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RESUMO

Em face do avanço tecnológico e popularização da Internet verifica-se que os processos 
comunciativos organizacionais tem se alterado e favorecido as relações entre as empresas e 
os seus públicos externos, o que inclui as empresas públicas. Com o objetivo de analisar o 
sítio do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, uma autarquia municipal, este 
artigo  busca  levantar  potencialidades  e  deficiências  das  ferramentas  de  comunicação 
presentes,  através  da  análise  documental  deste  instrumento,  baseado  nos  conceitos  da 
Comunicação Organizacional e administração estratégica da comunicação. Subsidiado pela 
revisão da literatura e análise exploratória, também é apresentada proposta de melhorias, 
para  o  aperfeiçoamento  da  sua  eficiência  enquanto  ferramenta  estratégica  da  empresa, 
especialmente sob a ótica da Teoria de Excelência em Relações Públicas.

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão  da  comunicação;  Comunicação  Organizacional;  Sítio 
institucional; Navegação Web; Teoria de Excelência em Relações Públicas.

INTRODUÇÃO

Desde que se alterou o contexto tecnológico no qual estão inseridas as organizações, 

com a profunda mudança  na  filosofia  das  empresas  e  incorporação  de novos valores  à 

atuação das mesmas, as mudanças de postura, ao serem conduzidas de forma competente e 

racional,  passaram  a  ser  encaradas  como  capazes  de  promover  reflexos  na  cultura 

organizacional, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, nas  estratégias e no contexto 

social em que estão inseridas. Esse novo modo de trabalho requer, segundo Vieira (2004, p. 

24), a “análise das formas existentes de comunicação, considerando que a falta de gestão do 

conhecimento e da comunicação pode gerar resultados inadequados”. 

Da  mesma  forma,  a  interação  com  os  públicos  enquanto  facilitadores  para  a 

obtenção dos objetivos estabelecidos pela organização é um aspecto confirmado por Grunig 

(2009,  p.  41)  ao  afirmar  que  “relacionamentos  auxiliam a  organização  a  gerenciar  sua 

interdependência com o ambiente. Logicamente, a comunicação por si só não cria e mantém 

esses relacionamentos, mas a comunicação tem um papel vital”, o que permite inferir que à 
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comunicação cabe então,  atuar como fator complementar  da gestão e administração nas 

organizações, de seus objetivos e negócios, para a consecução de processos comunicativos 

formadores  de  imagem  e  identidade,  valores  intangíveis  necessários  ao  cultivo  dos 

relacionamentos organizacionais. 

Sem  desconsiderar  a  sua  natureza  diferenciada,  as  instituições  públicas  estão 

incluídas  no novo contexto de demandas  sociais  e aperfeiçoamento democrático.  Costin 

(2010, p. 4) afirma que a Administração Pública é instância “formada por órgãos e pessoas 

que trabalham contratadas pelo Estado, operacionaliza suas decisões na forma de prestação 

de  serviços  públicos,  fiscalização,  regulação  e  exercício  de  funções  de  soberania”,  e 

acrescenta que pode ser definida como sendo “a atividade concreta e imediata que o Estado 

desenvolve para assegurar interesses coletivos” (MORAES, 2003, p. 310 apud COSTIN, 

2010, p. 3).

Se a competitividade (cada vez maior) e o lucro (cada vez menor) num mercado 

global se tornam a força motriz dos negócios da iniciativa privada, à atuação da gestão 

pública  se  apresentam  conceitos  mais  complexos  para  que  alcancem  índices  de 

desempenho, eficácia, eficiência e efetividade, além de se consolidarem positivamente junto 

à sociedade. Assim, às empresas contemporâneas, privadas ou públicas, cabe a adequação 

de posturas e dos processos administrativos para a superação desses desafios, estando a 

comunicação  desenvolvida  por  elas  estabelecida  como  fator  preponderante  para  a 

consecução  desse  aspecto,  no  sentido  de  adotarem  estratégias  comunicacionais  para 

estabelecerem relacionamentos com os seus públicos externos, onde os sítios institucionais 

passam a funcionar como vitrine para a consolidação da organização, agregando valores 

para os usuários a partir da experiência de navegação.

Em função  da  limitação  de  espaço,  este  artigo  focou  a  análise  exploratória  das 

ferramentas disponibilizadas no sítio institucional,  porém, é válido apontar que a análise 

sobre  a  percepção  dos  usuários  ou  outros  aspectos  também  são  relevantes  para  o 

enriquecimento do estudo, uma vez que partiu-se da noção de comunicação como essência, 

como  “fundamento  da  administração”  (IANHEZ,  1997,  p.  155)  para  a   obtenção  de 

compreensão dos mais diversos objetivos individuais e organizacionais.

Internet, Administração e Comunicação Organizacional: Questões atuais.

