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RESUMO 

 

O presente artigo busca contribuir para a discussão em torno das especificações da 

tecnologia mobile, especialmente dos aplicativos, com o uso que vem sendo feito pelas 

empresas. Neste trabalho, foi realizado um estudo a partir de cinco categorias, sobre a 

apresentação do aplicativo Estácio Mobile - Portal do Aluno da Faculdade Estácio de 

Sá, incluindo uma análise do feedback dos alunos. Foram explorados dados de pesquisa 

referentes ao uso dos aplicativos com os conceitos de mídias sociais, convergência 

midiática e sociedade em rede. Também foram analisadas as estratégias do marketing de 

relacionamento para compreender como empresas se inserem na era da mobilidade. Por 

fim, concluímos que apesar de ter um design bem desenvolvido, até o momento o 

aplicativo não conseguiu corresponder às expectativas dos alunos.  
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ABSTRACT  

 

This article aims to contribute to the discussion about the specifications of the mobile 

technology, especially the applications, with the use that is being made by the 

companies. In this work, a study was carried out from five categories on the 

presentation of the Estácio Mobile application - Estácio de Sá Student Portal, including 

an analysis of students' feedback. Research data on the use of applications with the 

concepts of social media, media convergence and network society were explored. We 

also analyzed relationship marketing strategies to understand how companies fit the age 

of mobility. Finally, we concluded that despite having a well-developed design, so far 

the application failed to meet the students' expectations. 

 

KEY WORDS: Application; Communication; Internet; Marketing; Social media. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da tecnologia foi um marco na esfera social, alterando, 

principalmente, a forma como as pessoas se relacionam e interagem entre si. Com o 

advento da Internet, na década de 1990, o mundo começou a fazer parte de uma enorme 

“teia global”, dando origem a várias redes de contatos e inúmeras trocas de 

informações. Aliando-se aos progressos tecnológicos, ficou evidente a potencialidade da 

comunicação por meio da Internet, gerando as mudanças sociais nas quais, atualmente, 

nos encontramos imersos. 

Com o surgimento das mídias sociais e com a massificação do conteúdo online, 

o que empresas têm feito para se ajustar a essa nova dinâmica é não somente investir e 

se adaptar às novas tecnologias, mas analisar quais tipos de mudanças comportamentais 

surgem do uso constante dessas mídias, incluindo os aplicativos móveis, propondo 

soluções que melhorem e facilitem a vida das pessoas. Assim, considerando a presença 

marcante das mídias sociais como ferramenta de apoio às empresas e instituições, e na 

própria área da comunicação e marketing, este artigo propõe avaliar o uso do aplicativo 

Estácio Mobile - Portal do Aluno da Faculdade Estácio de Sá.  

Inicialmente, apresentamos as primeiras conceituações de mídias sociais e da 

relação do ser humano com a Internet por meio das definições de sociedade em rede. 

https://tradutor.babylon-software.com/ingles/portugues/abstract/
https://tradutor.babylon-software.com/ingles/portugues/abstract/
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Num segundo momento, estão as discussões sobre convergência midiática e marketing 

de relacionamento, que encaminharam para a modernização das mídias através de 

diferentes tipos de plataformas e públicos. Como método, utiliza-se o estudo de caso, a 

partir da análise de conteúdo. Ademais, um breve histórico do objeto de estudo 

complementa a pesquisa. 

. 

2. A ERA DO NEXO: MÍDIAS SOCIAIS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

   

Embora recentes, os estudos sobre as mídias sociais tornaram-se chave para 

descrever a mudança comunicativa que ocorre nos últimos tempos. Sendo assim, a 

maioria das pesquisas dedica-se a tentar compreender as propriedades dessas redes, que, 

para Fausto Neto (2006), baseia-se, principalmente, nas “fortes interações entre os 

meios digitais e outras formas de comunicação e de criação de sentidos”. (FAUSTO 

NETO, 2006, p. 23). Dessa forma, as mídias sociais podem ser definidas como formas 

de interações sociais, alimentadas por pessoas e empresas para compartilhar diversos 

assuntos, dentre eles ideologias e valores. 

De acordo com Recuero (2010), a concepção de mídias sociais pode ser dividida 

em cinco elementos. 

