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Resumo 

 

É preciso desenvolver uma cultura de comunicação nas pequenas 

empresas, que esteja presente em cada ação percebida pelo cliente. 

Isso, pouco tem a ver com equipamentos, infraestrutura ou tecnologia. 

Tem muito mais a ver com sensibilidade. Não há uma organização que 

não utilize o processo de comunicação, pois há um fluxo enorme e 

constante de informações, movimentando-se de cima para baixo, de 

baixo para cima, e para os lados. 
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1. Introdução 

 

É preciso desenvolver uma cultura de comunicação nas pequenas empresas, que esteja 

presente em cada ação percebida pelo cliente. Isso, pouco tem a ver com equipamentos, infra-

estrutura ou tecnologia. Tem muito mais a ver com sensibilidade. Não há uma organização 

que não utilize o processo de comunicação, pois há um fluxo enorme e constante de 

informações, movimentando-se de cima para baixo, de baixo para cima, e para os lados. 

Segundo CHLEBA (2000, p. 37), estamos nos “deparando com um novo mecanismo de 

distribuição de conteúdos informacionais, que coloca em um único caldeirão as técnicas de 

comunicação impressa e televisiva, a animação computadorizada e a forma de apresentação 

de programas de computador em padrão de janelas”. Para ele, o grande desafio é “reunir esses 

componentes para criar uma nova linguagem que atenda aos desejos e às expectativas das 

pessoas  na utilização do computador como um veículo de distribuição de informação e 

entretenimento”. Essa linguagem pode fazer com que as pequenas empresas alcancem 

mercados antes inimagináveis em termos de atuação, pois elas vão lidar com uma enormidade 

de desejos e gostos que até o presente momento desconheciam.  

A idéia de comunicação é tão velha quanto a humanidade. Mas, atualmente, a 

possibilidade de apresentação de imagens, vídeo, áudio e animações nos computadores, aliada 

ao surgimento da Internet, vem radicalizando essa idéia. 
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A utilização de comunicação digital, através do computador, no mundo dos negócios, 

ficou muito interessante em virtude de alguns fatores, conforme ressalta CHLEBA (2000, p. 

107): 

 Apoiar a comunicação Institucional. 

 Promover um produto ou serviço. 

 Criar serviços online para clientes atuais, potenciais e outros públicos de interesse. 

Muitas das pequenas empresas, quando iniciam suas atividades na Internet, criam um 

site de forma amadora e tornam disponível um e-mail. É o tipo de apresentação que CHLEBA 

(2000, p. 108) chama de “espelho”, ou seja, “aquela que apresenta a empresa sob a ótica de 

quem está dentro dela. Não existe a preocupação de adequar a apresentação ao público que 

poderá visitar o site nem de criar um motivo para que ele volte, assim como não há estratégia 

de comunicação para gerar tráfego e tirar proveito do veículo.” 

Segundo CORRADO (1994, p. 96), “a partir dos anos sessenta, começou a ser 

identificado o conceito de marketing de „estilo de vida‟, ou seja, o marketing associado aos 

múltiplos interesses de grupos de consumo.” E prossegue, “o conceito de marketing estendeu-

se além de produtos e serviços, passando a incluir organizações e pessoas de alto perfil, como 

celebridades.” 

“Já nos anos setenta, grupos de interesse público desenvolveram campanhas de 

marketing social, baseadas em questões ambientais, alimentares, de segurança e saúde e de 

direitos.” (CORRADO, 1994, p. 97) Depois de várias teorias, se podemos chamá-las assim, 

mas muito mais modismos, chegamos a uma nova teoria ou a um novo modismo: o marketing 

digital, ou webmarketing. Ele irá gerenciar e direcionar todas as ações de todos os 

departamentos da empresa. Todo o conceito de empresa moderna passa por ele e pela idéia de 

estar focado nas necessidades dos clientes internos e externos. Planejamento de marketing 

envolvendo a atividade de cada setor será essencial. 

