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Resumo 

 

Este estudo propõe o uso da ferramenta Agenda Online Compartilhada, de licença 

gratuita da Google, com o intuito de otimizar a comunicação interna entre os diversos 

setores de uma instituição de ensino superior, localizada na cidade de Lorena - SP.  

Para tanto, contextualizou-se a importância de uma comunicação eficaz e da inserção 

das novas tecnologias aplicadas na comunicação interna, destacando como o Design 

tem potencial para contribuir com esse segmento. O desenvolvimento da pesquisa 

seu deu pela utilização da metodologia Design Thinking como norteadora de todo o 

processo observado. Essa abordagem baseia-se na proposição de solução para 

resolver problemas, provendo soluções inovadoras, por meio das etapas de imersão, 

ideação e prototipagem. A investigação se deu por meio da imersão, a fim de 

identificar as principais dificuldades enfrentadas, as possíveis soluções e na fase de 

prototipagem, a avaliação dos resultados obtidos por meio da plataforma colaborativa.  

Os resultados do estudo evidenciaram que a plataforma tecnológica agenda online 

gratuita da Google é um recurso que possibilita a integração dos setores, bem como 

traz uma maior qualidade de trabalho aos usuários. A pesquisa demonstrou, mesmo 

que de forma preliminar, resultados de interação e melhoria significativa no fluxo de 

comunicação interna. 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Tecnologia. Agenda Online. Design Thinking. 
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Abstract  

 

This study proposes the use of the Shared Online Agenda tool, with a free license from 

Google, to optimize internal communication between the various sectors of a higher 

education institution located in the city of Lorena - SP. To do so, the importance of 

effective communication and the insertion of new technologies applied in internal 

communication were emphasized, highlighting how Design has the potential to 

contribute to this segment. The development of this research used the Design Thinking 

methodology as a guiding approach for the observed process. This approach is based 

on the proposition of solution to solve problems, providing innovative solutions, through 

the stages of immersion, ideation and prototyping. The research was done through 

immersion to identify the main difficulties, the possible solutions and, in the prototyping 

phase, the evaluation of the results obtained through the collaborative platform. The 

results of the study showed that Google's free online agenda technology platform is a 

feature that enables the integration of sectors, as well as brings a higher quality of work 

to users. The research demonstrated, even preliminarily, results of interaction and 

significant improvement in the internal communication flow. 

 

Keywords: Internal communication. Technology. Online Agenda. Design Thinking. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A comunicação eficaz faz toda a diferença no cotidiano do ser humano, seja na 

esfera profissional ou pessoal. O ato de se comunicar contribui para que os indivíduos 

convivam harmoniosamente em sociedade. Com a evolução da sociedade, os 

processos de comunicação também avançaram, e o surgimento de novas tecnologias 

vieram para somar com esta mudança, principalmente em ambientes organizacionais, 

em que são criados formatos de comunicação, com o aporte de novas formas de 

interação, o que gera gradativamente mudanças comportamentais.  

Em seu livro Cultura da convergência, o autor Henry Jenkins investiga toda a 

movimentação que as novas mídias apresentam e as importantes  

transformações culturais que ocorrem à medida em que esses meios convergem. 

 

Já estamos aprendendo a viver em meio aos múltiplos sistemas de mídia. As 
batalhas cruciais estão sendo travadas agora. Se nos concentrarmos na 
tecnologia, perderemos a batalha antes mesmo de começarmos a lutar. 
Precisamos enfrentar os protocolos sociais, culturais e políticos que existem 
em torno da tecnologia e definir como utilizá-los (JENKINS, 2013, p. 302). 

 

Avaliar se a comunicação está sendo realizada de maneira eficaz e correta é 

um grande desafio para qualquer gestor, mas, ao mesmo tempo, pode fazer toda a 

diferença para a obtenção de resultados positivos. A comunicação pode ser 

considerada uma via de mão dupla, por isso deve ser usada com bom senso. O 

emissor e o receptor devem se comunicar perfeitamente para que o ciclo da 

informação se complete. Optar por canais eficientes para a transmissão da mensagem 

pode ser considerada uma tarefa difícil à medida que os canais de comunicação se 

mostram cada vez mais diversificados.  

Jenkins (2013) destaca a necessidade de se rever a ênfase negativa que tem 

sido dada às mídias, que por vezes são interpretadas basicamente como ameaças, 

em vez de recursos.  

Coloca-se mais ênfase nos perigos da manipulação do que nas 
possibilidades de participação; fala-se mais em restringir o acesso – desligar 
a televisão, dizer não ao Nintendo – do que em expandir habilidades para 
utilizar as mídias para nossos próprios fins, reescrevendo as histórias que a 
cultura nos concede. Uma das formas de moldar o futuro da cultura midiática 
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é resistir a tais abordagens desabonadoras da educação para o letramento 
midiático. (JENKINS, 2013, p. 351). 

 

Do mesmo modo que na educação, em um ambiente organizacional, o grande 

desafio é saber qual ferramenta tecnológica poderá ser a mais eficiente e que trará 

um resultado mais adequado, de modo a colaborar para uma comunicação que 

verdadeiramente faça sentido para os envolvidos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Com a era digital, a atualização das informações se faz necessária quase que 

em tempo real o que obriga uma interação de maneira rápida e com objetividade e 

clareza nas respostas e ações. Com o auxílio da mobilidade dos dados móveis, os 

aplicativos estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Existem 

ferramentas tecnológicas variadas para atender à necessidade de públicos distintos, 

que apareceram para suprir as demandas de um mundo digital, onde a busca pela 

otimização do tempo faz toda a diferença.  

Diversos são os aplicativos e ferramentas que podem substituir as velhas 

anotações em caderno e agendas em papel e, dentre eles, está a agenda 

compartilhada online. O que justifica seu uso, além de proporcionar organização, é a 

facilidade com que a comunicação pode fluir entre usuários que precisam compartilhar 

informações com rapidez e eficiência para solucionar problemas de comunicação, 

superando o aparecimento de ruídos, atrasos e mal-entendidos que podem gerar 

descontentamentos, na esfera organizacional, por parte de colegas de trabalho.  

O uso de uma agenda online compartilhada pode otimizar a comunicação 

interna, fazendo com que todos os usuários consigam trabalhar de uma forma mais 

colaborativa. A praticidade de compartilhar a informação entre diversos setores tende 

a fazer com que a comunicação ocorra de forma rápida e linear, o que beneficia a 

todos os envolvidos, favorecendo ao cliente final que terá uma resposta mais ágil e 

eficiente em suas solicitações. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Este estudo propôs o uso de uma ferramenta já existente no mercado, a 

agenda online gratuita, com o intuito de interligar setores e mecanismos de 

comunicação existentes e utilizados por uma instituição de ensino superior, a fim de 

otimizar a comunicação interna.  

 

 

1.3 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO  

 

O planejamento da comunicação organizacional é um recurso que deve ser 

bem explorado pelos gestores, para que os fluxos pelos quais as mensagens serão 

transmitidas, sejam pensados, avaliados e direcionados para o público correto. 

O Centro Universitário pesquisado possui diferentes ferramentas e recursos 

institucionais de comunicação, como por exemplo: e-mail, site, ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA), aplicativo digital, rede social. Entretanto, tais ferramentas não 

têm sido utilizadas de modo a integrar e otimizar a comunicação interna da instituição. 

Por isso, embora a instituição já possua um variado número de ferramentas de 

comunicação, o diferencial e contribuição deste estudo está na proposição do uso de 

uma ferramenta única, intitulada “agenda online gratuita”, que visa a favorecer a 

interligação e otimização da comunicação interna entre os setores da instituição. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A comunicação, principalmente corporativa, estabelece os canais de 

comunicação e suas ferramentas para que uma empresa transmita uma mensagem 

utilizando o canal adequado para os diferentes públicos.  A eficácia da comunicação 

está à prova a todo o momento e entender porque ocorrem ruídos, falhas ou 

equívocos na hora de repassar uma informação são desafios constantes para 

gestores de diversas áreas.  

A comunicação é um processo natural, no qual o ser humano expressa as 

necessidades físicas e psicológicas individuais, além de promover a interação entre 

grupos. Para Castells (2009, p. 87) comunicar é:  

 

Compartilhar significados mediante o intercâmbio de informação. O processo 
de comunicação se define pela tecnologia da comunicação, as características 
dos emissores e dos receptores da informação, seus códigos culturais de 
referência, seus protocolos de comunicação e o alcance do processo. 

 

Para se comunicar de forma clara e levar as informações corretamente ao 

emissor, o emissor necessita trabalhar as informações de forma a serem 

compreendidas por todos, não gerando dúvidas.  Para tanto, os meios de 

comunicação devem ser escolhidos de forma criteriosa para se tornarem aliados para 

propagar a informação para um maior número de pessoas com credibilidade.  

Para a historiadora Lisa Gitelman (2006), o modelo de mídia trabalha em dois 

níveis: no primeiro, um meio é uma tecnologia que permite a comunicação; no 

segundo, um meio é um conjunto de “protocolos” associados ou práticas sociais e 

culturais que se difundiram em torno da tecnologia. 

Segundo Jenkins (2013), a comunicação passa por uma cultura da 

convergência, onde as mídias se conectam. O autor define que esta convergência 

começa e termina no que chama de Falácia da Caixa Preta.  