1. Conversação: refere-se à evolução na propagação da informação, em que 

os veículos de comunicação tradicionais são ameaçados pelo novo 

sistema de comunicação que passa a lidar com o poder de interação do 

público-alvo. 

2. Menor concentração de poder no processo de comunicação: o novo 

sistema de comunicação reflete na diminuição de poder por parte do 

emissor, no caso, os veículos de comunicação de massa, enquanto nas 

plataformas digitais esse poder de intervenção é ampliado. 

3. Maior circulação de informações: outra característica das mídias 

sociais é a grande quantidade de informações sobre vários conteúdos em 

diferentes plataformas.  
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4. Novas formas de construção de sentido: o quarto elemento destaca 

como os veículos de mídias sociais são mais conversacionais, com os 

sentidos construídos pela interação sendo mais negociados. 

5. Capacidade de mobilização: por fim, está a mobilidade, com esse 

recurso é possível ter informações a um clique. As mídias sociais 

possibilitaram o acesso à informação de forma rápida e instantânea. 

São por esses motivos que a sociedade atual encontra-se cada vez mais 

dependente das novas tecnologias que influenciam diretamente na comunicação, na 

linguagem e nos laços sociais. É neste contexto de constante interação que se encontra o 

termo sociedade em rede, apontado por Castells (1999), que destaca que “o surgimento 

de um novo sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo seu alcance global, 

integração de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está mudando e, 

com isso, alterando continuamente a nossa cultura”. (CASTELLS, 1999, p. 414). Logo, 

as pessoas moldam a tecnologia para adaptá-la a suas necessidades e os meios de 

comunicação vão se interligando em todo o planeta.  

Atualmente, podemos dizer que a sociedade e a tecnologia se fundiram de tal 

forma que uma está diretamente relacionada à outra, em um emaranhado de vertentes e 

fundamentos. 

[...] a convergência da evolução social e das tecnologias da 

informação criou uma nova base material para o desempenho de 

atividades em toda a estrutura social. Essa base em redes define os 

processos sociais predominantes, consequentemente dando forma à 

própria estrutura social. (CASTELLS, 1999, p. 554) 

 

Assim, é possível afirmar que o surgimento das novas mídias modificou 

permanentemente a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam, 

transformando-nos em uma sociedade amplamente conectada. 

 

3. NOVAS ESTRUTURAS DE CONEXÕES: CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA E 

O USO DA TECNOLOGIA MÓVEL 

  

Após o surgimento das mídias sociais e a popularização da Internet, a 

participação ativa dos usuários ocorre na medida em que o consumidor é incentivado a 

fazer conexões em diversas plataformas de comunicação. Consequentemente, os 
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processos produtivos utilizados por profissionais da área vêm se multifacetando, 

atingindo uma modernização conhecida como convergência midiática.  

Esse conceito se relaciona à conquista de novos e potenciais consumidores por 

meio de diferentes mídias. Como descrito por Jenkins (2009), o “fluxo de conteúdos de 

múltiplas plataformas representa uma relação interconectada que as pessoas passam a 

ter com as novas mídias”. (JENKINS, 2009, p. 29). Sendo assim, a transmidialidade, 

segundo o autor, é entendida como o processo em que a informação passa de uma mídia 

para outra, permitindo que o usuário compreenda o conteúdo independentemente da 

mídia escolhida. 

Dessa forma, as condições para a transmidialidade são favoráveis ao avanço 

tecnológico das ferramentas que possibilitam maior liberdade e mobilidade ao público. 

Pensando nisso, Gabriel (2015) cita três fatores essenciais ao ser humano, são eles: 

a mobilidade, a comunicação e a necessidade de obter informações constantemente, 

enfatizando que “somos hoje nômades digitais possibilitados e impulsionados por 

milhares de anos de desenvolvimento de tecnologias de mobilidade, comunicação e 

informação” (GABRIEL, 2015. p. 159).    

Sendo assim, a autora previu o que vem acontecendo nos últimos anos: “a 

plataforma móvel tende a ser para a web tradicional o que a televisão foi para o cinema 

- diminuição do tamanho da tela, portabilidade, mudança de linguagem e 

disponibilidade constante e distribuída. A mobilidade tornou os dispositivos digitais 

uma extensão do corpo humano, o indivíduo possui acesso a eles onde quer que vá” 

(GABRIEL, 2015, p. 278).  