Mais que a transformação do processo comunicacional estabeleceu-se com o avanço 

da internet um novo paradigma, onde a tecnologia assumiu o papel de transformadora da 

sociedade,  possibilitando  às  pessoas  o  acesso  instantâneo  a  informações  e  conteúdos 
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produzidos,  permitindo  também que cada  um pudesse produzir  seu  próprio  conteúdo e 

divulgá-lo em escala mundial na Rede. Conforme Cebrian (1999, p. 50) “graças às redes, à 

viagem cibernética dos bits pelo novo espaço virtual, vemo-nos submersos em uma espécie 

de diálogo universal e multiforme, sem fronteiras aparentes nem outras limitações senão as 

que impomos a nós mesmos”.  Atualmente no Brasil, segundo o Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Comunicação  - CETIC, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

existem 79 milhões de usuários da Internet, dos quais cerca de 35 milhões são usuários 

residenciais, segundo pesquisa Ibope/Net Ratings. Essa popularização da Internet no Brasil 

indica que os cidadãos estão cada vez mais conectados ao mundo, acessando sítios, rádios, 

emissoras de TV, mídias independentes, blogs e redes sociais, ou seja, “o cidadão nessa 

nova esfera pública não  está mais obrigado a restringir  o seu ponto de vista e acesso à 

informação [...] Há possibilidade de acesso a pontos de vista de um conjunto de atores em 

debate ou em conflito” (LEMOS, 2010, p. 76).

Tendo a comunicação permeado - desde as mais primitivas formações sociais, as 

trocas simbólicas que permitiram as relações entre os indivíduos e as formações sociais, o 

processo  de  profundo  desenvolvimento  das  tecnologias  aprimorou  os  meios  de 

comunicação e produziram mudanças nos campos político, social, cultural e especialmente 

econômico.  E  essa  nova  economia  atingiu  também o  setor  público,  tanto  nos  aspectos 

gerenciais quanto comunicacionais, o que nesse novo contexto é:

fundamental, não só nos possibilitando compreender o comportamento e a cultura 
organizacional, como também aumentando a força competitiva da organização. […] 
a comunicação facilitará a compreensão dos processos de transmissão e assimilação 
dos novos conceitos, assim como a socialização do conhecimento, compartilhando 
com todas as metas da organização. (VIEIRA, 2004, p. 26)

Associados às tecnologias, os efeitos da comunicação nas organizações tendem a 

ultrapassar o aspecto imediatista, percebendo os públicos como participantes dos processos 

de gestão, como agentes capazes de interagir e produzir efeitos num cenário de constantes 

alterações, no qual as organizações estão inseridas. Além disso, o todo da organização deve 

ser contemplado, para que os desdobramentos sejam identificados e assimilados para então 

serem  desenvolvidas  novas  formas/ferramentas,  capazes  de  transmitir  os  conteúdos 

adequados  à  atual  dinâmica  de  convergência  tecnológica.  Em  termos  organizacionais, 

estabelece-se,  então,  que  esses  novos  espaços  de  interação  servem  de  suportes  que 

possibilitam a maior atuação dos públicos, conforme demonstrado nos itens a seguir.

Na  Administração  Pública,  essa  percepção  faz  com que  se  consolide  o  modelo 

gerencial,  pautado nos  princípios  da  administração  privada e  que se  deu,  no Brasil,  na 
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década de 1980.  Neste modelo, a busca pela superação dos problemas, o aperfeiçoamento 

dos bens e serviços públicos, juntamente com o atendimento aos interesses da coletividade 

faz crescer a noção do usuário como cidadão, afinal: 

A administração pública gerencial deve procurar, com insistência e profundidade, 
estruturar em caráter permanente um modelo de gestão que venha alcançar objetivos 
múltiplos  e  interligados,  como  por  exemplo:  melhorar  a  qualidade  da  oferta  de 
serviços à população,  aperfeiçoar o sistema de controle social  da administração, 
impor a transparência para seus atos, combater a corrupção, promover a valorização 
do servidor público, não pode, portanto, desconsiderar que sua função precípua é 
social. (PASCARELLI FILHO, 2011, p. 30)

Essa nova postura frente  aos  públicos,  supõe a  comunicação como fundamental, 

resultante  de  estratégias  que  permitam  o  aperfeiçoamento  de  relacionamentos  e  dos 

instrumentos para a manutenção do diálogo com a sociedade, a partir do aperfeiçoamento 

dos  processos  de  gestão,  onde  “o  que  importa  é  não  ficarmos  restritos  a  categorias 

estabelecidas, e sim pensarmos estrategicamente a comunicação, valendo-nos da síntese, da 

pesquisa,  do conhecimento,  da intuição e da criatividade”,  segundo Marchiori  (2008, p. 

164).  A  Comunicação  Organizacional,  então,  se  apresenta  como  opção  de  gestão  dos 

negócios no atual ambiente, afinal, “as empresas tiveram que alterar suas posturas, entre as 

quais o posicionamento  low profile (baixo perfil)  que por muito tempo funcionou como 

esconderijo organizacional”, segundo Torquato (2002, p. 65).