 

Mais cedo ou mais tarde, diz a falácia, todos os conteúdos de mídia irão fluir 
por uma única caixa preta em nossa sala de estar (ou, no cenário dos 
celulares, através de caixas pretas que carregamos conosco para todo lugar). 
(JENKINS, 2013, p. 42). 
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Jenkins (2013) defende que a convergência das mídias é mais do que apenas 

uma mudança tecnológica e pontua que prontos ou não, já estamos vivendo numa 

cultura da convergência.  

 

Nossos telefones celulares não são apenas aparelhos de telecomunicações; 
eles também nos permitem jogar, baixar informações da Internet, tirar e enviar 
fotografias ou mensagens de texto. Cada vez mais, estão nos permitindo 
assistir a trailers de filmes, baixar capítulos de romances serializados ou 
comparecer a concertos e shows musicais em lugares remotos. (JENKINS, 
2013, p. 43). 
 

 A comunicação, portanto, é um elemento fundamental e essencial para que o 

diálogo ocorra entre as pessoas. No entanto, para que a comunicação flua de maneira 

linear e a mensagem seja plenamente entendida, o interlocutor deve utilizar os canais 

adequados para cada de informação (FIGURA 1). 

 

 

 

Figura 1: Canais de Comunicação  
Fonte: Da autora (2018) 

 

As teorias da comunicação reúnem o conjunto de pesquisas realizadas a partir 

dos estudos sociológicos, antropológicos, psicológicos, linguísticos e filosóficos 

acerca da comunicação humana, que considera o emissor como aquele que emite a 

mensagem e o receptor aquele que recebe a mensagem e esta como um conjunto de 

informações transmitidas pelo emissor. Neste processo, o código aparece como um 

conjunto de signos que são utilizados na mensagem e o canal de comunicação é o 

meio escolhido pelo emissor para transmitir a mensagem, por exemplo, jornal, livro, 

revista, televisão, telefone, dentre outros. 
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Medeiros e Hernandes (2004) classificam a fonte como elemento origem da 

mensagem:  

o emissor que tem como finalidade emitir uma mensagem para o receptor ou 
destinatário; o codificador, que é o elemento do processo de comunicação 
que, na qualidade de emissor, elabora uma mensagem, de acordo com o 
código e as regras determinadas, e a transmite, por meio de um canal para 
atingir um receptor-decodificador; o código que é um conjunto de signos 
relacionados de tal modo que formam e transmitem mensagens e o canal que 
é o suporte material que possibilita veicular uma mensagem de um emissor 
a um receptor, através do espaço e do tempo; a mensagem, ou seja, é o que 
esperamos comunicar ao receptor; o receptor que é aquele que recebe a 
informação e decodifica e o ruído é todo o sinal indesejável que ocorre na 
transmissão de uma mensagem por meio de um canal. (MEDEIROS E 
HERNANDES. 2004, p. 209) 

 

Conforme Pimenta (2006), a comunicação, para os homens, é tão importante 

quanto o sistema nervoso para o corpo. Sem a comunicação, todas as relações que 

se estabelecem entre as pessoas e os diversos grupos humanos seriam impossíveis, 

sejam relações comerciais, de trabalho ou afetivas.  

Quando a mensagem não chega como o esperado até o receptor, pode-se 

considerar que houve uma falha ou um ruído na comunicação (FIGURA 2): 

 

 

Figura 2: Ruídos de Comunicação  
Fonte: http://admufsjcomunicacao.blogspot.com.br/2015/10/ruidos-na-comunicacao.html 
 

 

Segundo Gessner (2007), o ruído é uma perturbação indesejável em qualquer 

processo de comunicação, que pode provocar danos ou desvios na mensagem. Estas 
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falhas e ruídos podem atrapalhar a comunicação entre os setores, o que pode 

prejudicar o resultado esperado. 

 

2.1 Comunicação Coorporativa  

 

Em um ambiente empresarial, a falha da comunicação pode ocorrer por 

diversos fatores, entre eles a falta de informações sistematizadas e, efetivamente, a 

falta de um planejamento estratégico de comunicação organizacional.  

Baldissera (2000) aponta como possíveis consequências para os problemas de 

comunicação nas organizações: inexistência de um diagnóstico atualizado que 

descreva a situação da comunicação organizacional e o perfil do público de interesse; 

circulação de informações desencontradas; uso de meios e linguagens não 

acessíveis; uso de codificações frouxas, ocasionando leituras incorretas; a 

inexistência de um fio condutor que funcione como referência para toda a 

comunicação oficial; mensagens muito complexas; dificuldade na construção de 

mecanismos, ou mesmo a inexistência deles, que permitam avaliar o processo de 

comunicação e retroalimentá-lo. 

Entre os aliados da comunicação interna está o marketing ou, como é difundido 

nos meios coorporativos, o endomarketing. Brum (2005) defende que o tema 

marketing interno é frequentemente abordado com o uso da palavra endomarketing, 

junção do prefixo de origem grega “endo”, que quer dizer ação ou movimento para 

dentro.  

Em outras palavras, é o marketing realizado dentro da empresa junto aos 

colaboradores. Para Inkotte (2000), o conceito de marketing interno é quando a 

empresa mobiliza seus funcionários para encantar o cliente externo, já no 

endomarketing, a empresa é o próprio “produto”, que precisa ser sempre melhorado 

para encantar o cliente interno. Por isso a comunicação interna deve ser vista como 

um ponto estratégico, integrando constantemente todos os setores da corporação.  

Mendes esclarece essa premissa ao ressaltar que 

 
mais do que conhecer as ferramentas de comunicação (propaganda, 
assessoria de imprensa, etc), é preciso que todos em uma organização ou 
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em um processo de comunicação entendam a premissa de que o outro só 
compreende o que identifica com sua referência de vida. (MENDES, 2014, p. 
21). 

 

Mendes (2014) alerta, também, que comunicação organizacional abrange tudo, 

inclusive a interpessoal, porque toda estratégia e toda ação é destinada para a reação 

de alguma pessoa.  

 

 

2.2 Cultural Organizacional  
 

O cenário organizacional também passa por mudanças e muitas ações e 

missões são revistas, novos valores são ditados e a cultura vai se transformando e 

adaptando.  Nesse sentido, Chiavenato (1999) já bem definia cultura organizacional 

como: 

 
[...] o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, 
valores, atitudes expectativas compartilhados por todos os membros da 
organização. Ela refere-se ao sistema de significados compartilhado por 
todos os membros e que distingue uma organização das demais. Constitui o 
modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A 
essência da cultura de uma empresa é expressa de maneira como ela faz 
seus negócios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau 
de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o 
grau de lealdade expresso por seus funcionários com relação à empresa. A 
cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e 
funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na 
organização. Chiavenato (1999, p.138) 
 

Partindo deste pensamento, a cultura pode ser forte quando seus valores são 

compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários e influencia 

comportamentos e expectativas, e fracassa quando ocorre o contrário. A resistência 

à mudança está presente até mesmo em organizações que estão dispostas a mudar. 

Essa resistência não acontece por acaso, simplesmente porque as pessoas 

não querem mudar. As pessoas resistem à mudança quando consideram que suas 

consequências são negativas. Embora as pessoas sejam diferentes em termos de sua 

disposição em antever consequências negativas, e mesmo quando suas razões 

pareçam lógicas ou até equivocadas a quem está de fora, as pessoas não resistem 

automaticamente às mudanças. As pessoas resistem às mudanças por alguma razão 
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e a tarefa do comunicador é tentar identificar essas razões e, quando possível, 

planejar a mudança de modo a reduzir ou eliminar os efeitos negativos e corrigir as 

percepções errôneas (COHEN & FINK, 2003, p.350). 

Kotter e Schlesinger (2005) indicam seis estratégias para contornar a 

resistência à mudança: 

 

Comunicação e educação: A resistência à mudança pode ser superada ou 
reduzida por meio da prévia comunicação às pessoas, para ajudá-las a 
compreender a lógica e a necessidade da mudança. [...] Participação e 
envolvimento: Antes que a mudança aconteça, as pessoas precisam estar 
inseridas no processo. [...] Facilitação e apoio: A resistência potencial pode 
ser contornada, concedendo facilitação e apoio no sentido de ajudar as 
pessoas a se ajustarem à mudança. [...] Negociação e acordo: Outra maneira 
de lidar com a resistência é oferecer algo de valor em troca da mudança. [...] 
Manipulação e cooptação: Em muitas situações, pode-se lançar mão de 
tentativas secretas para influenciar as pessoas. [...] Coerção: Finalmente, a 
resistência pode ser tratada de forma coercitiva por meio da ameaça explícita 
ou implícita (como perda do cargo ou da promoção), demissão ou 
transferência de pessoas. Kotter e Schlesinger (2005, p. 442) 

 

A comunicação pode ser apontada como um fator para contornar a resistência 

à mudança. Silva e Vergara (2003) destacam que a grande dificuldade encontrada por 

gestores em processos de mudança, está no alinhamento dos colaboradores no que 

corresponde à comunicação, compreensão, assimilação e execução dos objetivos 

propostos pela organização. 

