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Resumo 

O artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa que está sendo desenvolvida sobre   

as interações na plataforma Facebook das cinco principais organizações consideradas no 

ranking de 2016
6
, do Great Place to Work, da Revista Época: Elektro, Kimberly-Clark 

Brasil, Caterpillar, Laboratório Sabin e Gazin. Trata-se de um recorte do projeto 

PQ/CNPq
7
 que aborda as mídias sociais como (re) significação das ouvidorias virtuais 

em empresas brasileiras. Para análise dessas interações desenvolvemos uma 

metodologia que articula as dimensões da comunicação organizacional (BALDISSERA, 

2009), em sua dimensão de organização comunicada, e os níveis de interação mútua e 

reativa (PRIMO, 2011), o que possibilitou evidenciar que as organizações pesquisadas 

ainda estão [são] pautadas por uma cultura de informação. 

 

Palavras-Chave: mídias sociais; ouvidorias virtuais. organizações brasileiras; 

comunicação organizacional; comunicação digital. 

Contextualização do tema 

Plataformas como Facebook e Twitter, dentro outras, passaram a fazer parte do 

cotidiano comunicacional das organizações, na busca pela interação e diálogo virtual 

com seus públicos. Para Santaella (2013, p. 44) “as mídias sociais/redes sociais não 

apenas favorecem a circulação, mas abrem espaço para a criação de ambientes de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação. 
2  Doutorado em Ciências da Comunicação/Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – 

ECA/USP. Bolsista Produtividade PQ 2/CNPq. Professora Titular da Faculdade de Comunicação e do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação – PPGCOM/ PUCRS. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Avançados 

em Comunicação Organizacional - GEACOR/CNPq. E-mail: cscrofer@gmail.com. 
3
 Bolsista de Iniciação Científica BPA/PUCRS até janeiro de 2017. Aluna do 6º semestre do Curso de Relações 

Públicas da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Integrante 

do Grupo de Pesquisa em Estudos Avançados em Comunicação Organizacional - GEACOR/CNPq. 
4 Bolsista de Iniciação Científica BPA/PUCRS. Aluna do 5º semestre do Curso de Relações Públicas da Faculdade de 

Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
5 Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq até janeiro de 2017. Aluna do 3º semestre do Curso de Relações 

Públicas da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
6 Até o presente momento não foi disponibilizado o ranking para 2017. 
7  Projeto aprovado para o período 2015-2018: As organizações brasileiras e a (re) significação das ouvidorias 

virtuais: as mídias sociais como (im) possibilidade de/para diálogos virtuais. 
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convivência instantânea entre as pessoas”, e, acrescentamos, também entre pessoas e 

organizações. Ao favorecerem a circulação e a criação de ambientes de convivências, as 

mídias sociais/redes sociais (re) significam a interação que assume especificidades ao 

ser mediada, ao revelar-se pela conversação.  

Recuero (2013) defende que é pela conversação que conseguimos conhecer 

melhor o outro, assim como estabelecer relações e construir laços sociais que vão 

estruturar os grupos sociais e a sociedade como um todo. Para a referida autora, “A 

conversação é um fenômeno emergente nos sites de rede social na atualidade, que 

enfoca as apropriações dessas redes para a interação” (RECUERO, 2013, p. 53).   

Dessa forma, as mídias sociais podem aproximar as organizações e as pessoas 

que a elas estão ligadas e com as quais interagem [e/ou tentam interagir]. As trocas 

comunicacionais, antes esporádicas e restritas, se avolumam em uma tentativa de 

diálogo que tem potencial para tornar-se igualitário e horizontal. Contudo, como bem 

destaca Wolton (2010, p.13) “as técnicas não bastam para criar a comunicação”, dado 

que “o mais simples tem a ver com as tecnologias e mensagens, enquanto o mais 

complicado tem a ver com os homens [...]”. 