Vale colocar que no modelo gerencial de Administração Pública emerge o princípio 

da eficiência,  inclusive por força da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da 

Emenda  Constitucional  n°.  19  de  04  de  junho  de  1998.  A  eficiência,  como  dever  da 

administração,  é  termo fundamental  para  a  Administração  Científica  onde  predomina  a 

ênfase nas  tarefas  e  meios,  metodologias  e técnicas  de trabalho,  definida por  Meirelles 

(1998, apud PASCARELLI FILHO 2011, p. 44) como:

o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 
perfeição  e  rendimento  funcional.  É  o  mais  moderno  princípio  da  função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.

Como  ferramenta  dialógica  e  estratégica,  a  comunicação  organizacional  assume 

significado  e  personifica  a  abertura  da  empresa  às  relações  com  seus  públicos, 

representando a aptidão das mesmas para receber e também emitir expressões e pontos de 

vistas que permitam – ou pelo menos facilitem – a execução dos planos de ação e a gestão, 
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a partir do engajamento dos indivíduos. Neste contingente, a percepção dos públicos vem 

atualizada pelas Relações Públicas, uma vez que:

Quando uma organização ignora ou se opõe aos interesses dos públicos, estes se 
organizam em grupos ativistas para confrontar e desafiar a organização. O resultado 
é o conflito. Relações Públicas servem a sociedade trabalhando com públicos para 
resolver os conflitos que a dividem. (GRUNIG, 2009, p. 43).

A comunicação organizacional, enquanto “processo dinâmico por meio do qual as 

organizações  se  relacionam com o  meio  ambiente  e  por  meio  do qual  as  subpartes  da 

organização  se  conectam  entre  si”,  segundo  Goldhaber  (apud  Kunsch,  1997,  p.68),  se 

estabelece  de  forma  mais  efetiva  a  partir  da  adequação  estratégica  permitida  pelas 

tecnologias, adequada ao atendimento de interesses tanto individuais quanto coletivos para 

a  construção  de  legitimidade  perante  a  sociedade  e  também  fazendo  frente  ao  novo 

ambiente de complexidades e expectativas.  Sobre esse aspecto Cardoso (2006, p. 1140) 

advoga que:

A comunicação assume um papel muito mais abrangente, fazendo referência a tudo 
que diz respeito à posição social e ao funcionamento da organização, que envolve 
desde seu clima interno até suas relações institucionais.  As empresas precisam abrir 
portas, reduzir desconfianças e iniciar um diálogo – sem limites com os formadores 
de opinião, o que só será possível se as opiniões e posturas da sociedade forem 
levadas em conta. 

A perspectiva de abertura à participação deve incluir a noção efetiva dos públicos 

que  possam  estar  vinculados  ou  vir  a  ter  interesse  em  acessar  as  informações 

disponibilizadas  pela  organização  e,  com  ela,  se  comunicar  direta  –  pelo  sítio,  ou 

indiretamente  –  pela   mídia,  líderes  de  grupos  políticos  ou  comunitários.  No caso  das 

organizações  públicas  são  diversos  os  possíveis  públicos  ativos  que  podem  apoiar  ou 

boicotar as ações e interesses da organização, em função do aperfeiçoamento dos processos 

de discussão e das consequências  sociais  de seus atos e decisões.  Nessas interações,  as 

decisões gerenciais da organização devem sempre partir da premissa de interação com os 

stakeholders, e segundo Grunig (2009, pág. 85), isso se dá:

por  meio  da  função  de  Relações  Públicas.  Tudo  isto  porque  suas  decisões  tem 
consequências  sobre  os  públicos  ou  pelo  fato  de  a  organização  precisar  de  um 
relacionamento de apoio junto aos stakeholders para a implantação das decisões ou 
conquista das metas organizacionais.

O autor propõe como definição para o termo stakeholders a:

ampla categoria de pessoas que poderiam ser afetadas por decisões gerenciais ou 
afetar  as decisões organizacionais,  como os funcionários de uma empresa  ou os 
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moradores  de  uma  comunidade.  Assim,  quando um gestor  de  relações  públicas 
estratégicas  analisa  o  cenário,  seu primeiro passo deveria  ser  pensar  em termos 
amplos em seus stakeholders. (GRUNIG, 2009, pág. 79)

É essa, então, a realidade que se impõe também às empresas públicas, que além de 

prestar bons serviços, tem que superar o desafio do aprofundamento da democracia e da 

participação  social,  contemplando  questões  voltadas  para  o  interesse  público  e  cujos 

resultados  sejam positivos  para  a  coletividade.  Um contexto  complexo e  permeado  por 

muitos fatores e agentes.