 
2.3 Comunicação Compartilhada  

 
Na era da informação compartilhada, as redes sociais vêm como aliadas em 

um processo de comunicação, onde o locutor e receptor são transformados, ao 

mesmo tempo, como vozes ativas em um processo de comunicação interna em que 

ainda estão presentes ferramentas incapazes de obter o engajamento e a 

coparticipação desejada. Mendes (2014) assevera que as organizações convivem 

com diversas gerações, em cuja recepção das mensagens se modifica. Com isso, o 

resultado esperado também se altera. Para a autora, não basta aparelhar a empresa 

com diversas ferramentas. Existem uma necessidade de se preparar os gestores para 

que se tornem o próprio canal de comunicação: 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

18 
 

os gestores precisam ser treinados para o repasse das informações, tanto 
para equiparar conteúdos, como sobre a importância de sua própria pessoa 
na transmissão da comunicação – seu corpo deve ser considerado como um 
canal de comunicação, seu comportamento, sua roupa, sua expressão 
gestual, tudo comunica junto com a mensagem que precisa emitir. (MENDES, 
2014, p. 85). 

 
 

Nesse sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) vêm 

alterando significativamente a forma como as pessoas se comunicam e relacionam-

se em um ambiente colaborativo. Considera-se TIC o nome dado ao conjunto de 

estruturas e bens tecnológicos que permitem a troca de informações entre indivíduos, 

organizações e sociedade como um todo.  

Notou-se que as TICs poderiam ser úteis ao compartilhamento de informações 

e dados, ganhando terreno a partir da evolução da informática, da internet e da 

convergência entre diversos tipos de dispositivos, incluindo hardware, software e 

recursos humanos. Assim como os meios de comunicação em massa foram 

evoluindo, as TICs também seguiram esta tendência, incluindo maior acesso a 

equipamentos de informática, à banda larga e aos serviços de internet móvel, o que 

está transformando a sociedade e o ambiente organizacional, com colaboradores em 

permanente conectividade. 

Para Castells (2003), a rede de computadores que interligaram as informações 

foi uma verdadeira conquista, o que denominou a sociedade em rede: 

 
as exigências da economia por flexibilidade administrativa e por globalização 
do capital, da produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que 
os valores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se 
supremos; e os avanços extraordinários na computação e nas 
telecomunicações possibilitados pela revolução microeletrônica. Sob essas 
condições, a internet, uma tecnologia obscura sem muita aplicação além dos 
mundos isolados dos cientistas computacionais, dos hackers e das 
comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca para uma nova forma de 
sociedade – a sociedade em rede – e com ela para uma nova economia. 
(CASTELLS, 2003, p. 8). 

 

As interações entre os interlocutores ficaram mais intensa com o surgimento 

das TICs. Uma comunicação que era realizada, muitas das vezes, apenas de forma 

presencial ou por aparatos telefônicos ganhou um novo facilitador, por meio da 

Comunicação Mediada por Computador (CMC), que agregou pessoas em redes. 

Abordado por Franco (2008, p. 26), este conceito se define como “um campo para a 
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emergência do fenômeno da multiliderança”, ou seja, não há um só líder, mas vários 

deles que dominam determinados assuntos: 

 
ao favorecer a interação e permitir a polinização mútua de muitos padrões de 
comportamento, o resultado do “funcionamento” de uma rede social é 
produzir mais cooperação, como já descobriram (ou estão descobrindo) os 
que trabalham com o conceito de capital social. As pessoas podem continuar 
querendo competir umas com as outras, porém, quando conectadas em uma 
rede, esse esforço não prevalece como resultado geral visto que, na rede, 
elas não podem impedir que outras pessoas façam o que desejam fazer nem 
podem obrigá-las a fazer o que não querem. (FRANCO, 2008, p. 31) 

 

Muito além disso, de acordo com Alvareli (2012), a complexidade da 

experiência do usuário na Interação Homem Computador (IHC) envolve, além do 

simples uso da tecnologia, questões de identificação das atividades que podem ser 

realizadas de forma efetiva, por meio de sistemas de computadores, considerando 

também a definição do nível de especificidade para as funções propostas para o 

sistema, considerando quem é o usuário e as implicações que essa IHC pode refletir 

na vida do usuário.  

 

na era planetária em que vivemos, é imprescindível saber situar as 
informações recebidas levando em conta a tessitura do contexto geográfico, 
social, cultural, histórico, etc., a partir da demonstração de novas formas de 
reflexão, de criticidade, de solidariedade, de cooperação e colaboração nas 
relações humanas por meio da tecnologia. Nesse sentido, a criação de um 
ciclo de experiência complexa resulta em colaboração nas relações sociais 
estabelecidas entre designers, pesquisadores e usuários. (ALVARELI, 2012, 
p. 35-36). 

 

A tecnologia tem um dos principais papéis na transformação das atividades e 

no negócio da comunicação social, segundo Nassar (2006).  O autor ressalta que 

além de representar para muitos, uma verdadeira revolução cultural, ela significa 

investimentos e até a definição de novos objetivos e rumos. 

Em decorrência disso, a comunicação eletrônica veio para facilitar a vida das 

organizações, trazendo agilidade, comodidade e baixo custo para as empresas. No 

entender de Nassar (2006), a internet cada vez mais se forma como mídia. Suas 

características mais importantes para a atividade e o negócio da Comunicação Social 

são: a facilidade operacional, o baixo custo de operação e a interatividade. 
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A Internet pode ser considerada como um braço da comunicação, atualmente, 

a mídia que mais cresce no mundo e com o uso deste advento foi possível 

acompanhar a maior democratização da informação, já que seu acesso se torna, cada 

vez mais fácil e barato.  

Os artefatos que conectam a pessoa ao mundo virtual, já podem ser 

considerados uma extensão do corpo humano, seja pelo smartphone que carregamos 

no bolso de nossa calça ou pelo Smartwatch (relógio inteligente que se conecta a 

outros aparelhos para ampliar funções de aplicativos, permitindo o controle avançado 

de ferramentas e o aumento das capacidades de conectividade1, que acoplado ao 

nosso pulso, permite o acesso instantâneo de diversas informações a todo momento 

e lugar.  

A personificação de conteúdos deixa a internet mais atraente e eficaz. Uma 

pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), realizada em 2016 e 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o Brasil 

fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da 

população com idade acima de 10 anos. Como ferramenta destaca que o celular continua 

sendo o principal aparelho de acesso à internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado 

por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões 

(11,3%). Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular (FIGURA 3). 

                                                        
1 https://www.tecmundo.com.br/smartwatch/102417-tudo-voce-precisa-saber-
comprar-smartwatch.htm 
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Com o aumento do número de usuários da Internet, aumentou também aqueles 

que utilizam as ferramentas online para se comunicarem. A troca de mensagens 

começou a ganhar destaque com o uso do correio eletrônico, o mais conhecido e-

mail. Criado em 1971 pelo programador americano Ray Tomlinson, o e-mail apenas 

era utilizado para fazer envio e leitura de mensagens simples. Conforme o sistema foi 

evoluindo, a possibilidade de mandar mensagens maiores foi aumentando a 

ferramenta começou a ser vista como um correio eletrônico. Atualmente as 

organizações adotam o e-mail como ferramenta para troca de mensagens eletrônicas 

entre todo nível hierárquico. 

De acordo com Wolton (2000, p. 94), “escrever, se corresponder, arquivar, 

apagar, sem limite, sem esforço, continuamente, fora das pressões do tempo e do 

espaço, constituem o principal trunfo dos sistemas automatizados”.  

Nesta era digital, o e-mail ganha novas funções, entre elas, servir como uma 

agenda online. Tornar visível, seja no computador, tablete, ou smartphone, os 

compromissos coorporativos é uma maneira de facilitar a comunicação entre os 

interlocutores. Percebendo este anseio, grandes corporações do mercado virtual 

Figura 3: Uso do celular para acesso à internet 
 Fonte: Da autora (2018) 
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como a Google e a Yahoo, já oferecem aplicativos gratuitos para elaboração e uso de 

agendas online, que podem ainda, partilhar as informações em grupos.  

 

2.4 A agenda online integrada 

 

De fácil acesso e utilização, a agenda online da Google vem ganhando 

destaque em sites especializados em tecnologias. É um serviço de agenda e 

calendário on-line oferecido gratuitamente pela empresa Google, lançada em 13 de 

abril de 2006. O Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e 

software dos Estados Unidos, hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos 

baseados na internet. Em matéria publicada pelo site Tecmundo (2008) que 

selecionou os melhores aplicativos para se trabalhar a distância, a agenda online da 

Google aparece como uma excelente ferramenta para se trabalhar em grupo. 

A agenda online é uma ferramenta online oferecida gratuitamente 

pela empresa Google para os usuários cadastrados no Gmail. Disponível em uma 

interface web, em que é possível adicionar atividades, compromissos, compartilhar a 

programação com outras pessoas.  

Para começar a utilizar esta ferramenta, o usuário deve fazer o download por 

meio de sites confiáveis. Para esta pesquisa foi acessado o site 

https://www.baixaki.com.br que oferece downloads de diversos programas. A 

ferramenta pode ser baixada em computador, smartphone ou tablet, clicando em 

download de agenda Google. Caso o usuário já tenha uma conta de e-mail no Gmail 

basta entrar com senha e login. Se ainda não possui-la, será necessário criar um e-

mail para iniciar todo o processo, como representa a Figura 4. 

 
 

https://www.baixaki.com.br/
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Após habilitar o e-mail, o usuário já poderá acessar a agenda online, apresentada na 

Figura 5.  