“(...) Ele é o parente disciplinado da propaganda, ambos são produtos do capitalismo e 

da Revolução Industrial”, assegura KIRKPRATICK (1997, p. 25). A gestão mercadológica, 

símbolo maior dos nossos tempos, vem sendo apontado como o remédio para todos os males, 

o culpado por todos os fracassos, o único responsável pelas grandes vitórias. Não resta dúvida 

que tem um papel fundamental: sua responsabilidade é apontar soluções e caminhos para 

guiar as atividades de toda a empresa. 

E o futuro reserva grandes tarefas ao marketing, desafios complexos. É ele que vai 

canalizar as atividades de todo o resto da empresa, transformando-as em força geradora de 

fidelização e encantamento. Ele nos reserva muitas ferramentas, que vão desde a 

customização das ações ao uso da Internet como canal, passando pela excelência em serviços 

e o foco nas reais necessidades dos clientes. A personalização das ações no mercado pode ser 

apontada como a grande tendência do futuro. Cada cliente, seja empresa, seja consumidor 

final, não quer somente produtos únicos, quer também a relação  personalizada, que o faça 

sentir-se especial. Sai a relação comoditizada, entra a customização, ou seja, cada produto é 

pensado em função daquela determinada pessoa que o vai utilizar. O papel dos serviços ganha 

importância fundamental, e vai fazer toda a diferença na hora em que o cliente decide por esta 

ou aquela empresa. A manipulação de todos os sentidos humanos também ganha ênfase, já 

que, cada vez mais, o produto tem que ter alma, tocar o consumidor subjetivamente, criar 

identidade. 

O futuro vai certamente colocar em xeque os conceitos clássicos do marketing, aceitos 

há anos. A começar pela clássica Teoria dos 4 P‟s, segundo a qual são quatro os elementos 
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básicos num composto: “product” (produto), “price” (preço), “promotion” (promoção e 

propaganda) e “place” ( ponto ou distribuição). 

Esses elementos continuam presentes, mas assumem, muitas vezes, novos papéis. 

Surgem, ainda, novos “P‟s”, que são a grande novidade do marketing  do futuro. O principal 

deles é a “perception” (percepção), que consiste justamente em estar sempre muito atento às 

necessidades dos clientes. Nada é mais importante do que a percepção da real necessidade do 

cliente. “O marketing é a função dos negócios que identifica e antecipa as necessidades e 

vontades dos consumidores, cria produtos para ir ao encontro de tais necessidades e vontades, 

e então, distribui o produto através de várias técnicas de promoção e distribuição.” 

(KIRKPRATICK, 1997, p. 25) 

Para melhor trabalhar esse potencial, faz-se necessário melhorar o conhecimento sobre a 

rede. Atualmente, procura-se mostrar o poder de adaptação dessa nova mídia aos anseios dos 

consumidores, mais exigentes, e dos empresários, preocupados em dar mais eficiência às 

campanhas publicitárias ao mesmo tempo que tentam reduzir custos. Para tal, apresentam-se 

algumas tendências, como a substituição da interatividade, relacionando-se com as  

características apresentadas do marketing online. 

Com os avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e principalmente na 

Internet, abriu-se caminho para uma nova forma de se fazer negócios, que atende melhor aos 

novos grupos de consumidores. Alguns autores chamam de “marketing interativo”, em que o 

consumidor ganha poder de interação com o vendedor. 

Para JEANNET (1996, p.65), os principais efeitos dessa onda de interatividade sobre o 

marketing ocorreram em suas três regras básicas: 

 Informar os clientes sobre produtos. 

 Criar entre os consumidores consciência, diferenciação e preferência por uma marca. 

 Convencer os clientes a comprar produtos ou serviços. 

O marketing interativo depende da disponibilidade do consumidor de pedir informações 

sobre determinado produto que deseja avaliar. Essa dependência pela iniciativa do cliente é 

que dita a publicidade, pois sem ela não se explorará ao máximo esse modelo mercadológico. 