A Autarquia e a análise do sítio institucional

Até aqui este estudo teórico-prático contou com um levantamento bibliográfico da 

literatura relacionada aos temas, sendo que na sequência, será desenvolvido um estudo, de 

caráter exploratório, que contempla a análise descritiva e também documental do sítio do 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, uma Autarquia Municipal instituída e 

regulamentada em 24 de dezembro de 1962, pela Lei Municipal n.º 1006.  Para Gil (1999, 

p.  66),  a  pesquisa  bibliográfica  e  a  pesquisa  documental  são  semelhantes  entre  si, 

diferenciando-se em função da natureza de suas fontes, “enquanto a pesquisa bibliográfica 

se  utiliza  fundamentalmente  das  contribuições  dos  diversos  autores  sobre  determinado 

assunto,  a  pesquisa  documental  vale-se  de  materiais  que  não  receberam  ainda  um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”.  Para aprofundar a discussão e  análise do sítio foram associados conceitos mais 

técnicos relacionados à navegação  web,  design da informação e rotulagens contidas nos 

sítios, aspectos estes endossados por Kalbach (2009).

O DAE, ligado à Prefeitura Municipal de Bauru, tem por missão: “Prestar serviços 

de saneamento básico, proporcionando saúde e qualidade de vida”, e como política prestar 

seus serviços,  servindo à  totalidade  da população bauruense de forma a suprir  todas  as 

necessidades  de  saneamento  do  município,  ou  seja:  captar  água,  tratar,  armazenar  e 

distribuir,  através de sistema próprio. Segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) o município de Bauru conta atualmente com uma população estimada de 346.612 

habitantes,  sendo  que  98,5% residem  na  área  urbana.  Essa  população  urbana,  em sua 

totalidade, é atendida pelo sistema de água, ou seja, cerca de 90 mil domicílios. A isso, se 

soma o fato de 99% da população bauruense contar com coleta de esgoto. Atualmente a 

organização trabalha na implantação do sistema de tratamento de esgoto, com interceptores 

e estações de tratamento. 
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O  atual  sítio  da  empresa  foi  desenvolvido  por  profissionais  integrantes  de  seu 

quadro funcional, com formações diversas relacionadas ao design e tecnologias e  encontra-

se disponível no endereço eletrônico www.daebauru.sp.gov.br. Em linhas gerais, o sítio do 

DAE  oferece  informações  sobre  a  empresa,  sobre  como  participar  de  suas  licitações, 

disponibiliza  ferramentas  de  contato  pelo  próprio  sítio  e  formas  de  obter  contato 

pessoalmente  ou por  telefone,  informações  sobre os  serviços  prestados,  alguns  serviços 

online, como acompanhamento de processos relativos aos serviços, entre outras opções, que 

possibilitam o acesso da comunidade em geral e dos contribuintes aos serviços prestados 

pela empresa. 

Figura 1: Página inicial do sítio do DAE, fonte: DAE – Bauru (2012).

Para  facilitar  a  análise  o  sítio  foi  dividido  em  linhas,  onde  a  primeira  linha 

disponibiliza 05 (cinco) opções de menus: Empresa, Licitações, Água e Esgoto, Serviços e 

Extras, que ao serem abertos oferecem acesso a praticamente todas as informações do sítio. 

Essa linha sempre permanece no topo da página, inclusive ao se acessar qualquer outro link 

ou página do sítio, demonstrando a adoção do modelo de navegação balanceada, proposto 

http://www.daebauru.sp.gov.br/
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por Kalbach (2009), pois possibilita ligações entre os conteúdos e mecanismos de busca, 

num encadeamento  sequencial  de  informações,  em que  os  usuários  aprendem sobre  os 

conteúdos, localizando-se facilmente no sítio. Segundo Kalbach (2009, p. 29) nesse modelo 

“o design de navegação foca na criação de um sistema de acesso à informação. É este um 

sistema que melhora a experiência de navegação web”.

Em relação a permitir a sensação de localização ao usuário, é possível perceber que 

o sítio atende esse aspecto ao facilitar  o acesso por menus e por agrupar e encadear as 

informações por temas, que são desenvolvidos nos subitens da linha.  Da mesma forma que 

nessa linha, o rótulo “página inicial” sempre está disponível ao usuário, para permitir  o 

retorno à sua página de abertura.

Quanto aos rótulos4 dessa linha, eles também contribuem para facilitar a interação e 

a compreensão dos usuários, apesar do grande número de opções nos subitens de cada um 

dos  rótulos  apresentados  nesta  linha.  Assim,  cumprem  eficientemente  o  que  propõe 

Bassetto (2010, p. 6), que define os rótulos como as “palavras ou expressões curtas que 

sintetizam o conteúdo da página à qual se relacionam”.