O artigo, que se constitui num recorte do projeto que está sendo desenvolvido 

com o apoio do CNPq
8
 e de duas bolsas de Iniciação Científica

9
 tem como principal 

objetivo apresentar os resultados parciais da pesquisa que está sendo desenvolvida sobre   

as interações na plataforma Facebook das cinco principais organizações consideradas no 

ranking de 2016, do Great Place to Work, da Revista Época, optando-se pelas cinco 

primeiras colocadas: Elektro, Kimberly-Clark Brasil, Caterpillar, Laboratório Sabin e 

Gazin.  

Para análise dessas interações recorremos à metodologia desenvolvida no 

projeto, a partir da articulação das dimensões da comunicação organizacional 

(BALDISSERA, 2009), em sua dimensão de organização comunicada e os níveis de 

interação mútua e reativa (PRIMO, 2011). 

Sobre a pesquisa 

Inicialmente, realizamos o levantamento das principais plataformas 

disponibilizadas pelas cinco organizações (QUADRO 1) 

                                                           
8 Bolsa PQ/CNPq 2 – 2015-2018. 
9 Bolsa PIBIC/CNPq – 2016-2017 e Bolsa BPA/PUCRS-2017. 
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QUADRO 1 - ORGANIZAÇÕES QUE CONSTITUEM CORPUS DA PESQUISA – 

2016 

Empresa Especificidades/Produt

os 

Plataformas oficiais Endereço Eletrônico 

Elektro Distribuição de Energia  

Elétrica 

Facebook e YouTube www.elektro.com.br 

Caterpillar  

Produtos automotivos e 

outros componentes 

Facebook, Twitter,  

YouTube, Google+,  

Linkedin, 

TripAdvisor 

Instagram, Blog,  

Fórum, Vimeo,  

SoundCloud e 

Pinterest. 

 

www.caterpillar.com.br 

Kimberly-

Clark Brasil 

Produtos de Higiene e 

Bem-estar 

Faceboook e 

Instagram 

www.kimberly-

clark.com.br 

Laboratório 

Sabin 

Cuidados com a Saúde Facebook,  

YouTube e 

AppStore. 

www.sabinonline.com.br 

Gazin Atacado e Varejo Facebook, Youtube e 

Linkedin 

www.gazin.com.br 

Fonte: Great Place to Work da revista Época/Brasil/2016 - GPTW Brasil 

Pelo levantamento das plataformas digitais oficiais (FIGURA 1) observamos 

que o Facebook se constitui na plataforma comum as cinco empresas, o que nos levou a 

selecioná-la para análise. Para melhor visualização sistematizamos esse levantamento na  

Figura 1: 

FIGURA 1 - ORGANIZAÇÕES QUE CONSTITUEM O CORPUS DA PESQUISA  

 

 

 

(2015/2016) 

Fonte: Elaborado com base nos sites das organizações 
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Na sequência procedemos a descrição individualizada da plataforma por 

empresa, destacando quando foi implantada e características gerais. A página do 

Facebook da Elektro, criada em 08 de fevereiro de 2013, é de fácil acesso e há a 

possibilidade de interação imediata via inbox ou comentários nos posts. A Caterpillar 

apresenta suas plataformas de mídias sociais em um ícone específico de busca, 

denominado ‘Notícias’ (FIGURA 2). 

FIGURA 2 – SITE DA CATERPILLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: portal da empresa (2017). 

 

Essa organização possuía um portfólio de 21 produtos, o qual disponibilizava 

diferentes plataformas. A partir de junho de 2017 identificamos algumas alterações 

significativas, dentre elas, a mudança no site da Catterpilar em português, ou seja, a 

diferença que havia na disposição das marcas e no layout entre o site em inglês e no site 

em português foi modificada.  

No layout anterior, a organização possuía 23 marcas inseridas no seu portfólio. 

Com a mudança, somam-se 25. As marcas Leicester Tigers e também o Caminhão 

Vocacional, com a atualização do site foram excluídas. E as marcas Caterpillar Fundation, 

Reciclagem de Sucata, Reciclagem de Resíduos e Professional Bull Riders foram incluídas, 

ficando os dois sites em inglês e português, com o mesmo desenho e produtos. 