Figura 4: Cadastro de e-mail 
Fonte:https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=cl&passive=1209600&osid=1&conti
nue=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=https%3A%2F%2F
calendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&scc=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=Service
Login 

 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=cl&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&scc=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=cl&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&scc=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=cl&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&scc=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=cl&passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&followup=https%3A%2F%2Fcalendar.google.com%2Fcalendar%2Frender&scc=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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Depois de instalada a agenda online, o usuário encontra diversas ferramentas 

práticas que o auxiliam a realizar diversas atividades ao mesmo tempo, como por 

exemplo receber automaticamente os eventos do Gmail na sua agenda, compartilhar 

sua agenda com outras pessoas, receber notificações de eventos futuros. O layout da 

agenda online se parece muito com o de uma agenda impressa (FIGURA 6), o que 

pode ajudar a todo usuário a ter mais tranquilidade na hora de utilizá-la.  

Figura 5: Início da Agenda 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

25 
 

 

A partir desse o momento, o usuário poderá inserir os compromissos, clicando 

sobre os dias da agenda em que o compromisso irá acontecer.  

Para visualizar os compromissos agendados, pode-se optar pela busca por dia, 

semana, mês ou pelos próximos quatro dias. Para isto, basta clicar no dia escolhido 

do compromisso e inserir como demonstrado na Figura 7. 

 

Figura 6: Interface da agenda online 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 

 
 

Figura 7: Inserir compromissos 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 
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Cada evento listado pode ser editado e personalizado conforme a necessidade 

ou vontade do usuário. A verificação de todos os compromissos agendados para 

outros meses, passados ou futuros pode ser feita rapidamente. Para isso, o usuário 

deve clicar no ícone semana e escolher a opção desejada, conforme Figura 8. 

 

 

A criação de agendas internas pode facilitar e organizar o dia a dia do usuário. 

A sincronia dos compromissos pessoais e profissionais pode ser dividido por agendas 

de assuntos distintos como, por exemplo, a criação de uma agenda profissional, uma 

agenda familiar, uma agenda esportiva, uma agenda de cursos e assim por diante. 

Todas serão inseridas utilizando uma única conta de e-mail e podem ser diferenciadas 

por cores. Para a criação de novas agendas, o usuário deve clicar na barra lateral 

esquerda, procurar por “Minhas Agendas” e clicar em “Adicionar”. Na página que foi 

aberta, será preenchido o primeiro campo “Nome da agenda” como mostra a Figura 

9. 

 

Figura 8: Personalização de compromissos 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 
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Figura 9: Criação de novas agendas 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 
 

 
Para não ter perigo de se esquecer de nenhum compromisso, utilizando a 

agenda, pode-se optar pelo item lembrete, que envia um e-mail ou mostra janelas 

pop-up na tela do dispositivo adotado pelo usuário. O intervalo de tempo para que isto 

ocorra também pode ser definido pelo usuário. Pode-se definir a repetição deste 

evento; por exemplo, se for um compromisso que ocorre todas as semanas, meses, 

dias, ele será automaticamente inserido nos dias respectivos.  

Para utilizar esta opção, basta clicar no dia do evento e ao abrir a janela, clicar 

em lembrete escolhendo a opção de repetição do mesmo, exemplificado na Figura 10.  
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A Google Agenda possui suporte para compatibilidade com outros programas 

de agenda, ou seja, o usuário pode importar eventos de agendas do Yahoo e Microsoft 

Outlook, por exemplo.  

O compartilhamento de agendas também é possível por meio desta ferramenta. 

Para isso, o usuário poderá acessar o campo de busca para pesquisa em agendas 

públicas e digitar um tema de interesse para visualizar o que foi inserido nesta agenda.  

Para compartilhar a sua agenda com os demais usuários, é necessário marcar 

a privacidade deste evento durante a inclusão. O usuário deve clicar em “Adicionar 

pessoas”, inserir o endereço de e-mail do grupo com que se quer compartilhar 

a agenda. Também é possível adicionar endereços de e-mail individuais e enviar, 

como é sugerido na Figura 11. 

 

 

 

Figura 10: Criação de lembretes 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

29 
 

 

 

As cores da agenda podem ser personalizadas. Para se colorir a agenda, é 

necessário clicar no evento para abrir o balão de detalhes. O próximo passo será clicar 

em "Mais detalhes". No campo "Cor do evento", é possível escolher a cor que se 

deseja aplicar, como observado na Figura 12. 

 

 

Figura 11: Compartilhamento online Google 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/internet/750-como-usar-o-google-agenda.htm 

Figura 12: Compromissos por cores 
Fonte: https://calendar.google.com/calendar/r?pli=1 
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3. CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA  
 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior localizada na 

cidade de Lorena, interior de São Paulo. Conta, atualmente, com 1407 alunos, 

distribuídos entre 13 cursos de graduação (bacharel, licenciatura e tecnólogo), 14 

cursos de pós-graduação (especialização), 7 MBA (Master of Bussiness 

Administration) e 1 curso de Pós-gradução, stricto sensu – Mestrado Profissional em 

Design, Tecnologia e Inovação. 

Para a comunicação interna do Centro Universitário, diferentes ferramentas e 

recursos institucionais de comunicação são utilizados, como por exemplo: e-mail, site, 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), aplicativo digital, rede social. Entretanto, 

essas ferramentas têm sido utilizadas de forma não integrada o que tem gerado 

muitos ruídos e falhas na comunicação interna da instituição.  

Portanto a realidade investigada, embora já possua um variado número de 

ferramentas de comunicação, carece de uma ferramenta única, que possa favorecer 

a interligação e otimização da comunicação interna entre seus setores. 
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4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  
 

No presente item, apresentam-se os tópicos que foram abordados na elaboração 

do plano de desenvolvimento adotado para esta pesquisa: 

 

Fases do Projeto: 

1. Identificação dos tipos de recursos e ferramentas já existentes e seus usos; 

2. Investigação dos setores que utilizam tais ferramentas e seus recursos; 

3. Definição dos setores a serem avaliados e observação das necessidades dos 

usuários; 

4. Inserção da agenda online compartilhada nos setores pesquisados; 

5. Avaliação da usabilidade da ferramenta, seguindo a metodologia do Design 

Thinking; 

6. Aplicação de questionários com os principais stakeholders dos setores 

pesquisados; 

7. Discussão e apresentação dos resultados. 
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5. DESIGN THINKING 
 

Para atender mais adequadamente as necessidades de comunicação entre os 

usuários de um mesmo sistema, adotou-se trabalhar com o Design, uma vez que sua 

principal característica é estar focado no ser humano. Ele permite ao Designer a 

construção de soluções que unem a necessidade ou o desejo de diferentes usuários, 

promovendo facilidades tecnológicas que possam ser viáveis, por meio de 

ferramentas, interfaces e aplicações que podem ser implementadas resultando em 

inovação.  

Para Vianna et al. (2012), o Designer tem por objetivo máximo prover o bem-

estar na vida das pessoas.  

 

O designer “enxerga” como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede 
a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das 
pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, 
relacionamentos, cultura, etc). Isso faz com que a principal tarefa seja 
identificar problemas e gerar soluções. (Vianna et al. (2012, p. 13). 

 

De acordo com o International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), 

“design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades 

multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas, compreendendo todo 

seu ciclo de vida” (KALACHE e SANTOS, 2014). 

No entender de Bonsiepe (1997): 

 

Os termos <inovação> e <design> superpõem-se parcialmente, muito 
embora não sejam sinônimos. Design se refere a um tipo especial de ação 
inovadora, que cuida das preocupações de uma comunidade de usuários. 
(BONSIEPE,1997, p.16) 

 

Há tempo o design deixou de ser uma área restrita apenas à comunicação 

visual. O designer precisa a todo momento, pensar de forma diferente sobre coisas 

“iguais”. Um campo do design que tem ganhado bastante destaque no mercado 

profissional é o Design Thinking que se refere à maneira distinta de pensar, um 

raciocínio que era pouco convencional no meio empresarial.  
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Para Clark e Smith (2010), quanto mais o design thinking é usado para inovar 

e resolver problemas em várias profissões, mais o design em si será utilizado em 

decisões significativas que moldam o futuro coletivo no mundo dos negócios. 

O pensar “fora da caixa” nunca foi tão almejado, principalmente no meio 

coorporativo. As empresas buscam profissionais empreendedores, arrojados, 

criativos e proativos.  

 

5.1 Comunicação e Design Thinking 

 

Para Jenkins (2013), a convergência entre essas duas áreas exige que as 

empresas de mídia repensem antigas suposições sobre o que significa consumir 

mídias, suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de marketing.  

 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 
ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de 
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 
novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 
consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 
são agora barulhentos e públicos. (JENKINS 2013, p. 46). 

 
 

A Comunicação e o Design Thinking estão relacionados por estarem 

diretamente ligados às pessoas, o que elas sentem, o que pensam, o que fazem, 

como fazem. O Design Thinking precisa muito de boa comunicação, e essa pode ser 

otimizada e potencializada pelo Design Thinking. 

 Brown (2009) esclarece que: 

 

os projetos podem percorrer esses espaços mais de uma vez à medida que 
a equipe lapida suas ideias e explora novos direcionamentos. A razão para a 
natureza iterativa e não linear da abordagem é o fato de o design thinking ser 
fundamentalmente um processo exploratório, que pode levar a descobertas 
inesperadas ao longo do caminho. Muitas vezes, essas descobertas podem 
ser integradas ao processo de modo contínuo sem interrupções, em outras 
ocasiões a descoberta motivará a equipe a rever algumas de suas premissas 
mais básicas. Brown (2009, p.16). 
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O Design Thinking vem ao encontro desta mentalidade inovadora, buscando 

uma nova forma de pensar, buscando métodos para atender às necessidades das 

pessoas.  