A partir da exploração do sítio e consequentemente de suas ferramentas, verifica-se 

que são disponibilizadas formas de o contribuinte utilizar-se do próprio sítio para apresentar 

não  somente  reclamações  mas  também  críticas  e  sugestões  assim  estabelecer  relações 

diretas  com  a  organização.  Assim  destaca-se  as  formas  de  contato  disponíveis  ao 

contribuinte: 

-  Na linha  1,  'Empresa',  estão disponíveis  os principais  instrumentos  de contato, 

como o 'Formulário 0800', espaço onde o contribuinte pode registrar problemas em relação 

aos serviços prestados pelo DAE: vazamentos de água ou esgoto, ocorrência de falta d'água, 

ocorrência  de 'ar  na rede',  ou qualquer  outra  percebida  pelo munícipe.  Ao preencher  o 

formulário  com  alguns  dados  (código  de  identificação,  nome,  telefone  para  contato, 

endereço, bairro, e-mail) o contribuinte registra sua solicitação. Os dados são enviados, via 

e-mail diretamente  para  a  Assessoria  de  Imprensa,  que  filtra  e  encaminha  para  a  área 

responsável pelo atendimento da solicitação do consumidor. 

- No  link 'E-mail'  – também na linha 1, são disponibilizados  e-mails de todas as 

Divisões, de alguns serviços, o e-mail geral do DAE (dae@daebauru.com.br), este, o único 

que é automaticamente enviado para a caixa de mensagens  da Assessoria  de Imprensa, 

enquanto os demais são direcionados para as caixas de entrada dos responsáveis de cada 

4 Rótulo: um mecanismo para facilitar a interação entre usuário e sítio, tornando o acesso natural e 
intuitivo, e que serve para a representação de conceitos ou partes dos conteúdos disponibilizado 
Basseto (2010, p. 6). O termo “Fale Conosco”, por exemplo, é um rótulo.

mailto:dae@daebauru.com.br
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área.  Neste  rol  encontra-se  disponível  também  o  e-mail do  Presidente  da  Autarquia 

(presidente@daebauru.com.br) que é encaminhado para a secretaria do administrador.

- O formulário 'Dê a sua opinião', ainda na linha 1, é outra forma de os contribuintes, 

através do sítio, manterem contato com o órgão. Um formato mais simplificado que exige 

somente que o contribuinte coloque um e-mail de contato e em seguida relate sua opinião. 

Ao 'enviar' o formulário o arquivo é recebido pela Assessoria de Imprensa que distribui o 

conteúdo para as áreas interessadas/indicadas. Não se tem aqui um instrumento específico 

de pesquisa ou mesmo enquete, mas um formulário tradicional.

-  Na  linha  3,  na  segunda  Seção,  ao  clicar  no  link telefones  úteis  o  visitante  é 

direcionado para a mesma página disponibilizada na linha 1, no link 'Fale Conosco', onde 

serão disponibilizadas as páginas, com seguinte o texto no topo da página: “Envie críticas 

ou  sugestões  através  destes  canais  de  comunicação  com o  DAE”:  'Telefones',  'E-mail', 

'Formulário 0800' e 'Dê a sua opinião', já desenvolvidos anteriormente.

- Na linha 4, não existem instrumentos de contato entre o contribuinte e o DAE, 

apenas o mapeamento completo do sistema de tratamento de esgoto e sua obras desde a 

criação do Fundo de Tratamento de Esgoto, em 2006.

-  Na linha  5,  estão  apresentadas  informações  como a  localização,  o  número  do 

telefone do serviço de 0800 (0800-7710195), horário de funcionamento da sede da empresa 

na R. Padre João, bem como horário de funcionamento do Posto de Atendimento ao Público 

que  funciona  no  Poupatempo.  Nesta  linha  aparece  o  e-mail geral  da  empresa 

(dae@daebauru.com.br) como ferramenta de contato por via eletrônica, que é recebido na 

Assessoria de Imprensa.

A  partir  da  existência  dessas  ferramentas  no  sítio,  é  possível  verificar  são 

disponibilizadas várias opções de contato ao contribuinte, sendo válido  pontuar que servem 

como dispositivos de aproximação e facilitação do relacionamento com o público externo, 

confirmando o que Felice (2010, p. 316) propõe sobre a Comunicação Organizacional em 

relação ao desenvolvimento tecnológico:

A passagem de um modelo comunicativo baseado na separação identitária entre 
emissor  e receptor,  e  num fluxo comunicativo bidirecional,  para  um modelo  de 
circulação das informações em rede no qual todos os atores são, ao mesmo tempo, 
emissores e receptores – e, portanto, tecnologicamente ativos – altera a prática e o 
significado do ato de comunicar.

Essa abertura, por parte da empresa, demonstra a intenção de manter o diálogo com 

seus consumidores e clientes, o que contribui para a construção de uma maior credibilidade 

– entre outros aspectos – a partir do seu sítio institucional. Sobre este aspecto Vieira (2004, 

mailto:dae@daebauru.com.br
mailto:presidente@daebauru.com.br
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p.  19)  afirma,  sobre  a  intensificação  da  competição  global,  que  “tem  imposto  às 

organizações  novas  formas de atuação,  pelas  quais  a  disponibilidade  tecnológica  impõe 

uma nova dinâmica de gestão”.

