson Bueno (2013) 

aborda ainda as características comportamentais no âmbito profssional desses 

colaboradores:  

 

Têm disposição para o trabalho multitarefa (que para eles se confunde 

com entretenimento): veem televisão, interagem nas redes e falam 

pelo celular ao mesmo tempo. Ainda que isso possa representar, em 

princípio, uma perda de foco, também favorece a agilidade de 

resposta e a capacidade de expressão em vários meios ou linguagens, 

uma aprendizagem que a geração Y realiza por conta própria, com 

absoluta dedicação. (BUENO, 2013, p.64) 
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Como já discorrido no tópico anterior, empoderar colaboradores para que atuem 

de maneira alinhada às estratégias institucionais é uma das importantes atribuições dos 

profissionais de Relações Públicas no âmbito organizacional. Outra importante função 

que esse profissional tem assumido nas organizações contemporâneas é a gestão da 

comunicação nas plataformas digitais. Por meio de comunicação estratégica nas redes, 

as organizações ampliam as chances de refletir a missão, a visão e os valores que 

permeiam sua administração.  Para Castilho e Mian (2017):  

 

 O sucesso da comunicação organizacional online não consiste 

somente em criar um perfil e utilizar as ferramentas de interação das 

plataformas. O hesito encontra-se na expertise profissional para lidar 

estrategicamente com a definição de público-alvo, com a 

consolidação do posicionamento organizacional e com a elaboração 

de conteúdos relevantes relacionados à instituição.   (CASTILHO e 

MIAN, 2017, p. 4). 

 

Entretanto, os profissionais responsáveis pela gestão da comunicação 

organizacional online enfrentam os desafios de traçar com clareza os propósitos da 

organização perante seu público, estar atento às formas de monitoramento nas redes e 

se preparar para atuar e responder em tempo real. Terra (2015, p.109) complementa 

esse raciocínio: “há que se pensar em estratégias não apenas de visibilidade e/ou 

presença, mas também de relacionamento, interação, diálogo, escuta e retorno à base de 

fãs e usuários de mídias sociais”. 

 De acordo com Marchiori (2008, p.164) “ser estratégico significa “oportunizar” 

uma mudança, um novo comportamento, e não simplesmente informar o que aconteceu 

na organização”.  Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em mostrar como esse 

“cibercolaborador”
6
, mesmo que não possuam formação específica na área de 

Comunicação Social, quando acompanhados e devidamente capacitados por profissiais 

de Relações Públicas, possuem potencial para atuar como grandes aliados na gestão de 

perfis institucionais em plataformas online. Para ilustrar essa possibilidade, será 

apresentada a seguir a ação de Relações Públicas desenvolvida da Universidade Federal 

do ABC que empoderou colaboradores da instituição para atuarem como editores de 

conteúdo na página oficial da Universidade no Facebook.  

 

 

                                                 
6
 Termo cunhado pelos autores desse trabalho para definir os colaboradores nascidos a partir de 1980, 

cuja vivência no ambiente corportativo sempre foi permeada pela lógica das redes. 
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O caso da UFABC 

 

A Universidade Federal do ABC é uma instituição de ensino relativamente nova. 

Completa em 2017 onze anos de atividades e doze anos de sua Lei de criação. Se 

compararmos com o ano em que a maior rede social brasileira, o Facebook, chegou à 

grande massa de usuários, a Universidade nasce exatamente no mesmo período, em 

2006.  

Portanto, ao mesmo tempo em que os desenvolvedores do Facebook pensavam 

em estratégias para a ampliação do acesso à rede social, a UFABC nascia e se 

estruturava administrativamente, contratando seus primeiros servidores. Por esse 

motivo, nos anos subsequentes ao início das aulas os canais oficiais de comunicação 

estavam focados na divulgação de atos administrativos, via Boletim de Serviços e na 

manutenção do portal recém-desenvolvido.  

No ano de 2010 ingressa na Universidade o primeiro profissional de Relações 

Públicas com o objetivo de auxiliar a reitoria nos eventos solenes. Após alguns meses 

na função, e analisando a comunicação realizada na instituição, o profissional apresenta 

uma proposta de ações para a melhoria da comunicação realizada, entre elas a inclusão 

das Redes Sociais como canal oficial da instituição:  

 

Incluir a UFABC de forma oficial nas mídias sociais é uma 

necessidade eminente, especialmente pelo fato de que esse 

posicionamento potencializa a divulgação de informações oficiais da 

instituição, além de aumentar significativamente o seu número de 

citações, e logo, a sua visibilidade no meio digital. (CASTILHO, 

2010, p.7). 

 

A partir desse momento, a Assessoria de Comunicação e Imprensa da 

Universidade Federalo do ABC passa a ser coordenada pelo profissional de Relações 

Públicas que inicia um processo de reestruturação do setor, com a criação de novas 

seções, novas ferramentas de comunicação e com a contratação de novos servidores 

para a implementação das atividades.  