À vista disso, ao longo do artigo, abordaremos o uso das mídias sociais, 

especialmente dos aplicativos móveis, e a contribuição desses meios de comunicação 

para o relacionamento direto entre clientes e instituições.  

 

4. O REAL E O VIRTUAL: CONEXÃO BASEADA NO RELACIONAMENTO  

 

 Levando em consideração o uso excessivo das tecnologias móveis no cotidiano 

das pessoas, a estratégia dos veículos de comunicação e empresas/marcas é traçar perfis 

e comportamentos para assim adequar seus serviços. 

É nessa perspectiva que atua o marketing de relacionamento. Larentis (2009) 

destaca que “organizações que compõem uma cadeia de valor reconhecem os benefícios 

que relacionamentos bem estruturados, baseados em confiança, comprometimento e 
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cooperação, podem trazer aos seus desempenhos” (LARENTIS, 2009, p. 79). Ainda 

segundo o pesquisador, “práticas de marketing de relacionamento são utilizadas quando 

as empresas percebem que precisam cooperar para competir” (LARENTIS, 2009, p. 

79). 

Partindo da ideia de que o principal objetivo de uma organização está em atender 

as necessidades dos clientes, faz-se necessário uma área que estude, especificamente, o 

comportamento humano para que se descubram suas motivações, seus hábitos de 

consumo e desejos. Com esse pensamento, as corporações podem prestar serviços que 

de fato superem as expectativas das pessoas. 

 

No momento em que os profissionais de marketing 

compreendem como os consumidores se comportam, que papéis eles 

desempenham, com que tipo de clientes eles estão lidando, com quem 

estes clientes vivem que tipos de influência recebem, eles podem 

propor e programar, adequadamente estratégias de marketing. 

(LARENTIS, 2009, p. 15) 

 

Dessa maneira, o relacionamento com o cliente é um ponto crucial nos processos 

de fidelização e captação de novos consumidores. Baseando-se na análise de perfil do 

consumidor, é possível desenvolver formas de melhor atendê-lo, facilitando os 

processos de interação e prestação de serviços. 

 
Não se pode esquecer-se de comentar, que o consumidor está cada vez 

mais sofisticado, ou seja, com mais informação disponível, com mais 

conhecimento a respeito de produtos, serviços e práticas de marketing 

das organizações, com mais exigência, portanto, em relação a 

produtos e serviços. O incremento da concorrência e do número de 

opções disponíveis para comprar, as facilidades de crédito e a 

ampliação e melhoria dos sistemas de comunicação (principalmente a 

internet) fez com que o consumidor ganhasse poder e se tornasse mais 

exigente. (LARENTIS, 2009, p. 10)  

 

Por conseguinte, entende-se que os meios tecnológicos vieram para inovar a 

forma como as empresas atuam em seus segmentos. Além disso, o consumidor deixa de 

ser objeto passivo e passa a ser atuante, definindo seus interesses. É por isso que não só 

as mensagens devem ser estrategicamente pensadas, mas o canal em que essa 

comunicação é feita. Assim, estes processos de troca de informações são utilizados 

como ponte, a fim de que se diminua a distância e estreite o relacionamento entre 

instituição e aluno.   
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5. ESTÁCIO MOBILE: BREVE HISTÓRICO SOBRE O PORTAL DO ALUNO 

 

Em uma breve apresentação, a Faculdade Estácio de Sá é uma instituição de 

ensino superior privada com sede no Rio de Janeiro. Conforme o site da faculdade, são 

oferecidas oitenta e seis opções de cursos presenciais e à distância de graduação e 

graduação tecnológica nas áreas de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Ciências 

Humanas. Há dois anos, a instituição inaugurou o Estácio Mobile, um aplicativo móvel 

com espaço reservado para os alunos. Nele encontram-se informações pessoais e 

acadêmicas. 

Lançado na Play Store e Apple Store no dia 31 de março de 2016, o aplicativo é 

gratuito e oferece aos estudantes as seguintes funcionalidades: carteira digital de 

estudante; visualização de notas; consulta de frequência; quadro de horários; 

atendimento agendado (consulta e agendamento); consulta e abertura de requerimentos; 

segunda via de boletos; agendamento de prova online; consulta ao histórico escolar; 

datas de provas presenciais e online; manual do aluno e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

 

6. METODOLOGIA  

 

Para realizar a análise do uso do aplicativo Estácio Mobile, adotamos como 

método o estudo de caso, já que o foco desta metodologia é um fato contemporâneo. 