De acordo com o seu site “A Caterpillar é uma participante ativa nos canais de 

mídia social. Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn são ferramentas poderosas que 

permitem a conexão com nossos clientes, investidores, possíveis funcionários e fãs” 
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(CATERPILLAR, 2017). Especificamente em relação ao Facebook, constatamos que 

essa ‘conexão’ indicada, não acontece de forma efetiva. 

A Kimberly-Clark assim como a Caterpillar, possui um portfólio, porém com 

sete produtos. Na sua homepage são encontrados o Facebook e o Linkedin. Contudo, ao 

acessarmos os sites das suas marcas, são disponibilizadas outras plataformas. É 

importante registrar que foram identificadas especificidades nas interações no 

Facebook, de acordo com o produto. Por exemplo, identificamos diálogos efetivos, com 

trocas, no Facebook da marca Huggies. O mesmo não é observado no Facebook da 

marca Kleenex. 

O Laboratório Sabin é uma empresa que disponibiliza oficialmente três 

plataformas de mídias sociais: Facebook, YouTube e AppStore. Em relação ao 

Facebook, página criada em 29 de junho de 2011, os posts apresentam ‘curtidas’, e 

geralmente compartilhamentos e comentários. Destacam-se posts, de caráter 

informativo, sobre saúde, divulgação de eventos, datas comemorativas, vagas 

disponíveis, dentre outros. Semelhantemente, a Elektro, o Facebook do Laboratório 

Sabin é de fácil acesso e permite interação com a empresa.  

A Gazin conta com três plataformas de redes sociais: Facebook, YouTube e 

Linkedin. O seu Facebook está atualizado, é de fácil acesso e permite interação com a 

empresa. Os posts tratam de assuntos sobre campanhas mercadológicas e institucionais, 

divulgação de eventos e informações descontraídas de ações/atitudes relacionadas aos 

produtos da empresa. Todos os posts apresentam ‘curtidas’ e geralmente, recebem 

comentários e compartilhamentos.  

Esses ‘achados’ a partir das análises realizadas nos estimulou a pensar na 

proposição de uma metodologia que possibilitasse redimensionar as interações na 

ambiência digital das organizações que compõem o corpus, visto que “Hoje, os sites de 

rede social são uma realidade cotidiana, assim como a presença quase ubíqua das redes 

sociais on-line” (RECUERO, 2013, p. 51). A metodologia proposta considerou as 

dimensões de comunicação organizacional (BALDISSERA, 2009) e os níveis de 

interação de Primo (2011).  

Baldissera (2009, p. 118-119) relaciona três dimensões 10  da comunicação 

organizacional: a organização comunicada, a organização comunicante e a organização 

                                                           
10 Para Baldissera (2009), a organização comunicada diz respeito à fala autorizada pela organização, ou seja, o 

conteúdo selecionado e autorizado pela organização em seu processo de comunicação. Por outro lado, a organização 
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Fonte: Elaborado pela bolsista Fernanda Moraes (2016). 

falada. A partir da análise realizada e considerando essas dimensões, admitimos que a 

Organização Comunicada refere-se às postagens da organização nas mídias sociais e 

retrata como ela gostaria de ser vista; na Organização Comunicante, consideramos as 

respostas da organização aos interagentes nas plataformas oficiais disponibilizadas e 

que evidenciam interação. A Organização Falada, por sua vez, envolve as manifestações 

dos internautas sobre a organização em plataformas não oficiais
11

 (QUADRO 2).  

QUADRO 2 – DIMENSÕES DAS ORGANIZAÇÕES 

COMUNICADA COMUNICANTE FALADA 

Postagens Interação da organização  Comentários de interagentes/internautas  

Fonte: Elaborado pelas bolsistas Fernanda Moraes e Luiza Rocha
12

 (2016), com base em Baldissera 

(2009). 