Nas demais  linhas do sítio encontram-se dispostas opções voltadas  para diversas 

finalidades. A linha 2 traz as 'últimas notícias' e também um link que atualmente remete a 

esclarecimentos sobre problemas ocorridos nas faturas de cobrança nos meses de outubro e 

novembro de 2011. Na linha 3 estão dispostas opções de acesso através de ícones (figuras) 

a opções dispostas nos submenus da linha 1: concursos públicos,  emissão de 2.ª via da 

fatura  de  cobrança,  regularização  de  poços  particulares,  viabilidades  e  diretrizes  e 

agendamento de visitas ao Centro Ambiental mantido pela empresa. Nesta linha também 

está disponível o ícone 'Transparência DAE' onde são publicados dados para atendimento 

da legislação sobre finanças públicas (Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009). A 

linha 4 apresenta informações sobre o projeto de implantação do sistema de tratamento de 

esgoto, que a empresa vem desenvolvendo na cidade, com fotos, dados sobre custos, bairros 

e  população  atendida,  enquanto  na  linha  5  é  possível  encontrar  endereços,  horários  de 

funcionamento da sede e do posto no Poupatempo, onde acontece o atendimentos pessoal 

aos contribuintes/clientes da empresa.

É possível também verificar que está presente no sítio a integração das áreas da 

empresa,  uma  vez  que  a  ampla  gama de temas  e  tópicos  percebidos  confirmam o que 

propõe Goldhaber (apud Kunsch, 1997, p. 68) sobre a comunicação organizacional como 

“processo dinâmico por meio da qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e 

por  meio  do  qual  as  subpartes  da  organização  se  conectam  entre  si”.  Essa  ideia  de 

integração  pode  ser  encarada  como  positiva  para  o  fortalecimento  dos  conceitos 

institucionais  e  corporativos,  pois,  quando  desenvolvida  de  forma  estratégica  –  para  a 

adaptação da organização ao ambiente tecnológico do sítio – permite o aperfeiçoamento de 

relacionamentos e a adequação dos diálogos com a sociedade. Além disso, cabe a afirmação 

de que no contexto do sítio, a comunicação organizacional pode ser percebida no sentido da 

abertura da empresa aos relacionamentos com os públicos, demonstrando a aptidão – ou 

pelo menos a disposição – para receber e emitir expressões dos planos de ação e gestão.

Aspectos favoráveis do sítio

-  Navegação  simples  e  intuitiva:  o  sítio  tem  a  navegação  bem  estruturada, 

permitindo que o usuário localize facilmente os conteúdos desejados.  Segundo Kalbach 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

(2009), a credibilidade da empresa nos sítios é afetada por descuidos em relação a alguns 

itens como: a utilização de categorias muito amplas, abreviações indiscriminadas, opções de 

menu  pobres  em  termos  de  organização;  hierarquias  invertidas;  comportamentos  de 

navegação inesperados, como  links que abrem arquivos ou páginas em branco ou mesmo 

erros ortográficos. No caso do DAE não foram encontrados ocorrências nessas categorias, 

ou seja, itens em desacordo com o funcionamento esperado.

- Rotulagem: Verificou-se que a rotulagem (nome) dos links é adequada e de fácil 

compreensão, o que facilita a navegação, permitindo que o usuário encontre rapidamente a 

informação que procura; 

- Conteúdo amplo, mas relevante: a especificidade da questão dos temas e serviços 

oferecidos pela empresa está significativamente apresentada no seu sítio, de forma bastante 

didática  e  também  técnica,  com  ilustrações,  modelos  de  documentos,  entre  outras 

facilidades. Essa caraterística é relevante para a construção da credibilidade da empresa, 

pois  demonstra  a  superação  do  desafio  que  é  a  construção  de  um sítio,  diminuindo  a 

possibilidade de avaliações negativas por parte dos usuários;

- Informações sobre rede de atendimento pessoal ao usuário/cliente: no sítio estão 

disponíveis  para  o  usuário  todos  os  locais  onde  é  possível  a  obtenção  de  atendimento 

pessoal ou por telefone;

- Ferramentas de contato pelo sítio: o sítio tem formulários de “fale conosco”, para 

que o cliente  entre  em contato com a empresa  pelo  próprio sítio,  criando um canal  de 

comunicação da empresa com seus públicos;

-  Serviços  online:  além de  ser  um sítio  informativo,  ele  também possibilita  ao 

usuário  obter/iniciar  alguns  serviços  online, que  facilitam  o  autoatendimento  dos 

usuários/clientes;

- Atualização de conteúdo: não foram encontradas informações desatualizadas no 

sítio. Existe, inclusive, o menu “Últimas notícias”, onde verificou-se a constante atualização 

das informações;

- Identidade visual: o sítio é desenvolvido de forma a propor ao usuário a construção 

de uma identidade visual da empresa. As cores, a logomarca e as fontes são utilizadas de 

forma harmoniosa, coerente, tendo esse aspecto sido contemplado tanto nas cores como nas 

imagens que remetem ao produto da empresa: a água. Além disso, o  slogan da empresa 

aparece em destaque, o que cria identificação visual do usuário com a empresa.