A questão do produto, por exemplo, não poderá mais ser considerada como o principal 

diferencial, uma vez que o avanço da tecnologia nivela a qualidade por cima e são os serviços 

que passam a fazer a diferença. No que diz respeito mais especificamente ao produto, as 

empresas terão que aprender a fazer o marketing customizado, ou seja, que visa a atender os 

interesses de cada cliente em particular. Mas, ao mesmo tempo, é um marketing de massa, 

pois não é possível personalizar realmente o atendimento. KOTLER (2000, p. 668) explica 

que a Internet está simplesmente retomando e dando uma nova versão a  um tipo de relação 

que já existia na época anterior à Revolução Industrial. A diferença é que, naquele tempo, 

tudo era realmente feito com exclusividade. Com a Revolução Industrial e a produção em 

massa, isso perdeu espaço, pois, com a produção em escala, o que passou a importar foi a 

padronização dos produtos; e a ordem era investir em marketing de massa. Com a tecnologia 

e a Internet, o custo de oferecer produtos  de comunicações personalizadas tende a baixar, 

viabilizando novamente o desenvolvimento de produtos assim. É a já falada flexibilização da 

produção, que terá que trazer reflexos para o mercado. 

Os produtos certos na hora certa – nem mais, nem menos. Esse é o objetivo de qualquer 

empresa que queira reduzir custos através do bom planejamento e gerenciamento de estoques. 

Quanto mais volumosos forem os estoques de produtos, mais altos serão os custos 

operacionais e menores os lucros da empresa. A saída é agilizar a comunicação entre as 
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fábricas e os fornecedores de materiais para a produção. Você já deve ter percebido onde 

queremos chegar: através da Internet, isto pode ser feito de maneira muito mais rápida e 

eficiente do que através de qualquer outro meio de comunicação empresarial. Segundo 

DAVIDOW; MALONE ( 1993, p. 3-6), “produto virtual é aquele que pode estar disponível a 

qualquer momento e em qualquer variedade, sendo produzido graças ao processamento de 

informações, à dinâmica organizacional e aos sistemas de fabricação.” 

O produto ou serviço virtual ideal é produzido instantaneamente, sob medida, em 

resposta à demanda do cliente. Ele quase sempre existe antes de ser produzido: seu conceito, 

projeto e fabricação estão armazenados nas mentes de equipes cooperativas, em computadores 

e em linhas de produção flexíveis. O desenvolvimento de produtos virtuais exige uma rede de 

informações sobre mercados e necessidades de clientes, sua combinação com novos métodos 

de projeto e processos de produção integrados por computador, unindo funcionários, 

fornecedores, distribuidores, varejistas e clientes. 

As empresas estão fazendo disso sua meta principal para oferecer serviços melhores, 

mais rápidos e com mais prestígio que sua concorrência. As empresas têm que observar o que 

os seus clientes fazem, como vivem, como trabalham, para que com isso a vida dessas pessoas 

se torne um pouco mais fácil. As expectativas online são consideradas mais altas que no 

mundo tradicional dos negócios. Segundo STERNE (2001, p. 26), “nós temos expectativas 

muito diferentes dos vários tipos de varejo que freqüentamos. Mas não de web sites. Temos 

expectativas muito baixas do tipo de tratamento que podemos encontrar em uma loja de uma 

grande rede. Mas não com web sites.” 

Não demora para um maravilhoso serviço se tornar um serviço normal na realidade 

digital. Manter seus clientes não mais se baseia na vontade deles de ficar com a empresa por 

lealdade cego ou por meio de inércia. Os compradores e consumidores estão se tornando cada 

vez mais sofisticados e se acostumando ao serviço cada vez melhor. 

STERNE (2001, p. 27) afirma que as pessoas estão esperando também melhor acesso a: 

 Informação do produto  

 Informação da situação do pedido 

 Informação de conta específica 

O fator preço cada vez mais será uma variável secundária, pois as pessoas estarão 

dispostas a pagar um pouco mais por esse “produto expandido”, que agrega serviços. Segundo 

KOTLER; ARMSTRONG (1998, p. 235), preço “é o volume de dinheiro cobrado por um 

produto ou serviço. (...) Preço é a soma dos valores que os consumidores trocam pelo 

benefício de possuírem ou usarem um produto ou serviço.” 

