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RESUMO
Esse projeto se desenvolve com base na comunicação organizacional, que
desempenha um papel indispensável dentro das organizações, funcionando como um elo
entre a empresa e os colaboradores. A comunicação organizacional, por sua vez,
funciona como uma ferramenta estratégica dentro das instituições, influenciando
efetivamente no alcance dos resultados dentro das empresas.
O objetivo do presente trabalho é criar uma ferramenta de comunicação interna
para uma empresa de grande porte: Energisa Sergipe. Após a análise dos instrumentos
de comunicação da empresa e em função da grande expansão do uso de tecnologias
móveis e do crescimento exacerbado do uso de aplicativos dentro do cenário da

comunicação, inclusive da comunicação organizacional, foi desenvolvido um aplicativo
de comunicação interna, o EnergisApp, com inúmeras funcionalidades, incluindo a
disseminação de notícias, galerias de fotos e sincronização com o Facebook, rede social
utilizada pela empresa para contato com clientes e colaboradores.
Este trabalho visa alertar às organizações sobre a necessidade de se atentarem às
transformações que acontecem dentro do cenário da comunicação e se adaptar ao uso
das novas tecnologias, quebrando o mito de que é altamente custoso adotar novas
tecnologias de comunicação dentro das organizações e mostrando que é bastante viável,
e até mesmo necessário, implementar as tecnologias móveis dentro das instituições, por
serem eficientes e práticas no âmbito da comunicação.
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ABSTRACT
This project is developed based on organizational communication, which plays a vital
role within organizations, functioning as a link between the company and the
employees. The organizational communication, in turn, serves as a strategic tool within
institutions, influencing effectively on the achievement of results within companies.
The aim of this work is to create an internal communication tool for a large company:
Energisa Sergipe. After analyzing the company's communication tools and due to the
great expansion of mobile technologies’ use and the overgrowth of the use of apps
within the communication field, including organizational communication, an internal
communication app was developed, the EnergisApp, with numerous features including
the dissemination of news, photo galleries and synchronization with Facebook, social
network used by the company to contact customers and employees.

This work is intended to alert organizations about the need attempt to the changes that
take place within the communication field and adapt to the use of new technologies,
breaking the myth that to adopt new communication technologies within organizations
is highly costly and showing that it is quite feasible, and even necessary, to implement
mobile technologies within institutions, to be efficient and practices in communication.
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