 Salientamos, no entanto, que no âmbito da Organização Comunicante, muitas 

vezes as respostas aos interagentes são automáticas e padronizadas, sem diálogo e/ou 

troca. Isso faz com que as informações prestadas sejam de caráter meramente 

informacional (PRIMO, 2011). Com base nessa constatação, sugerimos a inclusão de 

uma nova dimensão: a organização informante (FIGURA 3). 

FIGURA 3 – PROPOSTA DE DIMENSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
comunicante ultrapassa a fala autorizada e tem sentindo quando qualquer sujeito estabelece relação com a 

organização no âmbito organizacional. Já a dimensão da comunicação falada refere-se ao processo de comunicação 

ocorrido de maneira informal e fora do ambiente organizacional.  
11 Destacamos o site Reclame Aqui como dimensão da Organização Falada (/www.reclameaqui.com.br).  
12 A aluna Luiza Rocha foi bolsista PIBIC/CNPq até março Fe 2017, sendo substituída pela aluna Glória Rückert 

Jungkenn.  Fernanda Moraes foi bolsitas BPA/PUCRS até janeiro de 2017. A partir de abril desse ano, a bolsa foi 

renovada e a bolsista selecionada foi Tatiana Cristina Hunsche. 
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Na dimensão Informante (FIGURA 3), a organização não estabelece diálogo 

com seus públicos, ela apenas informa questões pontuais e não abre espaço para que 

haja interação
13

 entre os sujeitos.   

Para Primo (2011), o conceito de interação pode ser dividido em dois níveis: 

interação reativa ou interação mútua. A interação reativa é representada pela limitação 

aos estímulos de resposta, ou seja, não há possibilidade de relacionamento, visto que se 

trata de uma relação pré-determinada. O autor traz o exemplo do consumidor que 

escreve um e-mail para uma organização, por estar insatisfeito com os serviços 

prestados. A resposta a esse interagente vai ser enviada também por e-mail, com texto 

padrão pronto caracterizado pela impessoalidade.  

A interação mútua, por sua vez, é aquela que estabelece possibilidade de 

diálogo, de trocas, de relacionamento. Essa interação pressupõe respostas com textos 

não padronizados e com abertura à conversação.  

A partir das considerações de Baldissera (2009) e Primo (2011) atribuímos 

características às classificações que foram trabalhadas a partir dos seguintes indicadores 

(QUADRO 3). 

QUADRO 3 – INDICADORES DE INTERAÇÃO 

INDICADORES DE INTERAÇÃO 

MÚTUA 

 Estímulo ao diálogo; 

 O diálogo de fato ocorre; 

 Continuidade de problematização; 

 Relacionamento interpessoal; 

 Organização como sujeito (que fala de si); 

REATIVA 

REATIVA REATIVA-INFORMANTE 

 Apenas curtidas;  Todas as características da interação 

reativa; 

 Respostas monossilábicas (sim, 

não); 

 Personalização; 

 Links diretos, sem texto  Respostas prontas repetidas 

 Respostas apenas com emoticons  Links diretos, mas acompanhados de 

                                                           
13 O conceito de “interação” ao qual nos referimos diz respeito à perspectiva de Primo (2011), quando há uma ação 

entre os participantes.  



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

¹° um texto; 

 Respostas automáticas (em chats)  Intenção de estímulo ao diálogo 
Fonte: Elaborado pelas bolsistas Fernanda Moraes e Luiza Rocha (2016) 

Os indicadores descritos (QUADRO 3) permitem a compreensão dos níveis de 

interação mencionados por Primo (2011) e, também, dos níveis de interação mútua e 

também do nível de interação reativa informante, possibilitando a análise das 

plataformas de mídia social em que as organizações estão presentes, para relacionar às 

dimensões da organização comunicante (BALDISSERA, 2009) e organização 

informante. 

Realizamos alguns movimentos de aplicação dessa metodologia junto as 

Empresas identificadas pela sigla GELK (QUADRO 4): Gazin, Elektro, Laboratório 

Sabin e Kinberly-Clark, articulando as dimensões da comunicação organizacional 

(BALDISSERA, 2009) e os níveis de interação (PRIMO, 2011). 