Em seu livro Design Thinking - Inovação em negócios, o autor Mauricio Vianna 

e colaboradores apresentam a metodologia do Design Thinking em três processos, 

sendo eles, a imersão, a ideação e a prototipação. Apesar de serem apresentadas de 

forma linear, podem ser aplicadas em ciclos de iteração não lineares e bastante 

versáteis (VIANNA et al., 2012). Para cada uma das três etapas, técnicas e 

ferramentas de suporte podem ser aplicadas auxiliando no caminho para inovação. 

 

5.1.2 Imersão 

 

Na etapa de imersão, o autor apresenta a realização o levantamento de dados 

para o entendimento do problema e para a identificação das necessidades de todos 

os envolvidos, representado na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Imersão em superfície e em profundidade 
Fonte: Vianna et al. (2012). 
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Na imersão preliminar/superfície, busca-se entender o universo do problema e 

o tema a ser estudado a partir de diversas perspectivas, obtendo diferentes pontos de 

vistas acerca deste. A imersão permite o uso da Pesquisa Exploratória e Pesquisa 

Desk.  A Pesquisa Exploratória é uma classificação da pesquisa científica que consiste 

na realização de um estudo inicial para a familiarização do objeto de estudo que está 

sendo investigado durante a pesquisa, auxiliando no entendimento do contexto a ser 

trabalhado, bem como ajudando na elaboração dos temas a serem investigados na 

Pesquisa Desk (VIANNA et al., 2012).  

 
A Pesquisa Exploratória é aplicada de maneira que o pesquisador tenha uma 
maior proximidade com o universo do objeto de estudo e que oferece 
informações e orienta a formulação das hipóteses do estudo (FONSECA, 
2017). 

 

A Pesquisa Desk, mais conhecida como Desk Research, é uma ferramenta que 

consiste em fazer um grande levantamento de material já publicado em relação ao 

público-alvo ou ao produto (ou pessoa) pesquisado. A base de dados para a Pesquisa 

Desk são normalmente documentos oficiais, pesquisas já realizadas ou material de 

mídia como jornais, revistas e websites. 

Na imersão em profundidade a ideia é identificar componentes externos e 

mapear seus padrões e necessidades latentes. Esta pesquisa consiste em 

empreender-se tempo conhecendo o contexto de vida dos atores e do tema 

trabalhado (VIANNA et al. 2012). 

Vianna et al. (2012) oferecem diversas técnicas que podem ser utilizadas para 

realização dessas pesquisas. Estas ferramentas apresentadas podem ser utilizadas 

para auxiliar no entendimento das pessoas, para as quais se está projetando, 

ensinando a observar o que as pessoas fazem e como fazem, ajudando a captar o 

que elas pensam e sentem.  

Dentre as técnicas apresentadas, o autor apresenta a técnica do Sombra, tem 

como objetivo entender como as pessoas desempenham suas atividades, que tipo de 

artefatos e atores estão envolvidos, quais as emoções, expectativas e hábitos, 

identificando assim, oportunidades e necessidades latentes que muitas vezes não 

seriam verbalizadas ou explicitadas numa entrevista. 
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5.1.2 Ideação 

 

A etapa de ideação trata da geração de ideias e para isso utilizam-se as 

ferramentas de síntese criadas na fase de análise para estimular a criatividade e gerar 

soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Novas ideias 

ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem gerar soluções inovadoras. Ideias 

podem ser combinadas, adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas 

outras (VIANNA et al., 2012). 

 

5.1.2 Prototipação  

 

Apesar de ser apresentada como última etapa do processo do Design Thinking, 

pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a etapa de imersão, pois as etapas 

podem ser moldadas e configuradas de modo que se adequem à natureza do projeto 

e do problema em questão. A prototipação tem a finalidade de validar ideias geradas 

durante a ideação, promovendo aprendizado para a definição da solução. Uma vez 

criada várias soluções é o momento de entender como torná-las viáveis. 

Um protótipo é representado pela “tangibilização de uma ideia, a passagem do 

abstrato para o físico de forma a representar a realidade – mesmo que simplificada – 

e propiciar validações” (VIANNA et al., 2012). 
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6. METODOLOGIA APLICADA 
 

A metodologia utilizada neste estudo foi o Design Thinking, uma metodologia 

de design que fornece uma abordagem baseada em solução para resolver problemas, 

prover soluções inovadoras seja no campo de serviços ou na geração de novos 

produtos, através do levantamento de informações sobre problemas reais do usuário 

final, o entendimento da sua jornada e a proposta de soluções tangíveis. 

(STICKDORN; SCHNEIDER, 2014).  

Aplicou-se as três etapas do processo - imersão, ideação e prototipação. Cada 

uma dessas etapas possui ferramentas específicas de apoio. A ferramenta de apoio 

utilizada nesta pesquisa foi a técnica Sombra. Para os estudos preliminares da etapa 

de imersão em profundidade, usou-se a pesquisa exploratória e pesquisa desk.  

Foram realizadas visitas e entrevistas de campo, aplicação de questionários, 

além de consultas bibliográficas nas áreas da comunicação, inovação e tecnologia, a 

fim de verificar como a Comunicação se relaciona com o Design. 

Através das etapas desta metodologia: de imersão, ideação e prototipagem, foi 

avaliada a usabilidade da ferramenta agenda online, quanto à sua eficácia na melhoria 

da comunicação interna da instituição pesquisada.  

 

Imersão 

 

 Levantamento de documentação – Verificação dos documentos 

necessários para a realização das pesquisas, como autorizações para 

entrevistas, visitas, entre outros; 

 Pesquisas Bibliográficas – Momento dedicado a leitura de livros, artigos, 

sites, revistas especializadas sobre os assuntos: Comunicação, 

Tecnologia, Design Thinking; 

 Delimitação do tema – Elaboração de um pré-projeto sobre o tema 

Comunicação e Design; 
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 Pesquisas de campo – Levantamento dos lugares a serem pesquisados e 

levantamento dos responsáveis por cada setor; 

 Pesquisa das ferramentas utilizadas - Levantamento dos meios de 

comunicação existentes e avaliação da interação entre eles; 

 Observação dos ambientes - Visita aos locais que seriam pesquisados para 

conhecer a rotina, atividades realizadas em cada setor a serem estudados. 

 

 

Ideação 

 

 Pontos positivos e Pontos Negativos – Levantamento de informações dos 

pontos positivos e negativos da comunicação interna da instituição entre os 

setores pesquisados; 

 Definição dos setores pesquisados – Delimitação de alguns setores que 

seriam pesquisados, medindo o grau de importância no ciclo de 

comunicação interna da instituição; 

 Diagnósticos da situação-problema – Definição dos problemas de 

comunicação interna identificados, por meio de pesquisas, visitas, 

observação e conversas informais com diversas pessoas envolvidas no 

processo; 

 Definição do tema – Evento – Escolha por delimitar o uso da ferramenta 

focada na divulgação de eventos internos entre os setores escolhidos 

(Departamento de Comunicação, Secretaria Geral, Secretaria de Pós- 

Graduação e Mestrado, Secretaria da Reitoria, Assessoria de 

Comunicação e Rádio interna); 

 Elaboração das entrevistas com os stakeholders – Elaboração de 

questionário a ser aplicados nos responsáveis pelos setores: 

Departamento de Comunicação, Secretaria Geral, Assessoria de 

Comunicação e Rádio interna; 

 Avaliação dos questionários – Levantamento das informações fornecidas 

pelos entrevistados. 
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Prototipação 

 

 Inserção da Ferramenta – Visita aos locais pesquisados para criação dos 

e-mails e instalação da agenda online compartilhadas entre os setores 

pesquisados; 

 Técnica Sombra – Observação da usabilidade por cada envolvido no 

processo. Anotação das dificuldades e facilidades dos usuários ao utilizar 

a ferramenta; 

 Acompanhamento e Evolução – Visitas, contato via telefone e e-mail com 

os usuários da ferramenta. Acompanhamento da agenda online 

semanalmente para acompanhar a usabilidade; 

 Avaliação da usabilidade da ferramenta – Registro fotográfico, Print para 

análise da evolução da ferramenta; 

 Feedback com os stakeholders – Conversas com os responsáveis das 

áreas pesquisadas para saber qual a expectativa da inserção da 

ferramenta; 

 Avaliação Final – Avaliação se a agenda foi efetivamente utilizada, entre os 

setores estudados, por meio de levantamento superficial dos dados 

lançados na ferramenta com o compartilhamento dos eventos do mês atual 

ou pré-agendo para os meses futuros. 

 

A criação de um mapa mental ou conceitual foi utilizada inicialmente para 

organizar os processos a serem empregados em cada etapa do Design Thinking. 

 

Mapas bem desenhados são uma efetiva fonte de comunicação porque eles 
exploram as habilidades da mente para ver relações em suas estruturas 
físicas, permitem a compreensão das complexidades do ambiente, reduzem 
o tempo de procura e revelam relações especiais que de outra forma não 
seriam notadas (DODGE; KITCHEN, 2001, p.65 apud OKADA; ZEILIGER, 
2003). 
 