Segundo Yin (2015), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIM, 2015, p. 

32). Portanto, justificamos a escolha deste método conforme os estudos recentes sobre 

as mídias sociais e tecnologia móvel. Dessa forma, tomamos como objeto de pesquisa o 

aplicativo Estácio Mobile que é basicamente o acesso digital ao Portal do Aluno para os 

estudantes da Universidade Estácio de Sá. 

Sendo assim, para executar o estudo de caso, foi utilizado o método de análise 

de conteúdo. De acordo com Bardin (2009), esse método organiza-se em três vertentes: 

“a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação” (BARDIN, 2009, p. 121). Ainda segundo a autora, a terceira fase 

aprofunda-se na questão do método e técnicas, respectivamente: 
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A organização da análise; a codificação de resultados; as 

categorizações; as inferências; e, por fim, a informatização da análise 

das comunicações. Para uma aplicabilidade coerente do método, 

seguem os pressupostos de uma interpretação das mensagens e dos 

enunciados, a Análise de Conteúdo deve ter como ponto de partida 

uma organização. (BARDIN, 2009, p. 121) 

 

Assim, para melhor visualização, organizamos o conteúdo e categorizamos os 

seguintes temas: interface/layout; cores; tipografia, campanha interna e relacionamento 

e feedback. Baseando-se nos conceitos de mídias sociais, transmídia e marketing de 

relacionamento, o artigo busca analisar o uso dos aplicativos como ferramenta de 

comunicação nas empresas e instituições que consequentemente são influenciadas pelas 

novas tecnologias.  

 

7. ANÁLISE  

 

Com a ampliação do acesso à web, os principais fundamentos da comunicação 

moderna são a mobilidade, conexão e a tecnologia. A fim de facilitar o acesso, muitas 

mudanças vêm acontecendo nos últimos anos com relação a esses pontos, destaca-se 

entre eles o surgimento dos aplicativos móveis. A partir desses conceitos, os 

consumidores estão cada vez mais interessados em se informar sobre as marcas atuantes 

no mercado, preocupando-se com aspectos ligados à qualidade dos produtos e se 

envolvendo diretamente com as empresas. Essa proximidade cria uma relação intensa 

entre marca e cliente, gerando um comportamento exigente e atuante vindo dos 

usuários.  Sendo assim, o objetivo do estudo é analisar a apresentação gráfica do 

aplicativo Estácio Mobile e seu funcionamento, conforme as cinco categorias abaixo: 

interface/layout, cores, tipografia, campanha interna, relacionamento e feedback. 

 

7.1. INTERFACE/LAYOUT 

 

A interface é o seu primeiro contato com o aplicativo, pois comporta a relação 

visitante e sistema, ou seja, a comunicação direta com o seu público alvo. Por isso, o 

acesso deve ser prático, imediato e sem rodeios, como cita Randfahrer (1997): “Uma 

interface precisa ser bastante clara e objetiva. Deve deixar evidente onde é para se clicar 

e onde não é. Não pode dar margens a dúvidas e ambiguidades. Acima de tudo, é um 
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instrumento de comunicação, por isso deve transmitir a informação da melhor forma 

possível” (RANDFAHRER, 1997, p. 54).  

Em relação à interface do aplicativo da Estácio, chegou-se ao resultado que ele 

se encaixa nas expectativas apresentadas, pois contêm em sua interface principal opções 

básicas como: nota, quadro de horários, data de provas e frequência (Figura 1). É 

importante notar que para haver efetividade e agilidade na comunicação, além de 

palavras, a instituição optou por usar ícones para descrever e compor seu espaço. Outro 

ponto a analisar é a customização da área principal, na qual cada usuário pode 

personalizar sua área de acesso (Figura 2). Assim, a Estácio permite adicionar as abas 

que o aluno mais irá utilizar logo na primeira página de acesso, colocando o domínio 

nas mãos do usuário. 

 

                                     Figura 1: Interface/Layout. 