Alguns dizem que se a empresa tem um ótimo serviço, o preço passa a ser secundário, 

ou seja, o cliente normalmente paga o preço que for pedido em troca de um bom serviço. A 

equação Preço vs. Qualidade é uma das mais difíceis de ser resolvida em marketing, seja ele 

Real ou Digital. O mais importante é o Valor percebido pelo cliente. Segundo KOTLER; 

ARMSTRONG (1998, p. 6) “valor para o cliente é a diferença entre os valores que ele ganha 

comprando e usando um produto e os custos para obter esse produto.” É o valor que 

determina quanto um cliente está disposto a pagar por um determinado serviço ou produto, 

não a qualidade.  

Se o produto tem excelente qualidade, mas não adiciona valor para o cliente, ele não 

pagará um centavo por ele. O contrário também é verdadeiro: se adicionar valor não importa a 

qualidade, o cliente pagará pelo produto. O que parece estar ocorrendo na Internet é que ainda 

não há esta percepção de “valor” por parte dos usuários de B2C e B2B. Então, jogam-se os 
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preços para baixo para tentar atrair os clientes pelo bolso. É uma tática suicida, como já está 

mais do que provado. A questão é o que é valor para o cliente B2C e B2B?  Por paradoxal que 

pareça, com todos os seus bancos de dados e outras ferramentas de marketing, algumas 

empresas virtuais parecem não saber o que fazer para conquistar os consumidores online e 

obter lucro ao mesmo tempo. Não estão adicionando valor, pois o cliente só vai lá porque é 

muito mais barato, isto é, porque eles estão fazendo dumping para atraí-lo. “O custo de 

propriedade, suporte a serviços e produção podem ser reduzidos enormemente graças à 

utilização da Internet”, segundo AMOR (2000, p. 19). E continua, “pela geração de novos 

negócios na Internet, o custo da infra-estrutura torna-se irrelevante para algumas empresas, 

porque elas estão gerando negócios adicionais e oferecendo uma solução imediata. (...) Isso 

resulta em maior volume de clientes e menos despesas.” 

Um site da empresa também pode ajudar a reduzir os custos de estoque pela redução no 

ciclo de vendas e suprimento. AMOR (2000, p. 236) afirma que, “como os preços tornam-se 

mais e mais irrelevantes, é necessário criar posições únicas de vendas. Isto significa que a 

empresa deve oferecer mais do que todos oferecem. Como muitas lojas oferecem os mesmos 

produtos, é necessário distinguir-se, ofertando serviços com valores adicionados.” 

“Como muitos serviços se tornam digitais, é possível customizá-los de tal forma que se 

ajustem exatamente às necessidades do cliente, sem necessariamente aumentar o preço. Em 

vez de reduzir o preço, o preço parece tender próximo ao máximo que um comprador esteja 

disposto a pagar.” (AMOR, 2000, p. 236) “A Internet foi construída sobre a premissa de 

distribuir informação gratuita, o que se justificava enquanto era uma rede acadêmica. Com a 

introdução da world wide web, muitas empresas comerciais envolveram-se e quiseram ganhar 

dinheiro com seus produtos. O problema é que, uma vez que o produto pode ser digitalizado, 

ele pode ser copiado sem problemas.” Este fato gera diversos problemas para as organizações 

comerciais, que perdem o controle sobre o consumo de seus produtos, quando se relacionam à 

informação, como textos, imagens, sons... 

O “P” de promoção se amplia, pois deve-se parar de encará-lo apenas como venda de 

produtos mais baratos, passando a vê-lo como um conjunto de ações feitas para viabilizar a 

venda, agradar o cliente e manter o consumidor fiel. “O marketing cria produtos que 

satisfazem as necessidades e vontades e, então, os leva até os consumidores. A propaganda é 

uma parte vital do processo de levar o produto até o consumidor.” (KIRKPRATICK, 1997, p. 