 
Para apresentar o percurso metodológico adotado nesta pesquisa, adotou-se 

o mapa mental, conforme a seguir (FIGURA 14).   
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Figura 14: Mapa mental – Etapas do Design Thinking 
Fonte: Da autora (2018). 
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6.1 Passo a passo da metodologia aplicada – a imersão 

 
Seguindo a primeira etapa do Design Thinking, a imersão foi realizada por meio 

de pesquisas bibliográficas sobre comunicação, design, tecnologia, design thinking, 

design de interação, comunicação organizacional, administração interna de 

processos, para definir uma delimitação do tema e fazer um levantamento do 

diagnóstico preliminar.  

Na sequência, deu-se início à pesquisa de campo, visitando a instituição 

pesquisada, a fim de conhecer os setores para avaliação e escolha dos que formariam 

o contexto específico da pesquisa. Os setores selecionados foram: secretaria geral, 

secretaria de pós-graduação lato e stricto sensu, além dos departamentos que 

trabalham com a comunicação dentro da instituição, a saber, imprensa e 

departamento de comunicação (FIGURA 15).  

 

 

Em outras palavras, após as visitas e definição dos setores pesquisados, foi 

iniciada a fase de entrevistas aos stakeholders de cada setor. Freeman (1984) definiu 

o termo stakeholder como:   

 

[...] elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios. O 
sucesso de qualquer empreendimento depende da participação de partes 

Figura 15: Levantamento dos Setores Pesquisados e dos stakeholders  
Fonte: Da autora (2018). 
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interessada e por isso, é necessário assegurar que suas expectativas e 
necessidades sejam conhecidas e consideradas. (FREEMAN, 1984, p. 46). 

 

Nesta pesquisa, stakeholder está relacionado a qualquer grupo ou indivíduo 

que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa. Para realizar uma 

imersão profunda e acompanhar de maneira mais próxima os stakeholders definidos 

para a pesquisa, adotou-se a estratégia do Sombra nesta fase do processo de Design 

Thinking. 

 

6.2 Imersão em profundidade: Sombra 

 

O Sombra tem como um de seus objetivos entender como as pessoas 

desempenham suas atividades, mas tentando ser o menos invasivo possível, 

respeitando a rotina do usuário. O Sombra se reescreve em um procedimento de 

imersão do pesquisador no espaço de atuação do participante da pesquisa, um 

acompanhamento da rotina do pesquisado, sem interrompê-lo. Esta é a oportunidade 

que permite ao pesquisador identificar/conhecer os momentos em que os problemas 

ocorrem e documentá-los. 

Durante esta abordagem, foi possível a utilização de várias estratégias por 

meio de registros fotográficos, conversas informais, reuniões com aplicação de 

questionário aberto (Anexos) para documentar os dados observados. Conseguiu-se, 

assim, informações importantes referentes à rotina de cada um dos participantes.  

Por meio desses procedimentos, descobriu-se detalhes sobre o funcionamento 

do processo, realizou-se levantamento de informações, que evidenciaram a 

relevância de se propor o uso da ferramenta Agenda Online Compartilhada.  

 

6.3 Etapa 2: a ideação 

 

Finalizada a primeira etapa, a imersão, partiu-se para a etapa do Design 

Thinking, denominada ideação.  

Como ponto inicial, foi escolhido o setor da Secretaria Geral. Por meio da 

aplicação de questionário, com a Secretária Geral (ANEXO 1), foi possível encontrar 
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uma primeira falha na comunicação interna, relacionada ao fluxo de processos e 

documentos.  

Para a Secretária existe uma dificuldade em manter o controle de todas as 

informações que circulam pelo setor. Tudo é requisitado na secretaria, local onde 

começa e termina todo o processo.  

 

“Nós não temos um sistema que nos garante a agilidade da 

informação. Tudo o aluno tem que requerer, precisa vir até a 

secretaria, por exemplo, quando não consegue visualizar de casa o 

seu boletim, ou quando precisa solicitar um crédito/aula, um sistema 

de avalição de aula diferenciado, a secretaria é quem encaminha para 

o coordenador pedagógico que nos devolve para fazer toda 

documentação, tudo isto feito de forma manual, o que gera uma 

demora, uma morosidade”, contou a Secretária.  

 

Com base nessas de informações, identificou-se que existe uma dificuldade de 

distribuição de documentos e informações dentro da própria secretaria, bem como 

falhas de comunicação entre os setores e que em determinados momentos o ciclo de 

comunicação acontece sem a utilização de nenhum meio de comunicação tecnológico 

existente, embora a instituição conte com diferentes possibilidades tecnológicas.  

Um exemplo ocorre no setor de protocolos dos requerimentos, onde uma única 

pessoa distribui os documentos e transmite as informações, por meio de telefone ou 

comparecendo presencialmente em cada setor.  

Quando questionada se o uso da agenda virtual iria otimizar na circulação das 

informações entre os setores a secretária acredita ressaltou que toda inovação 

tecnológica seria positiva. 

  

“A agenda serviria como uma ferramenta de gerenciamento de 

informação e agilizaria todo este processo de comunicação. Hoje a 

instituição possui mais de 1.700 alunos e o montante de documentos 

solicitados é enorme. Por isso, devemos sempre buscar ferramentas 

que auxiliem na organização e rapidez dos processos, amenizando o 
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ruído de comunicação que pode servir como um obstáculo entre a 

instituição e o aluno”, disse a Secretária. 

 

Um outro ponto verbalizado foi a gestão de processos que apresentou em 

alguns casos, documentos parados há mais de 30 dias em determinado setor, sem 

resposta ou encaminhamento. Tal procedimento pode dificultar o bom desempenho 

de toda uma equipe e pode gerar um descontentamento, principalmente, por parte 

dos alunos, que são os clientes da instituição. 

   

“Não tem como monitorar todos os processos, às vezes recorremos 

apenas à nossa memória, dependendo do processo ele passa por 

vários setores e para descobrir aonde ele está temos que ligar ou ir 

até os setores pra verificar aonde está este documento, o que torna o 

processo demorado. Se tivéssemos um apoio da agenda virtual, por 

exemplo, ela nos acompanharia a qualquer momento, ou seja, 

poderíamos compartilhar as informações e tê-las em tempo real”, 

explicou a Secretária. 

 

Dando prosseguimento à pesquisa de campo, o próximo setor pesquisado foi 

a rádio universitária, que fica localizada dentro da instituição. Um importante veículo 

de comunicação que dissemina assuntos internos e externos. O coordenador da rádio 

destacou como ponto central a dificuldade em receber as informações atualizadas 

(ANEXO II). Por se tratar de um veículo radiofônico, para o qual a instantaneidade faz 

toda a diferença, o responsável afirmou a necessidade de informações em tempo real. 

 

“Internamente, acho que não só aqui, mas acredito que em muitos 

lugares a gente percebe que existe um problema. Aqui a gente não 

recebe as informações, de imediato, que acontecem na Instituição, 

disse o coordenador”. 

 

Para conseguir as informações atualizadas os produtores da rádio recorrem ao 

site da instituição e apoio da assessoria de comunicação interna envia notas ao 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

45 
 

veículo. Quando questionado se o uso de uma ferramenta única que interligasse os 

setores poderia a otimizar a comunicação, o responsável pela rádio afirmou que sim, 

pois auxiliaria na interação e na troca de mensagens e melhoraria o processo interno 

na elaboração de matérias jornalísticas mais factuais.  

 

“Acredito que com esta ferramenta que você está implantado através 

do mestrado, ou estudo que está realizando, vai ajudar bastante a 

rádio. Nós vamos ter muitas informações da Instituição que antes a 

gente não tinha de imediato e a curto prazo. Não só para rádio que vai 

ter mais conteúdo factuais para os ouvintes, mas também para a 

própria Instituição que também vai ter a rádio para divulgar os eventos 

em tempo real”, destacou o coordenador. 

 

O coordenador ressaltou que com as informações compartilhadas, seria 

possível deslocar equipes para fazer coberturas em tempo real dos eventos, o que 

dinamizaria mais o setor de comunicações da instituição. 

 

“É importante a gente tenha uma agenda para que possamos nos 

programar. Sabendo que terá um grande evento no mês que vem, por 

exemplo, podemos organizar uma equipe externa para fazer a 

cobertura do evento, com entradas ao vivo, além das matérias 

gravadas”, contou o coordenador da rádio. 

 

O processo de imersão também foi realizado no Departamento de 

Comunicação da instituição, órgão que controla e encaminha as informações aos 

setores. Neste setor, conforme destacado pela coordenadora de comunicação e 

marketing, a maior dificuldade é a centralização da comunicação, no envio e 

recebimentos de informações por e-mail (ANEXO III).  

 

“A comunicação com a troca de e-mails estão propensas a alguns 

problemas como encontrar a caixa está sempre cheia, e as vezes por 
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causa da rotina, algo pode passar desapercebido”, disse a 

coordenadora de comunicação. 

 

A coordenadora destacou que, como a comunicação interna é realizada em 

sua grande maioria via e-mail, informações relevantes e de necessária divulgação 

imediata podem passar despercebidas  

 

“Um ponto negativo que posso destacar é o recebimento de 

informações em e-mails errados. Por isso, acredito que o uso da 

agenda google seria uma ferramenta interessante, que nos permitiria 

nos comunicar e não deixar que nenhum setor deixe de receber uma 

informação”, finalizou a coordenadora. 

  

Fechando o ciclo de imersão, o setor visitado foi a assessoria de imprensa, no 

qual a responsável apontou como uma dificuldade o uso de um único meio de 

comunicação para disparar as informações entre os setores (ANEXO IV). 