Porém, foi em 2012 que as ações voltadas à estruturação da comunicação digital 

da UFABC puderam ser efetivamente planejadas. Isso porque a equipe acabara de ser 

reforçada com a contratação adicional de outro profissional de Relações Públicas. Além 

disso, nesse mesmo ano era publicada a Norma Complementar nº15/IN01/DSIC/GSIPR, 

do Conselho de Defesa Nacional, cuja vigência iniciaria em 21/06/2012, e que 
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estabelecia diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações para o uso das redes 

sociais nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta.  

O primeiro passo foi diagnosticar a situação da marca nas Redes Sociais, e 

alguns resultados foram: 

- Havia aproximadamente 100 páginas, perfis e canais nas mídias sociais 

envolvendo o nome e a marca da Universidade, 

- Os perfis eram administrados por servidores, docentes ou mesmo alunos 

da instituição, 

- Muitos perfis foram criados em determinados momentos para divulgações 

específicas e eram pouco ou nada atualizados. Eram as “páginas fantasmas” 

que refletiam negativamente para a imagem da UFABC, 

- Algumas páginas se denominavam oficiais e eram geridas por pessoas 

desconhecidas da instituição.  

Com esses dados computados, iniciou-se um processo de planejamento 

estratégico para a institucionalização da presença da UFABC nas Redes Sociais da 

Internet. O primeiro passo foi a identificação dos usuários-difusores de informação, 

aqueles alunos e servidores que já falavam nas redes sociais em nome da Universidade.  

O alto número desses usuários e o bom relacionamento que alguns mantinham 

nas redes sociais foram fundamentais para que uma decisão estratégica fosse tomada 

pela Assessoria de Comunicação: ao invés de proibir que servidores falassem em nome 

da Universidade, eles seriam capacitados para que falem com propriedade em nome da 

instituição, tornando-se, assim, interfaces de mídias sociais em seus respectivos setores.  

Como a instituição tinha apenas seis anos de existência, o perfil jovem e 

acostumado com a internet dos servidores contribuiu para essa tomada de decisão. Tal 

decisão se mostra acertada anos depois ao analisarmos as gerações as quais pertencem 

os colaboradores da Universidade e, em especial, aqueles que hoje atuam como 

interface nas Mídias Sociais:  
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Gráfico 1- Perfil dos servidores da UFABC X servidores interfaces das Mídias Sociais  
(Elaborado pelos autores e baseado em dados fornecidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas da 

Universidade Federal do ABC) 

 

 O gráfico deixa claro que aqueles servidores identificados como potenciais 

interfaces para trabalho de divulgação de informações pelas redes sociais já nasceram 

em uma geração interconectada e com ampla facilidade de gestão das mídias sociais.  

Seriam, por natureza, o que Terra (2010) define como usuários-mídia por sua facilidade 

com as plataformas digitais e por estarem frequentemente conectados, não possuindo, 

assim, receio de se arriscarem no uso de novas tecnologias no ambiente de trabalho.  

 Além da facilidade com as novas tecnologias, havia outro ponto bastante 

positivo, que era o fato de 96% do grupo já ser usuário do Facebook antes mesmo de 

começarem a exercer a função interface de mídias sociais. Essa experiência como 

usuário, já que 75% do grupo nunca exerceram atividades de comunicação digital antes 

de se tornar interface, facilitou o processo de capacitação ao qual foram submetidos.  

 A capacitação foi a segunda decisão tomada pela equipe de Relações Públicas, 

que havia decidido apresentar-se oficialmente como gestora das mídias oficiais apenas 

quando estivesse com toda equipe e infraestrutura adequada para o desafio. Para essa 

Baby Boomer Geração X Geração Y

5% 

47% 48% 

0% 

17% 

83% 

Gerações de Colaboradores da UFABC 
 Vs.  

Geração de Colaboradores que atuam como Interface de Mídias Sociais 

Composição do quadro geral de servidores da UFABC

Perfil dos servidores que atuam como interfaces de mídias sociais
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capacitação foi contratada uma equipe especialista em redes sociais para órgãos 

públicos. A capacitação foi um importante passo que possibilitou uma discussão 

estratégica sobre o assunto com todos os envolvidos e serviu como subsídio para a 

criação e estruturação da Divisão de Redes Sociais no setor de Assessoria de 

Comunicação e Imprensa.  

 O apoio da empresa especialista se deu em três importantes momentos para a 

preparação da UFABC para ingresso nas Mídias Sociais: na conscientização dos 

servidores que gerenciariam perfis da UFABC na Internet (as interfaces); na consultoria 

à equipe de Relações Públicas para o desenvolvimento de materiais de orientação que 

serviriam como Diretrizes e Manuais de Comunicação nas Mídias Sociais; e na 

conscientização da importância desse novo canal de comunicação e dessas diretrizes 

junto aos dirigentes da Universidade.  

 A capacitação iniciou em outubro de 2013, e os materiais foram concluídos e 

apresentados à comunidade universitária no início de 2014, quando a equipe de 

Relações Públicas e as interfaces de comunicação estavam devidamente capacitadas e 

preparadas para desenvolver o trabalho com diretrizes e objetivos bem estabelecidos.  