25-26). Ainda segundo KIRKPRATICK (1997, p. 26), “a propaganda é venda através de 

meios de comunicação de massa. É a comunicação da informação do produto, através dos 

meios de comunicação de massa, cujo propósito é vender os produtos aos consumidores.” 

Na virada do século XX, quando os jornais e as revistas eram a mídia mais importante 

para os anunciantes, a propaganda era chamada de “venda impressa”. A propaganda é muito 

mais barata do que através da venda pessoal, pois você atinge um número bem maior de 

pessoas, e é mais confiável do que o tradicional “boca-a-boca”. 

Segundo KIRKPRATICK (1997, p. 26-27), existem apenas duas diferenças importantes 

entre propaganda e venda pessoal: 

1. A mensagem de venda da propaganda é enviada para muita gente ao mesmo 

tempo, enquanto a mensagem do vendedor chega a uma (ou no máximo, algumas) pessoas de 

cada vez. 



José Alberto Carvalho dos Santos Claro 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. 169-180 
 

 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

175 

 

2. A mensagem da propaganda é enviada por um meio de comunicação, como 

televisão ou jornais, enquanto a mensagem do vendedor é enviada sem a intervenção de um 

meio, isto é, é passada „pessoalmente‟. 

Além de outras vantagens que as empresas obtêm através da conexão à Internet, todas 

elas beneficiam-se do aumento enorme da capacidade externa proporcionada pela rede. “O 

valor do correio eletrônico como um recurso de economizar tempo nas comunicações 

transformou-o em uma das aplicações de crescimento mais rápido no mundo dos negócios”. 

(CRONIN, 1995, p. 87) 

Mas CRONIN (1995, p. 94) também via com desconfiança o sucesso da Internet como 

um lugar para  se realizar transações comerciais. Sobre isso afirma que, “...a Internet não está 

para se tornar o maior shopping center eletrônico do mundo, mesmo se as barreiras legais ao 

tráfego comercial, como as normas de uso, forem removidas.” E continua, “...os meios 

tradicionais de marketing e vendas simplesmente não fazem tanto sucesso em um ambiente de 

rede.” CRONIN (1995, p. 94-95), ressalta ainda que, “a propaganda como carro-chefe da 

estratégia de marketing da maioria das empresas, foi projetada para ser transmitida a um 

grande número de clientes em potencial de uma vez, através de outdoors, anúncios impressos, 

televisão ou rádio. (...) Tentativas de difusão deste tipo de propaganda na Internet têm grandes 

chances de encontrar uma reação tão negativa que todas as esperanças de se obterem lucros 

são tragadas pelas (...) críticas, vindas de todos os lados.” 

No entanto, ZEFF; ARONSON (2000, p. 4) afirmam que “a web está simplesmente 

acompanhando uma antiga tradição em que compradores de mídia buscam obter o melhor 

custo/benefício para o dinheiro que investem em publicidade. (...) Anunciantes tradicionais 

estão acostumados a trabalhar com marketing de massa, e o grande volume ajusta-se a esse 

perfil. Atualmente a Internet realmente atinge milhões de pessoas”. E, além disso, é a mídia 

que tem se espalhado pelo mundo com a maior rapidez de todos os tempos. 

Mas CRONIN (1995, p. 100) volta atrás, quando diz que “é tempo de lembrar que a 

comunicação interativa na Internet deve servir de base para a expansão da abordagem 

organizacional comum a respeito de marketing. Uma das etapas do processo consiste em 

ampliar a responsabilidade de se manter os clientes bem informados”, e continua, “um dos 

pontos fortes do „intermarketing‟ é que ele, mais do que nunca, coloca as pessoas em contato 

direto com os clientes.” 