 

“Acredito que se todos utilizarmos a agenda como uma ferramenta de 

comunicação interna os resultados serão positivos. Esta ferramenta é 

certamente uma forma simples de acesso a informação! Gostei 

bastante, mas tenho que levar em consideração o comprometimento 

das atualizações, especialmente, pelos núcleos e coordenações, para 

que, a partir daí, haja um meio único confiável de postagem de 

conteúdo”, afirmou a assessora. 

 

A fim de produzir uma síntese dos fatos relatados pelos stakeholders dos 

setores pesquisados no que concerne às dificuldades na comunicação interna, 

elaborou-se um mapa mental (FIGURA 16): 
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O mapa conceitual apresentado na Figura 16 representa o resumo dos 

principais pontos levantados pelos stakeholders quanto à comunicação interna de 

cada setor pesquisado. No caso da secretaria a falha de comunicação interna, a 

comunicação manual de processos de documentos e a reclamação dos usuários são 

os fatores que mais perturbam o ambiente. Para o setor da rádio a dificuldade em 

receber as informações, o uso constante de pautas frias e a perda da principal 

característica radiofônica que é o dinamismo são apontados como principais ruídos 

de comunicação. Já no departamento de comunicação os pontos levantados ficou em 

torno da centralização das informações em um único meio eletrônico, que é o e-mail. 

E por último no setor de assessoria de comunicação a maior dificuldade é em unificar 

as informações de forma ágil entre todos os setores.  

De acordo com Jenkins (2013, p. 298), a atual diversificação dos canais de 

comunicação é politicamente importante porque expande o conjunto de vozes que 

podem ser ouvidas. No entanto, esta diversificação nas possibilidades de troca de 

informações pode afetar negativamente a comunicação, uma vez que cada indivíduo 

pode se sentir mais familiarizada com uma ou outra ferramenta e, ao utilizá-las de 

acordo com o filtro individual, pode-se criar uma “poluição” em termos de informações, 

ou uma comunicação repleta de ruídos que afastam, ao invés de aproximar as 

pessoas (GESSNER, 2007). 

Após reunir toda a bagagem de informações acerca dos desafios da equipe em 

deixar a comunicação mais fluida e eficaz dentro do espaço interno da instituição, 

dando sequência à etapa de ideação, apresentou-se a ideia de adoção da ferramenta 

agenda online compartilhada aos stakeholders.  

Figura 16: Mapa mental – Imersão stakeholders 
Fonte: Da Autora (2018). 
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A ferramenta agenda online foi apresentada aos responsáveis pelos setores 

participantes da pesquisa, pensando em oferecer uma aplicabilidade adequada da 

ferramenta às necessidades da equipe. Inicialmente a intenção era utilizar a agenda 

como um facilitador dos processos administrativos da secretaria geral, porém com a 

evolução das pesquisas de campo, e a importante contribuição dos professores 

doutores durante a banca de qualificação, surgiu uma nova ideação com o 

direcionamento da ferramenta como meio de interação da comunicação interna, a 

princípio para divulgação de eventos. 

O apoio e a aplicação do Design Thinking durante todo o processo auxiliou na 

conquista dos resultados. Assim como destacam Vianna et al. (2012), apesar de 

serem apresentadas de forma linear, as etapas do Design Thinking podem ser 

aplicadas em ciclos de iteração não lineares e bastante versáteis.  

Dada a dinamicidade entre as etapas - imersão, ideação e prototipação – 

pesquisa se deu forma cíclica e não linear, tendo a liberdade de “ir e vir” entre as 

etapas e realizá-las de acordo com o fornecimento das informações.  

 A escolha em aplicar a ferramenta agenda online entre os setores: 

departamento de comunicação, assessoria de imprensa, radio, secretaria de pós-

graduação, secretaria da reitoria, seguiu o objetivo de otimizar a comunicação interna 

entre os setores. Tais setores foram inicialmente priorizados, pois, ao realizar a etapa 

de imersão, foi identificado que ocorria uma falha, ou dificuldade de comunicação 

interna entre eles com repercussão na totalidade da instituição. 

 

6.4 Etapa 3: a prototipação 

 
Com a instalação da ferramenta agenda online nos setores pesquisados, houve 

a criação de um conjunto de e-mails da Google para cada setor estudado (FIGURA 

17): 
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Durante todo o processo, o pesquisador acompanhou a criação da agenda e 

orientou quanto à sua usabilidade. Para alguns participantes, a ferramenta foi algo 

novo, porém observou-se que não houve dificuldade em seguir todo o processo. 

 

 

Figura 18: Criação dos e-mails coorporativos e apresentação quanto ao uso da ferramenta 
Fonte: Da autora (2018). 

 
 

Figura 17: Compartilhamento de Informações interna 
Fonte: Da autora (2018). 
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De forma positiva, foi possível observar que em alguns setores, porém, a 

ferramenta já era conhecida e utilizada particularmente pelo usuário. Como explicado 

pela secretária responsável pelo setor de pós-graduação que faz, inclusive um 

compartilhamento da agenda pessoal com a agenda de trabalho, de modo a facilitar 

o próprio controle e gestão de sua rotina pessoal e profissional em um único espaço. 

 

 

Figura 19: Compartilhamentos de agendas profissional e pessoal 
Fonte: Da autora. 

 
No decorrer do processo, acompanhou-se a usabilidade da ferramenta. No 

início da pesquisa, notou-se que a interação e o tempo dedicado à inserção dos 

eventos tiveram um ritmo mais lento, pois houve um pequeno período de 

recesso/férias na instituição pesquisada. Contudo, logo ao retorno das atividades, a 

movimentação das agendas foi intensificada, como apresenta a Figura 20: 
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Durante o recesso, alguns eventos pré-agendados foram inseridos pelo 

Departamento de Comunicação de forma ainda lenta e em pequenos números, 

conforme representado na figura 21. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Inicio da aplicação da ferramenta   
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 21: Inicio da aplicação da ferramenta 
Fonte: Da autora. 
 

Entretanto, com o início das atividades de trabalho do segundo semestre do 

ano letivo, notou-se que a agenda já teve um aumento significativo na frequência e 

volume de inserção de eventos pré-agendados para meses futuros, como pode ser 

observado na Figura 22: 

 

Figura 22: Uso da agenda para divulgação de eventos para o mês de outubro 2018 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Pode-se concluir, ao final de todo o processo, um ponto em comum entre os 

pontos estudados. Com a inserção da agenda online compartilhada, a comunicação 

entre os setores estudados foi dinamizada. Sendo assim, com a continuação do uso 

desta ferramenta, a interação e o compartilhamento de ideias poderão contribuir ainda 

mais para otimização da comunicação interna.  

 

PONTOS DE ATENÇÃO  
 

Realizadas as etapas do Design Thinking, durante as entrevistas com os 

skateholderes, os mesmos apontaram que a ferramenta proposta, agenda online 

gratuita, seria bastante útil, porém por se tratar de um período de recesso escolar, o 

fluxo de informações não seguiu o mesmo ritmo de informações que o habitual. Para 

driblar este contratempo, foi sugerido aos responsáveis por cada setor pesquisado, 

para que inserissem os eventos já pré-agendados durante o ano, para que assim, 

pudesse observar ainda mais, mesmo que preliminarmente, a usabilidade da 

ferramenta proposta. 

Outro ponto que deve ser avaliado é uma questão apontada pelos professores 

doutores, durante a banca de qualificação, que é o fato da ferramenta proposta, a 

Agenda Online Compartilhada, ser de licença gratuita, mas de propriedade da 

empresa Google, podendo expirar a qualquer momento. Por isso, seria muito 

relevante a criação de um software próprio, personalizado para uso exclusivo da 

comunicação interna da instituição.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a inserção da agenda online compartilhada, a instituição diminuiu 

possíveis falhas de comunicação interna entre os setores, melhorando o fluxo de 

informação entre os usuários, otimizando informações, o que agilizou os processos e 

os atendimentos. 

Esta dissertação foi desenvolvida para demonstrar como o uso da tecnologia 

pode aprimorar o fluxo de comunicação interna de uma instituição. Optou-se pela 

inserção de uma ferramenta agenda online gratuita compartilhada, para interligar 

informações entre setores, a fim de otimizar a comunicação, diminuindo a falha de 

comunicação, melhorando o envio e troca de informação entre os usuários, agilizando 

os processos e atendimentos. 

Buscou-se, por meio da aplicação da metodologia do Design Thinking, coletar, 

sintetizar informações e prototipar as ideias. Foi levado em consideração todo o 

conhecimento agregado durante a minha inserção no programa de pós-graduação 

stricto, PPG-DTI UNIFATEA. Isso me possibilitou uma reflexão quanto ao 

desenvolvimento de uma ação centrada no usuário, o que me estimulou o espirito 

empreendedor/pesquisador como aluna, por meio do aprofundamento no 

conhecimento sobre inovação tecnológica e suas potencialidades no desenvolvimento 

da comunicação.    