Aspectos desfavoráveis do sítio



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

- Disponibilização de conteúdo em redes sociais: o sítio do DAE não conta com 

opções  para  o  acesso  à  empresa  em  redes  sociais  como  Twitter,  Facebook,  Orkut ou 

qualquer outra. O uso de redes sociais é uma oportunidade, pois permite que os usuários 

comentem o conteúdo da página ou outros temas com facilidade, interagindo diretamente 

com  a  empresa,  oferecendo  sugestões  e  críticas,  tornando  estas  redes  uma  poderosa 

ferramenta  de  comunicação  instantânea.  A  ausência  deste  canal  pode  aumentar  a 

dificuldade  no  estabelecimento  de  comunicação  direta  com os  usuários  conectados  nas 

redes sociais. A inexistência desse tipo de conteúdo específico, talvez, se dê em função da 

reduzida equipe de produção de comunicação e conteúdo da empresa.  A importância de 

manter perfis em redes sociais se justifica, pois “o desenvolvimento de comunidades e redes 

sociais  on-line é provavelmente um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, sendo 

uma nova maneira de fazer sociedade” (LEMOS, 2010, p. 101);

- Dispositivos de acessibilidade para deficientes visuais/auditivos: o sítio não conta 

com opções ou facilitação de acesso aos usuários especiais, como aumento de fonte para 

deficientes visuais, conteúdo em formato de áudio, ou qualquer outro tipo de adaptação. 

Para  Nielsen  (2000,  p.  298)  “muitas  vezes  os  usuários  deficientes  tornam-se  clientes 

fidelíssimos  após  encontrar  fornecedores  que  lhes  oferecem  um  bom  atendimento  e 

satisfazem às suas necessidades especiais”, ou seja, o sítio com acessibilidade permite que a 

empresa alcance mais públicos, além de contribuir para a inclusão digital.

- Conteúdo específico para a Imprensa: o sítio não dispõe de área com material e/ou 

conteúdo (notícias) especificamente voltadas para a mídia impressa ou de outro tipo, o que 

facilitaria  a  divulgação  de  fatos  e  dados  de  interesse  da  empresa.  Disponibilizar  esse 

conteúdo seria de grande importância  para estabelecer  e manter  relacionamento com os 

veículos.

- Enquetes ou pesquisas: o sítio não oferece aos usuários nenhuma possibilidade de 

manifestação,  avaliação e/ou posicionamento sobre a experiência  de navegação no sítio, 

sobre conteúdos disponibilizados ou mesmo percepções sobre a organização como um todo. 

Contemplar esse tipo de interação no sítio seria importante, enquanto potencial ferramenta 

de pesquisa, tanto para aprimorar o próprio instrumento (sítio) como para o estabelecimento 

de discussões sobre projetos e propostas a serem implantadas ou  aos serviços prestados 

pela organização. 

Possíveis melhorias: propostas.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

Em relação ao sítio do DAE, é válido apontar que o desenvolvimento dos pontos 

desfavoráveis, poderia contribuir para um maior acesso de seus usuários, pois, de acordo 

com Stasiak (2010, p. 33):

até  pouco  tempo  era  necessário  que  as  informações  institucionais  fossem 
submetidas ao filtro das mídias lineares (televisão,  rádio e mídia  impressa) para 
alcançarem  a  visibilidade  pública.  É  importante  ressaltar  que  essas  mídias 
continuam  a  ter  sua  importância,  mas,  têm  as  estruturas  reorganizadas  pelas 
tecnologias  digitais,  fato  que  repercute,  por  exemplo,  na  apresentação  de  seus 
layouts,  na  disponibilização  e  atualização  de  informações  em  portais  e  na 
restruturação dos modos de produção das notícias. STASIAK(2010, p. 33)

O mesmo pode-se afirmar sobre as ferramentas de acessibilidade para proporcionar 

melhores  experiências  de  navegação  aos  usuários  com  necessidades  especiais,  a 

disponibilização  de  conteúdos  específicos  para  a  imprensa,  pois,  de  certa  forma,  a 

organização  teria  favorecida  a  relação  com  esses  públicos.   A  disponibilização  de 

ferramentas  como  enquetes  e  pesquisas,  também  pode  ser  apontada  como  positiva, 

especificamente para possibilitar maior interação e obtenção de feedback dos usuários sobre 

a organização e também sobre o sítio e seu conteúdo.