 Foram elaborados dois materiais
7
: 1. Guia aos gestores de perfis institucionais, 

com orientações para as interfaces de mídias sociais com orientações e melhores 

práticas na gestão de perfis institucionais nas mídias sociais, contemplando orientações 

de condutas, comportamentos e atitudes a serem seguidas e; 2. Manual de conduta em 

mídias sociais, destinada a todos os servidores da Universidade, com o objetivo de 

orientar sobre a responsabilidade de cada um na construção da imagem e reputação da 

UFABC.  

 Desde então, a página oficial vem apresentando um crescimento significativo em 

número de seguidores, conforme tabela abaixo: 

 

Ano Crescimento de seguidores (%) 

2014* - 

2015 + 25,5% 

2016 + 30% 

2017 (até junho) + 14% 
 

Tabela 1- Crescimento do número de seguidores do Facebook. 
(Elaborado pelos autores. Dados extraídos de relatórios anuais de redes sociais emitidos pela Assessoria de 

Comunicação e Imprensa da Universidade Federal do ABC) 

                                                 
7
 Disponíveis em: http://www.ufabc.edu.br/administracao/aci/midias-sociais 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/aci/midias-sociais
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Hoje, a página oficial da Universidade Federal do ABC conta com três 

administradores, da equipe de Comunicação, com a função de aprovar ou não novos 

gestores e monitorar as publicações com a autonomia de excluir postagens fora de 

contexto ou que não atendam aos critérios da comunicação institucional; e outros 30 

editores dos mais variados setores da Universidade que foram capacitados para publicar 

em nome da instituição.  

Vale ressaltar que os editores passam por workshop de atualização todos os anos 

para aprimorar suas capacidades técnicas de gestor de Redes Sociais. Uma vez que o 

conteúdo das postagens foi bastante compreendido e as regras incorporadas pelos 

gestores do perfil institucional, os workshops realizados nos anos seguintes procuraram 

aprimorar questões estéticas que também são importantes para a construção da imagem 

institucional.  

Para isso, a equipe de Relações Publicas ofereceu treinamentos aos editores a 

fim de que eles pudessem elaborar templates de postagens alinhadas à comunicação 

visual institucional. Tais treinamentos permitiram que as interfaces utilizassem 

programas de fácil acesso, como PowerPoint, para elaborar imagens com elementos 

institucionais e alinhados ás diretrizes da Assessoria de Comunicação. Em recente 

pesquisa aplicada com esses colaboradores, 88% afirmaram que se sentem capacitados 

para atuar como interfaces de mídias sociais da UFABC. A mesma pesquisa mostrou 

ainda que 92% declararam que possuem interesse em continuar exercendo essa 

atividade.  

Atualmente é função das Relações Públicas, voltada ao relacionamento nas 

Mídias Sociais, acompanhar todas as postagens, realizar o monitoramento das 

publicações e suas repercussões, oferecer capacitações e treinamentos aos gestores de 

conteúdo e atuar como consultores disponíveis diariamente para esclarecimento de 

dúvidas das interfaces. Para o trabalho de consultoria, a equipe de RP criou um grupo 

fechado com todos os gestores de conteúdo. Neste grupo, são compartilhadas dicas para 

uma melhor interação, pesquisas relacionadas à ferramenta, alertas de perguntas que 

precisam ser respondidas pelas interfaces de setores específicos e são esclarecidas 

dúvidas das interfaces sobre futuras postagens.   
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Considerações Finais 

 

O modelo de gestão organizacional estritamente vertical já não condiz com a 

realidade permeada pela lógica das redes. Busca-se, portanto, formas mais horizontais 

de lidar com os desafios cotidianos das organizações. Além disso, há de se considerar 

também que os colaboradores da contemporaneidade estão munidos de informações 

como nunca antes estiveram. Assim, o aspecto profissional tem assumido, cada vez 

mais, função que transcende os objetivos financeiros dos indíviudos. Eles estão abertos 

a criarem laços afetivos com as organizações em que atuam, o que possibilita maior 

comprometimento desses com os preceitos da instituição.  

Esse cenário traz uma gama de oportunidades para que as organizações invistam 

em ações inovadoras no sentido de estreitar o relacionamento com seus funcionários. 

Como apresentado neste trabalho, a expertise do profissional de Relações Públicas, 

torna-se, portanto, elemento indispensável como uma das formas de promover o 

engajamento com esse público específico. 

O caso da Universidade Federal do ABC evidencia que as ações de RP no 

intento de empoderar os cibercolaboradores tem obtido êxito, principalmente, no 

propósito da promoção da imagem institucional e, por consequência da comunicação 

organizacional. Mais que receptores de informações, esses indivíduos passaram a 

exercer função de emissores de conteúdos organizacionais ao público externo, 

ratificando o caráter inovador da estratégia adotada pela Assessoria de Comunicação e 

Imprensa da Universidade. 

O fazer comunicacional projeta-se, portanto, numa perspectiva mais 

contemporânea, em que o colaborador, respaldado pela gestão de RP, se torna também 

agente dessa ação.  
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