Além de criar uma interação entre os setores estudados, a ferramenta agenda 

online gratuita compartilhada se mostrou muito útil também para, ampliando o alcance 

no proposto inicialmente na pesquisa, circular compromissos, como reuniões, 

encontros e eventos que precisam ser compartilhados entre os setores. Verificou-se 

assim que a agenda online compartilhada permite a criação de inúmeras agendas 

diferentes, capazes de receber descrições e comentários de todos os participantes de 

determinado evento. Outra possibilidade bastante relevante foi identificar que, além 

de compartilhá-la com outros usuários, é possível torná-la pública, facilitando a 

divulgação de tarefas, prazos e informações dentro de uma equipe de trabalho. 
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Do mesmo modo, embora a utilização da agenda online gratuita Google 

apresente grande interação na comunicação dos setores estudados, ainda seria 

necessário, um maior tempo para avaliação e a possível disseminação da mesma 

para todo o fluxo organizacional da instituição. 

Pode-se afirmar, portanto, que o objetivo da pesquisa foi alcançado. Os 

resultados obtidos atestaram que todos os aspectos do trabalho foram positivos, 

apesar da adversidade enfrentada pelo período em que foi aplicada a ferramenta, as 

férias escolares. Para obter uma amostragem maior de dados seria necessário um 

tempo mais ampliado, resultando em um percentual mais profundo de resultados. 

Com base na aplicação do protótipo e diante da facilidade com que os usuários 

utilizaram a ferramenta proposta, pôde-se comprovar sua eficácia quanto à proposta 

inicial da pesquisa, que era otimizar a comunicação interna da instituição estudada. O 

estudo evidencia que a plataforma tecnológica agenda online gratuita da Google é um 

recurso que possibilita a integração de setores, bem como traz uma maior qualidade 

e eficiência de trabalho aos usuários, dinamizando o fluxo de informações e 

melhorando a comunicação interna entre setores. A pesquisa demonstrou, mesmo 

que de forma preliminar, resultados de interação e melhoria no fluxo de comunicação 

interna. Sendo assim, fica a critério da instituição dar continuidade ao uso da 

ferramenta, com uma possível ampliação, futuramente, aos demais departamentos. 

No que se relaciona à comunicação, percebeu-se também que o uso desta 

ferramenta pode gerar reflexos na otimização de tempo e no fluxo/percurso pelo qual 

a mensagem é conduzida aos envolvidos. Fica aqui, por isso, uma sugestão para o 

desenvolvimento de outras pesquisas que possam aproveitar a tecnologia e abordar 

a utilização de recursos digitais a favor da comunicação e até mesmo que sejam 

buscados investimentos futuros para a criação de um software personalizado e 

especifico para uso exclusivo da instituição, seguindo o modelo aqui prototipado. 
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ANEXO I 
 
Entrevista com a Secretária Geral da Instituição pesquisada. 

 

Como funciona a Comunicação Interna da Instituição? 

 

Tudo que é protocolado na Secretaria, por isso temos um número enorme de 

protocolos internos e hoje temos uma dificuldade em manter o controle de todas estas 

informações. Hoje os protocolos dos requerimentos ficam a cargo de uma pessoa que 

faz a distribuição manual para os responsáveis por cada área. Não temos um controle 

eficaz destas informações, ou seja, quando vamos consultar o processo já está com 

mais de 15, 20 ou até 30 dias, com o documento parado, o que gera 

descontentamento dos alunos que acabam procurando até a ouvidoria da instituição. 

Tudo é requisitado na Secretaria, por isso que digo que a secretaria é a parte 

nefrálgica da instituição, local aonde começa e termina todo o processo.  

 

Na sua opinião, por que ocorre esta demora? 

 

Nós não temos um sistema que nos garante a agilidade da informação. Tudo o aluno 

tem que requerer, precisa vir até a secretaria. Por exemplo, o aluno não consegue 

visualizar de cada o seu boletim, outro caso é quando o aluno solicita um crédito/aula, 

um sistema de avalição de aula diferenciado, solicita na secretaria que encaminha 

para o coordenador pedagógico para análise, devolve para a secretaria para fazer 

toda documentação que encaminha para a tesouraria para recalculo do pagamento e 

ao final retorna para a secretaria para concretizar  o processo, tudo isto feito de forma 

manual, o que gera uma demora, uma morosidade.  

 

A agenda virtual poderia agilizar o fluxo das informações? 

 

Acredito que sim, a agenda virtual criar um sistema de comunicação interna entre 

setores, que hoje é realizado de forma física. O aluno protocola um documento na 

secretaria e a gente leva na tesouraria ou o aluno mesmo leva. Caso o processo pare 
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na tesouraria, e o aluno procure a reitoria para pedir informações quanto ao 

documento, o colaborador da reitoria me liga questionando a informação e tenho que 

perguntar na secretaria com quem está o processo do aluno X. Não tem como 

monitorar todos os processos, as vezes recorremos apenas para nossa memória, 

dependendo o processo ele passa por vários setores e para descobrir aonde ele está 

temos que ligar ou ir até os setores pra verificar aonde está este documento, o que 

torna o processo demorado. Sabemos que existente pendencias na entrega de alguns 

documentos, inclusive solicitei ao responsável do protocolo que faça um levantamento 

dos processos atrasados, mas dependemos apenas do ser humano. Agora se 

tivéssemos um apoio da agenda virtual, por exemplo, ela nos acompanharia a 

qualquer momento, ou seja, poderíamos compartilhar as informações e tê-las em 

tempo real. A agenda serviria como uma ferramenta de gerenciamento de informação 

e agilizaria todo este processo de comunicação. Hoje a instituição possui mais de 

1.700 alunos e o montante de documentos solicitados é enorme. Por isso, devemos 

sempre buscar ferramentas que podem auxiliar na organização e rapidez dos 

processos, amenizando o ruído de comunicação que pode servir como um obstáculo 

entre a instituição e o aluno. 
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ANEXO II 
 
Entrevista com o Diretor de Programação da Rádio da Instituição pesquisada. 

 

Como a comunicação interna acontece em seu departamento e quais são as 

dificuldades? 

 

Internamente, acho que não só aqui, mas acredito que em muitos lugares a gente 

percebe que existe um problema. Aqui a gente não recebe as informações, de 

imediato, que acontecem na Instituição. Acredito que com esta ferramenta que você 

está implantado através do mestrado, ou estudo que está realizando, vai ajudar 

bastante a rádio. Nós vamos ter muitas informações da Instituição que antes a gente 

não tinha de imediato e a curto prazo, a coisa vai estar acontecendo e a gente vai 

saber e ter a oportunidade de poder divulgar isso na rádio, isso é importante. Não só 

para rádio que vai ter mais conteúdo para os ouvintes, mas também para a própria 

Instituição que também vai ter a rádio para divulgar os eventos que vão acontecendo 

no Instituição. É importante a gente tenha uma agenda para que a gente possa se 

programar, por exemplo, vai ter um evento no mês que vem, se isso já estiver na 

agenda a gente pode organizar uma equipe para fazer entrevista, cobertura do evento. 

Acredito que vai ser uma ferramenta excelente. 

 

Como como a comunicação é realizada? Como você recebe as informações? 

 

Hoje a assessoria de imprensa nos ajuda neste sentido, nos manda algumas 

gravações. Temos um quadro que fica no ar com os principais eventos da Instituição. 

A gente não tem outros caminhos, a não ser o site da instituição, que pegamos 

algumas informações e transforma em noticia e coloca na rádio. Basicamente é isso. 

Não temos um mecanismo ainda, isso vai ser uma novidade que você está 

implantando, não temos um mecanismo de conversa direta com o Departamento de 

Comunicação que a gente possa utilizar que a gente possa transformar em notícia. 

Geralmente são eventos que já aconteceram que assessoria trás para gente e 
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colocamos na rádio. Não temos ainda este caminho de comunicação direto com eles 

(Departamento de Comunicação), isso vai ser muito importante, essa ferramenta. 
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ANEXO III 
 

Entrevista com a Coordenadora do Departamento de Comunicação da 

Instituição pesquisada. 

 

Atualmente você utiliza quais ferramentas para fazer a comunicação entre os 

setores internos? 

 

Entre os setores internos fazemos toda a comunicação via e-mail. Dentro do meu 

departamento além da comunicação temos uma planilha compartilhada com os 

eventos. 

 

Qual a dificuldade que você enfrenta para disparar as informações entre os 

setores? 

 

Com a comunicação feita somente via e-mail os problemas são da caixa está sempre 

cheia de e-mails, e as vezes por causa da rotina algo passar desapercebido. O 

problema também é de recebermos informações em e-mails errados.  

 

Você acredita que com o auxílio desta agenda online os setores poderiam 

compartilhar com mais agilidade as informações? 

 

Com certeza. A agenda google seria uma ferramenta que nos permitiria nos comunicar 

e não deixar que nenhum setor deixe de receber uma informação.  
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ANEXO IV 
 

Entrevista com a Assessora de Comunicação da Instituição Pesquisada. 

 

Atualmente você utiliza quais ferramentas para fazer a comunicação entre os 

setores internos da instituição? 

 

Usamos especialmente o e-mail institucional e através de contato pessoal. 

 

Qual a dificuldade que você enfrenta para disparar as informações entre os 

setores? 

 

O mais difícil é encontrar um meio de comunicação unificado e de acesso ágil, simples 

e de abrangência total dos setores, desde a reitoria até os serviços em geral. 

 

Você acredita que com o auxílio desta agenda online os setores poderiam 

compartilhar com mais agilidade as informações? 

 

Acredito que é uma forma simples de acesso a informação! Gostei bastante, mas 

tenho que levar em consideração o comprometimento das atualizações especialmente 

pelos núcleos e coordenações, para que, a partir daí, haja um meio único e de 

confiança de postagem de conteúdo. 
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