Sobre as melhorias possíveis,  tratam-se de pontos para aperfeiçoamento do sítio, 

uma vez que as ferramentas e informações disponíveis atendem de forma satisfatória as 

condições levantadas na bibliografia, tanto em termos de navegação quanto dos conceitos 

da Comunicação Organizacional, afinal como afirma Cardoso (2006, p. 1126):

A informação e a comunicação têm, cada vez mais, assumido um papel importante 
na  prática  de  gestão  empresarial  no  mundo  globalizado.  O chamado  campo  de 
estudo  da  comunicação  empresarial  tem  sido,  nas  últimas  décadas,  a  área  de 
fundamentação  teórico-conceitual  e  de  desenvolvimento  de  práticas 
comunicacionais  que  permite  às  empresas  desenvolverem  suas  estratégias  de 
negócios.

Considerações finais

Com  a  análise  exploratória,  verificou-se  que  o  sítio  institucional  do  DAE  é 

desenvolvido e atende de forma satisfatória ao aspecto da comunicação como estratégica 

para  a  organização,  que  é  pública,  especialmente  no  que  se  refere  à  eficiência  da 

informação disponibilizada, sendo possível afirmar que em termos práticos os resultados 

são positivos, especialmente por possibilitar espaços de interação com o cidadão/cliente.

Apesar dessas constatações,  e mais  especificamente em relação ao que propõe a 

Teoria de Excelência em Relações Públicas, por Grunig (2009), é válido pontuar que não 
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foi possível perceber o estabelecimento de ferramentas específicas voltadas aos públicos 

prioritários – stakeholders – da organização através do seu sítio institucional, uma vez que 

não  existem  –  conforme  verificado  nos  aspectos  desfavoráveis  –  políticas  claramente 

definidas em relação a eles. Esse aspecto pode ser prejudicial aos resultados dos processos 

comunicacionais  da  organização  desenvolvidos  a  partir  do  sítio,  pois  conforme  Grunig 

(2009,  p.  77)  “os  responsáveis  pelo  processo decisório  estratégico  de uma organização 

devem interagir com os stakeholders por meio da função de Relações Públicas. Tudo isso 

porque as suas decisões tem consequências sobre os públicos ou pelo fato de a organização 

precisar  de  um relacionamento  e  apoio  junto  aos  stakeholders para  a  implantação  das 

decisões  ou  conquista  das  metas  organizacionais.  Verifica-se  esta  situação  a  partir  da 

indisponibilidade  de  conteúdo  específico  para  imprensa,  participação  em redes  sociais, 

disponibilização  de  enquetes/pesquisas,  ou  mesmo  outros,  prevalecendo  a  informação 

técnica e geral permeando o sítio como um todo. 

As virtudes  dos sítios  institucionais,  fruto do aperfeiçoamento das possibilidades 

tecnológicas, são inquestionáveis, bem como a sua eficiência, porém esse aspecto ainda é 

superficial quando confronta-se com a questão da eficácia no sítio – no se refere ao alcance 

dos  seus  objetivos,  e  também  dos  objetivos  organizacionais,  uma  vez  que  se  o 

desenvolvimento  da  ferramenta  não  contempla  de  forma  plena  todos  os  públicos  e 

possibilidades – o que inclui pesquisas sobre como o público percebe esse processo, os 

resultados  são parciais  e  incompletos  frente  aos  mesmos.   Essa constatação  confirma a 

suposição de que, às empresas contemporâneas, privadas ou públicas, cabe a adequação de 

posturas  e  dos  processos  administrativos  para  a  superação  desses  desafios,  estando  a 

comunicação estabelecida como fator preponderante para a consecução desse aspecto, no 

sentido da adoção de estratégias comunicacionais para melhor estabelecer relacionamentos 

com os seus públicos externos, âmbito em que os sítios institucionais passam a funcionar 

como eficiente meio de consolidação da organização, agregando valores para os usuários a 

partir da experiência de navegação.

Assim, a comunicação no sítio poderia estar melhor desenvolvida para os públicos 

prioritários da organização, aproveitando-se das possibilidades tecnológicas, se dentro dos 

parâmetros  estabelecidos,  com  base  na  Teoria  de  Excelência  em  Relações  Públicas, 

houvesse  a  contribuição  para  “a  reconciliação  dos  objetivos  da  organização  com  as 

expectativas  de  seus  públicos  estratégicos”  (GRUNIG,  2009,  p.  41),  para  assegurar  o 

cultivo  de  relacionamentos  efetivos  (pautados  no  atendimento  de  expectativas)  e  não 

meramente superficiais, a partir da disponibilização de links e/ou formulários dentro do sítio 
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institucional. Essa perspectiva somente pode se estabelecer com o uso de ferramentas que 

permitam o relacionamento definitivo com públicos da organização e do trabalho no sentido 

do  atendimento  das  demandas  levantadas  a  partir  dos  processos  de  pesquisas,  fruto  do 

trabalho pleno de Relações Públicas.
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