Um cliente não entra em processo de comunicação com sua empresa somente quando 

assiste a um comercial de rádio ou televisão. Existem centenas de “momentos de 

comunicação” (RIBEIRO, 1998, p. 97) entre a sua empresa e seus consumidores, atuais ou 

potenciais. Eles ocorrem no atendimento prestado no balcão, nos contatos telefônicos, nas 

entregas de pedidos, no faturamento, através de embalagens dos produtos, do layout do ponto 

de venda, dos veículos de transporte da empresa, da equipe de vendedores, no atendimento, 

pós-venda, etc.. Isso quando tratamos da realidade empresarial, mas existem outras formas de 

comunicação empresarial sobre as quais iremos falar em seguida. Por causa dessa abrangência 

do processo de comunicação, é preciso desenvolver uma cultura de comunicação nas 

pequenas empresas, que esteja presente em cada ação percebida pelo cliente. Isso pouco tem a 

ver com equipamentos, infra-estrutura ou tecnologia. Tem muito mais a ver com 

sensibilidade.  

“Quando a imprensa se tornou uma possibilidade prática, perturbou as suposições até 

então existentes acerca da capacidade (...) de as pessoas comuns adquirirem conhecimento 

além de sua própria experiência, e acerca do ponto de vista a partir do qual deveria ser 

produzido o conhecimento público.” (GERBNER, [s.d.]). 



José Alberto Carvalho dos Santos Claro 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. 169-180 
 

 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

176 

 

Ainda GERBNER reitera que “as questões suscitadas pelos meios de massa hoje em dia 

(...) refletem a transformação cultural de nossa época”; será que ele estaria tratando da 

Internet nesta afirmação? Ele continua: “as criaturas sem penas e sem pêlos viram-se forçadas 

a desenvolver todos os seus recursos de colaboração, comunhão e comunicação, 

transformando-se assim em Homo Sapiens. A comunicação é o elemento mais singularmente 

„humanizador‟ dessa configuração.” Apenas o cérebro humano regula o seu organismo, 

reponde ao meio ambiente e mantém a capacidade de reserva e calma necessárias para reter 

uma imagem, reflexionar, registrá-la, guardá-la e restaurá-la sob a forma de mensagens. 

Comunicação é a “...produção, percepção e entendimento de mensagens portadoras das 

idéias humanas do que existe, do que tem importância e do que está certo” (GERBNER, 

[s.d.], p. 58). A comunicação tradicional é “todo o processo em que uma mensagem qualquer 

é enviada por um transmissor e recebida por um receptor, que poderá ou não dar um feedback, 

ou seja, poderá ou não responder” (RIBEIRO, 1998, p.98). “O processo era, na maior parte, 

interpessoal. Ao fim de um longo e lento período de incubação, a Revolução Industrial 

irrompeu na esfera cultural. Em vez do processo milenar de infiltração e transmissão pessoa-

a-pessoa de tudo quanto alcança um ser humano, temos a produção em massa e a quase 

simultânea introdução de informação, idéias, imagens e produtos em todos os níveis da 

sociedade e em todas as partes habitadas do globo” (GERBNER, [s.d.], p. 59). 

Tanto no modelo de Aristóteles, quanto de Shannon-Weaver, a audiência ou o 

destinatário sempre são tratados como o objetivo da comunicação. Como comunicação é um 

processo e afeito a dinâmicas próprias, não é possível estabelecer um conjunto de regras que o 

regulem de uma forma integral, mas, apesar disso, é necessário definir os públicos com os 

quais você deseja se comunicar. Reconhecemos como públicos de uma pequena empresa 

todos os entes que entram ou podem entrar em contato com ela, em qualquer tempo. 

A comunicação de uma pequena empresa deve ser recheada de informação. Seja essa 

informação técnica, quando apresenta as características de seus produtos ou serviços, seja 

promocional, quando comunica os benefícios e as vantagens desses mesmos produtos ou 

serviços. A boa e verdadeira informação sempre é o melhor conteúdo de qualquer 

comunicação que se pretenda estabelecer por longo tempo. A comunicação pode ser definida 

como “interação social através de mensagens”. “Mensagens são ocorrências formalmente 

codificadas, simbólicas ou representacionais, de alguma significação compartilhada numa 

cultura, produzidas com a finalidade de evocar significação” (GERBNER, [s.d.], p. 59). 