QUADRO 4 - O GRUPO GELK NO FACEBOOK 

FACEBOOK 
TOTAL DE 

POSTAGENS 

TOTAL DE 
COMENTÁRIO

S 

INTERAÇÃO 

MÚTUA 
REATIVA-

INFORMANT
E 

REATIV
A 

GAZIN 
 

45 14.196 31 5 112 

ELEKTRO 
 

30 156 38 16 87 

LABORATÓRIO 
SABIN 

35 2.130 4 1 1 

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL 

3 0 0 0 0 

HUGGIES 
 

8 2.327 130 30 0 

PLENITUD 
 

2 284 35 5 0 

NEVE 
 

1 3.772 20 0 0 

KLEENEX 
 

0 0 0 0 0 

SCOTT 
 

0 0 0 0 0 

INTIMUS 
 

2 1.127 38 2 0 

Fonte: Elaborado pelas bolsistas Gloria Rückert Jungkenn e Tatiana Cristina Hunsche (2017), a partir das 

informações obtidas nas páginas do Facebook das organizações do Grupo Gelk, a partir de abril de 2017. 
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A análise, considerando a metodologia proposta evidenciou que predomina a 

interação reativa, em detrimento da interação reativa informante. Igualmente, revelou, 

mesmo que provisoriamente, que as organizações necessitam (re) pensar e (re) avaliar a 

sua presença nas plataformas digitais, especialmente no Facebook, que pelas suas 

características abre espaço para dialogar com os interagentes.  

Destacamos, contudo, que a marca Huggies evidenciou o predomínio da 

interação mútua. É provável que as características desse produto e as interações 

estabelecidas com especialmente as mães, justifique essa especificidade. 

Algumas considerações... 

Para Bueno (2009) a comunicação online trouxe novos desafios e 

oportunidades, alterou sistemas de produção e recepção de mensagens, rompeu com a 

barreira do tempo e do espaço e instaurou uma nova ordem, especialmente em relação 

ao ritmo dos relacionamentos. Contudo, de acordo com Scroferneker, Castilhos e 

Amorim (2013), estar nas redes sociais online não garante o (re) dimensionamento 

pleno dos relacionamentos (por vezes nem seu estabelecimento) e tampouco que o 

diálogo aconteça. 

Ao considerarem as redes
14

 sociais na Internet/RSIs como redes de 

relacionamento, Santaella e Lemos (2010, p.50), destacam que a sua finalidade “[...] é 

prioritariamente a de promover e exacerbar a comunicação, a troca de informação, o 

compartilhamento de vozes e discursos [...]”. Essa abordagem nos remete à 

compreensão de Baitello Jr (2005, p.83) quando afirma que “O ambiente 

comunicacional [...] não é apenas o pano de fundo para uma troca de informações, mas 

uma atmosfera gerada pela disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por sua 

intencionalidade de estabelecer vínculos”. 

Neste contexto, as mídias sociais assumem relevância como objeto de estudo. 

Fortemente favorecidas pelos dispositivos móveis, consolidam o espaço de produção, 

consumo e compartilhamento permanente de informações, estabelecendo novos 

parâmetros para as trocas comunicacionais cotidianas. 

 Neste mundo altamente conectado e diante de um novo ecossistema 

comunicacional, as organizações precisam superar o modelo de transmissão de 

                                                           
14 Para Santaella e Lemos (2010, p. 32) “Redes são fluxos, circulações, movimentos, alianças que nada têm a ver com 

entidades fixas”. 
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informações e preparar-se para a realidade que se impõe: a do diálogo efetivo com 

clareza, a transparência e agilidade. 

Esperamos que a análise, a partir da metodologia proposta, oportunize e estimule 

a ampliação dos espaços de discussão e de reflexão crítica sobre as ouvidorias virtuais 

em suas modalidades (re) significadas. 
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