 

 

Fonte:  

https://querobolsa.com.br/revista/conheca-o-estacio-mobile-o-seu-sia-de-bolso-com-carteirinha-virtual 

 

 

7.2. CORES  

 

Compreender qual o sentimento que a Universidade quer proporcionar aos 

alunos em relação aos componentes de design e à imagem que a marca possui foram 

pontos analisados. As cores primárias da identidade variam entre o azul e o verde desde 

a sua fundação. Na teoria da psicologia das cores, apontada por Fraser e Banks (2003), 
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“A cor azul remete à calma, serenidade, introspecção, sabedoria, espaço e verdade. Já o 

verde enfatiza a renovação, novos inícios e sucesso”. (FRASER, BANKS, 2003, p. 23). 

Transcrevendo a missão da empresa em sua identidade visual. 

Notamos também a presença de cores secundárias que compõem o cenário de 

missão e valores da empresa. O turquesa é colocado estrategicamente nos ícones que 

guiam para as abas do aplicativo (Figura 2), destacando a expansividade de categorias 

personalizáveis para tornar o dia a dia mais ágil e prático. Assim, podemos dizer que o 

aplicativo da Estácio apresenta certa harmonia e precisão quanto a esse aspecto.  

 

Figura 2: Cores. 

 

        

Fonte: https://querobolsa.com.br/revista/conheca-o-estacio-mobile-o-seu-sia-de-bolso-com-

carteirinha-virtual 

 

7.3. TIPOGRAFIA 

 

Sendo fundamental no processo de comunicação, segundo Villas (2010), “A 

tipografia é peça-chave dentro do projeto, pois ela contribui para caracterizar a 

personalidade de todo o conjunto dos elementos que o formam” (VILLAS, 2010, p. 98).  

Com traços pequenos que facilitam a leitura, foi mantida a personalidade em 

todas as áreas de acesso do aplicativo através do uso da mesma família tipográfica, que 

apresenta apenas variações de peso entre regular e negrito, garantido uma hierarquia 

harmônica na distribuição de informações, dando devida atenção às interlocuções. A 

fonte sem serifa oferece mais legibilidade por haver uma variação de peso em seu uso e 
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por ser aplicada apenas a pequenos textos e títulos, pois geralmente fontes serifadas são 

sugeridas para longos trechos.  

 

7.4. CAMPANHA INTERNA  

 

Segundo Sampaio (2013), “uma campanha de propaganda pode ser definida 

como a soma de diversos esforços publicitários integrados e coordenados entre si, e 

realizados para cumprir determinados objetivos de comunicação de um anunciante” 

(SAMPAIO, 2013, p. 203). Nesse caso, reforça-se a importância da divulgação do 

aplicativo aos alunos, analisando como ela foi realizada.  

Dessa maneira, para divulgar o aplicativo dentro do ambiente acadêmico, a 

Estácio optou por uma comunicação jovem. A campanha usa as cores em diferentes 

versões como, degradê, flat e sóbria. Notamos que são usadas nas peças publicitárias 

impressas – como flyers, folhetos, banners e cartazes – a mesma paleta de cores, 

criando uma harmonia entre as peças e facilitando no processo de associação do aluno 

com a marca (Figura 3).  

A campanha também compõe peças secundárias – peças que não falam 

especificamente sobre o aplicativo, mas que indicam o acesso a ele. Consequentemente, 

esse tom aproxima a Universidade dos alunos e faz com que o aplicativo seja aceito 

com mais facilidade, sem grandes impactos, como uma extensão do ambiente habitual. 

 

Figura 3: Campanha Interna 

 

 

Fonte: https://querobolsa.com.br/revista/conheca-o-estacio-mobile-o-seu-sia-de-bolso-com-carteirinha-

virtual 

https://querobolsa.com.br/revista/conheca-o-estacio-mobile-o-seu-sia-de-bolso-com-carteirinha-virtual
https://querobolsa.com.br/revista/conheca-o-estacio-mobile-o-seu-sia-de-bolso-com-carteirinha-virtual
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7.5. RELACIONAMENTO E FEEDBACK 

 

Um dos principais objetivos de qualquer marca ou empresa é manter-se atenta às 

necessidades de seu consumidor, nesse sentido, a última questão a ser analisada é o 

relacionamento com os usuários. Portanto, entendemos que a instituição buscou se 

adaptar ao seu público universitário, que está constantemente conectado aos 

smartphones, dando origem ao Estácio Mobile, que faz com que a universidade esteja 

mais inteirada com as tecnologias que se fazem presentes no cotidiano dos alunos.   