Ainda segundo GERBNER ([s.d.], p. 62), meios de comunicação “são os meios ou 

veículos capazes de assumir formas que tenham características de mensagens ou que 

transmitam mensagens.” Já comunicação de massa refere-se a “...todos os meios de 

comunicação impessoais por via dos quais mensagens visuais e/ou auditivas são transmitidas 

diretamente a um público” (GERBNER, [s.d.], p. 62). Entre os meios de comunicação de 

massa estão a televisão, o rádio, o cinema, os jornais, revistas, livros e cartazes.  Segundo 

WIEBE (apud GERBNER, [s.d], p. 62), as duas características essenciais dos meios de 

comunicação de massa são:  

1. Seu produto está facilmente à disposição – num sentido físico – da maior parte do 

público, inclusive de um número bastante grande de pessoas em todos os principais 

subgrupos; 

2. Seu custo é tão pequeno para o indivíduo que está, geralmente, ao alcance dessas 

mesmas pessoas num sentido financeiro. 
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WRIGHT (apud GERBNER, [s.d.], p. 63) ressalta que “...a comunicação de massa 

implica condições distintivas de funcionamento, entre as quais são essenciais a natureza do 

público, da experiência comunicativa e do comunicador”, e ele completa, “a comunicação de 

massa se dirige a um público relativamente grande, heterogêneo e anônimo”, e “...as 

comunicações de massa podem ser caracterizadas como públicas, rápidas e transitórias”. 

Conforme WOLF (1992, p.17), o “termo „teoria dos mass media’ define adequadamente 

um conjunto coerente de proposições, hipóteses de pesquisa e aquisições verificadas. Há, 

porém, outros casos em que a utilização do termo é um pouco forçada, já que designa mais 

uma tendência significativa de reflexão e/ou de pesquisa do que uma teoria propriamente 

dita”. 

“A função da comunicação de massa, nesta rede de relações, é construir para os seus 

consumidores, uma enciclopédia de conhecimentos, atitudes e competências” (WOLF, 1992, 

227). Existe ainda uma dificuldade representativa para definir se a World Wide Web ou as 

novas tecnologias da Internet são meios de comunicação de massa ou interpessoal. Segundo 

ROGERS (1999, p. 627, tradução nossa), “nos anos futuros, a revolução causada pela 

comunicação tecnológica interativa deverá forçar uma integração das duas disciplinas ou a 

formação de uma terceira disciplina”. A comunicação interpessoal é a mais importante e 

poderosa forma de se comunicar, porque ela nos reporta ao início de tudo, quando não 

existiam os modernos meios de comunicação eletrônicos. Conversar é a maneira mais antiga e 

eficaz de estabelecer uma comunicação bem sucedida. Numa conversa pessoal, nos valemos 

de três recursos, basicamente: palavra, tom e gestos (RIBEIRO, 1998, p.103). Esse tipo de 

comunicação não custa nada para sua utilização pela pequena empresa, somente depende do 

estímulo que cada pessoa dentro da organização recebe para utilizá-la. “A comunicação cara a 

cara é o meio que a maioria de nós aprende a utilizar desde criança” (WILLIAMS, 1992, p. 

235). 

Misturando arte e ciência, na comunicação devem existir os componentes criatividade, 

bom gosto e talento, mas sempre aliados à técnica, esforço e competência na utilização das 

suas diversas ferramentas. Não há uma organização que não utilize o processo de 

comunicação, pois há um fluxo enorme e constante de informações, movimentando-se de 

cima para baixo, de baixo para cima, e para os lados. 

A década de oitenta no século passado foi um período de intensas mudanças, durante o 

qual apareceram, com bastante freqüência, novos meios de comunicação. Segundo 

WILLIAMS (1992, p. 223), “os novos sistemas de comunicação são uma convergência dos 

sistemas de transmissão de informação – telecomunicações – e os sistemas de armazenamento 

e processamento de informação – computadores”. 