A partir desses pontos, analisamos também a opinião deles em relação ao 

funcionamento do aplicativo. Disponível na Play Store, sua avaliação é de três estrelas – 

numa escala que vai de um a cinco – e na Apple Store é de duas estrelas – na mesma 

escala. Entre os dez primeiros comentários, dez são negativos na Play Store e seis são 

negativos na Apple Store. Além disso, há uma baixa frequência nas respostas por parte 

da instituição nas reclamações prestadas. Dos dez primeiros comentários, apenas um foi 

respondido na Play Store e nenhum na Apple Store (Figura 4). 

 

Figura 4: Relacionamento e feedback. 

 

 

 

Fonte: Google Play. 

 

Além disso, na descrição do aplicativo na Play Store há um aviso sobre um 

possível erro na inicialização dele. Observarmos que o aplicativo está disponível na 

versão Beta, mas não conseguimos ter acesso para uma possível análise.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho propôs um estudo de caso do aplicativo Estácio Mobile 

desenvolvido pela Universidade Estácio de Sá. A princípio, levantamos uma pesquisa 

sobre o tema e categorizamos o assunto entre mídias sociais, especificamente na 

tecnologia móvel, e marketing de relacionamento. De acordo com a observação inicial, 

verificou-se a presença de cinco categorias de análise, sendo elas: interface/layout; 

cores; tipografia; campanha interna; e por fim, relacionamento/feedback. 

A partir da análise inicial, é possível observar que a instituição foi assertiva ao 

buscar compreender o comportamento de seu público e adequar-se a ele, entretanto não 

apresentou suporte técnico e de relacionamento, gerando algumas deficiências na 

prestação de serviço. Baseados na análise, no total, foram constatados dezesseis 

comentários negativos e apenas quatro positivos. Conforme os resultados obtidos, 

concluímos que há mais críticas do que elogios e quase não há respostas ou soluções 

identificadas por parte da empresa. Além disso, o fato de a universidade não responder 

às reclamações pode gerar desconforto aos alunos, causando uma imagem de 

desinteresse por parte da instituição, que pode ser considerado como um problema que 

vai de encontro à finalidade proposta pelo aplicativo. 

Ao analisarmos a parte gráfica, identificamos que, apesar de apresentar um 

design bem desenvolvido, o aplicativo não atingiu seu principal objetivo que é tornar o 

dia a dia dos usuários “mais simples, rápido e prático” (palavras encontradas na 

descrição do aplicativo na Play Store e na Apple Store), como pode ser comprovado por 

meio dos comentários.  

Assim, no decorrer deste artigo, acompanhamos as mudanças sociais geradas por 

meio da tecnologia e o impacto causado através da Internet. Toda essa trajetória 

histórica deixa claro que nos dias atuais o usuário não é mero receptor, mas atua 

diretamente nos meios midiáticos. Logo, a agilidade é ponto fundamental num contexto 

em que as pessoas passam a maior parte do tempo conectadas. 

Com base nesses pontos, as empresas e instituições vêm compreendendo que 

para se destacarem no mercado é preciso se adequarem ao máximo ao perfil de seus 

públicos, como descreve Castells (1999). 
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[...] o fato de a audiência não ser objeto passivo, mas sujeito interativo 

abriu o caminho para sua diferenciação e subsequente transformação 

da mídia que, de comunicação de massa, passou à segmentação, 

adequação ao público e individualização, a partir do momento em que 

a tecnologia, empresas e instituições permitiram essas iniciativas. 

(CASTELLS, 1999, p. 422) 

 

Por fim, o que ficou evidente através da pesquisa é que mais do que novas 

plataformas, os usuários buscam qualidade na comunicação e nos serviços que são 

oferecidos. Como emissores ativos, denunciam falhas e cobram melhorias por parte das 

instituições, conforme foi observado no comportamento dos alunos da Estácio de Sá. 

Além disso, os clientes querem ter sua voz ouvida e seus pontos de vista levados em 

consideração. Assim, essa interação, se levada de fato em consideração, resulta em 

parceria mútua e fidelização, que por sua vez são os pilares para uma comunicação 

efetiva.  
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