WILLIAMS (1992, p. 224) acrescenta que “para organizar a grandeza de possibilidades 

de comunicação, classificamos esses sistemas em quatro grupos”:  

- os sistemas de entretenimento; 

- os serviços de informação e cálculo; 

- os sistemas de transmissão de mensagens; 

- comunicação interpessoal. 

“Com o veloz desenvolvimento e a multiplicação dos meios de comunicação, a pressão 

para aprender a manipulá-los se torna cada vez mais intensa, e a adaptação humana vai 

requerer o máximo esforço” (WILLIAMS, 1992, p. 236). Se todos os novos sistemas de 

comunicação se tornarem populares, o que ocorrerá com os meios atuais: livros, jornais, 

correio, telefone, rádio, cinema, cassete, disco e televisão? Seria demasiado pessimismo supor 

que algum dos meios desapareceria por completo. 
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Muito antes do advento desses meios de comunicação de massa, as pessoas construíam 

seus próprios modelos e realidades, baseados no seu pequeno círculo de atuação. Mas, com a 

multiplicação do número de canais dos quais os indivíduos tiram a imagem da realidade, o 

indivíduo começou a receber também as imagens e informações transmitidas através de 

jornais, das revistas de massa, do rádio e, mais tarde, da televisão. Muitas imagens projetadas 

por esses canais se transformaram em ícones e povoam as fantasias de muitas pessoas. 

Segundo TOFLER (1980, p. 163), “estas fantasias produzidas centralmente, injetadas na 

„mente da massa‟ pelos meios de comunicação de massa, ajudaram a produzir a padronização 

do comportamento exigida pelo sistema de produção industrial.” 

As informações se alteram hoje muito rapidamente e as imagens mudam a cada instante 

dentro de nossa percepção. Por isso muitas empresas devem sempre se manter na mente das 

pessoas, manter fiéis seus consumidores, cativá-los. 

Mas TOFLER (1980, p. 164) ressalta um aspecto interessante, quando denomina de 

“desmassificados”, os meios de comunicação de massa, que além de não estarem conseguindo 

expandir sua influência, são subitamente forçados a dividi-la.  

Os mais diversos tipos de mídia tradicionais estão encontrando concorrentes em suas 

próprias subdivisões e segmentações. Mas será que a Internet veio acentuar ainda mais essa 

divisão? 

Hoje, segundo TOFLER (1980, p. 171), “...em vez de massas de pessoas recebendo 

todas as mesmas mensagens, grupos desmassificados menores recebem e enviam grandes 

quantidades de suas próprias imagens uns para os outros.” E continua, “em vez de apenas 

recebermos o nosso modelo mental de realidade, nós agora somos impelidos a inventá-lo e 

continuamente a reinventá-lo.”  

Para TOFLER (1980, p. 172), o que explica a “sociedade de informação” é a 

“...desmassificação da civilização, que reflete e intensifica os meios de comunicação, traz com 

ela um enorme salto na quantidade de informação que todos trocaremos uns com os outros.” 

Segundo NEWELL (2000, p. 67), “muitos executivos de marketing e propaganda de 

hoje cresceram na empresa quando a única ferramenta eficiente era a mídia de massa. A 

propaganda de mala direta era considerada de segunda classe. (...) Os comerciais de televisão 

eram a varinha mágica para ganhar novas contas.... Historicamente, os anunciantes e as 

agências sempre assumiram a posição de que qualquer forma de marketing direto era 

„ineficiente‟ e que a propaganda geral era efetiva. O que era „direto‟ era sempre 

desvalorizado.” Aqueles que tiveram sucesso aprenderam que as novas ferramentas exigem 

novas habilidades. Para desenvolvê-las é importante, primeiro, entender as novas ferramentas.  

Concluindo, percebemos que o uso da Internet, não só deve ser utilizado pelas pequenas 

empresas, como deve ter uma postura de canal multimídia, onde os relacionamentos com o 

mercado consumidor serão privilegiados. Relacionamentos, que hoje são a tônica do 

marketing, baseados em uma interatividade completa. 
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