
VII  
 

A COMUNICAÇÃO DIGITAL NA 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

NAS ORGANIZAÇÕES 
AS MAIS-VALIAS DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 
 

Anabela Félix Mateus  (Investigadora FCT - Fundação para a Ciência e 
Tecnologia y Labcom- UBI- U. Beira Interior - Portugal) 

 
Introdução 
 
Não é fácil definir Comunicação Organizacional. Uma 

das mais citadas referências é  de a Thayer quando a entende 
como  

“a comunicação que ocorre dentro da 

organização e a comunicação entre ela e seu 

meio ambiente, que definem a organização e 

determinam as condições de sua existência e 

a direção de seu movimento”
1
  

 

Mais recentemente, Kreps em 19902, vem apresentar 
uma definição mais elaborada, mais complexa, mas com um 
conteúdo no mesmo sentido. Para este autor a Comunicação 

Organizacional é, então,  
“o processo através do qual os 

membros de uma organização reúnem 

                                                           

1 Thayer, 1976, p.120 
2
 Kreps, G., 1990  

 
 



A Comunicação Digital na Comunicação Integrada nas organizações. 

As mais-valias das novas tecnologias 

2

informação pertinente sobre esta e sobre as 

mudanças que ocorrem no seu interior, e a 

fazem circular endógena e exogenamente. A 

comunicação permite às pessoas gerar e 

partilhar informações, que lhes dão 

capacidade de cooperar e de se 

organizarem”. 

  

Os processos de comunicação têm evoluído ao longo 
dos tempos e as perspetivas de análise também. Mas as 
formas de encarar as organizações e a gestão das mesmas e 
dos seus recursos, particularmente os humanos, também têm 
sido alvo de grandes mudanças.  

O que nos impele ao presente contributo é  
entendermos o recente compromisso que  existe hoje entre 
as organizações e o estado da comunicação que lhes está 
implícito. Compromisso que sempre entendemos existir. 
Mais ou menos formalizado, mais ou menos aceite pelas 
estruturas, mas sempre implícito.  

Tal como já há muitos anos defendemos: da eficácia 

do processo de Comunicação, resulta a eficácia da gestão; 

da eficácia da estratégia da Comunicação, resulta a 

eficácia da estratégia da Gestão. 

E é daí que há muito também ousamos afirmar que 
gestão sem comunicação, não é gestão.  

 

1 - Antecedentes Históricos 
 

Introdução 
 

Em 1989, Charles Redding, um nome incontornável 
no estudo da comunicação nas organizações, afirmava que 
“para adivinhar o futuro era necessário conhecer o 

passado”(Buzzanel e Stohl, 1999 pp. 324–337). Não para 
adivinharmos o futuro propriamente, mas para percebermos 
o presente da comunicação nas organizações, entendemos 
útil uma pequena viagem ao longo dos tempos, atendendo 
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ao papel que foi atribuído à comunicação no âmbito das 
teorias da organização. 
 

1.1 - Abordagens Clássicas 
 

Teve como principais teóricos Max Weber (1909- 
1949) com a sua “Burocracia”, o francês Henry Fayol 
criador da “Teoria clássica da Administração” (1916 - 
1949) e o americano Frederick Taylor “pai da 
Administração Científica do trabalho”(1911). 

É um período que vai de 1950 a 1990 e marca o 
mundo dos negócios.  

No fim da 2º. Guerra mundial, as 

empresas começam a desenvolver-se a nível 

tecnológico impulsionadas pelo avião a jato, 

a televisão, a telefonia digital e os 

computadores
3
.  

 
A fábrica ideal, como é concebida por Taylor, limita-

se à mera difusão de informação no sentido descendente, 
seguindo a hierarquia pré-estabelecida. Os subalternos 
apenas têm acesso aos dados estritamente necessários à 
execução da sua tarefa: ordens, regras, métodos de 
operação; o trabalho é realizado individualmente, 
traduzindo-se em especialização e isolamento. A 
organização é analisada como um sistema fechado, sem 
algum tipo de comunicação com o meio envolvente para 
além das puras transações comerciais. Esta perspetiva 
assenta na analogia entre as organizações e as máquinas. 
Trata-se de um modelo mecanicista, que resultou na 
desumanização do trabalho, em prol da produtividade. Neste 
contexto, a organização deveria limitar-se à comunicação 
formal e centralizada, destinada ao planeamento e execução 
das tarefas, (Fisher, 1993).  

                                                           

3 Chiavenato, 1999, p.142 
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A Comunicação nas Escolas Clássicas 
A comunicação na organização apresenta-se aquí 

como função do modo de administração do pessoal. 
Para os teóricos desta corrente, como Taylor, Fayol e 

Weber, a comunicação da empresa é vista principalmente 
como informação operacional e formal;  

Importa essencialmente a informação e não a 
comunicação; 

A comunicação informal não é desejada;  
A comunicação deve seguir os canais definidos e os 

circuitos definidos pela direção;   
A noção de comunicação é secundária; 
As mudanças realizam-se através da direção e não dos 

empregados; 
O conflito é considerado como um erro da 

administração;  
O que importa é que as instruções sejam seguidas;  
A comunicação é essencialmente formal e 

descendente, baseando-se essencialmente na transmissão da 
informação (Benoit, 1994) 

 
1.2 - Os modelos Humanistas 

  
Os modelos humanistas, e muito particularmente a 

abordagem mais antiga que ficou conhecida por “escola das 
relações humanas” surge nos anos 30 em contraponto às 
teorias clássicas. Formam as correntes que genericamente se 
podem designar por correntes sóciopsicológicas  

•    A Escola das Relações Humanas 
    A Escola das Relações Humanas tornou-se conhecida 

através dos trabalhos de Elton Mayo e Kurt Lewin (1933). 
Também com Chester Barnard (1886-1961), entre outros. 

A perspetiva das relações humanas vem reconhecer o 
potencial da comunicação descendente, ascendente e lateral 
numa administração de pessoal eficiente. Esta é vista como 
uma forma de valorizar o trabalho, encorajando a 
criatividade e a produtividade, (Fisher, 1993). 
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Os novos tipos de processos organizacionais propostos 
abrem uma nova perspetiva para a comunicação 
organizacional (Benoit, 1994; Petit et all, 1993). O trabalho 
em equipe e o interesse pelas pessoas são privilegiados. A 
empresa deve considerar a dimensão humana para manter a 
coesão. 

•    As Escolas Motivacionais 
As escolas motivacionais surgem pela mão de 

Abraham Maslow (1908), Douglas MacGregor (1960), 
Rensis Likert (1961), David McClelland (1961). 

Esta perspetiva defende que quanto maior a satisfação 
dos trabalhadores, maior a produtividade: “Um trabalhador 

contente é um trabalhador mais produtivo,” (Kreps, 1990).  
O papel da comunicação amplia-se: é necessário 

proporcionar uma comunicação em todos os sentidos.  
•    A Teoria Comportamental ou Escola do 

Comportamento Organizacional, surge com   Herbert A. 
Simon (1947), George Homans (1961), e completa-se na 
década de 60, com um movimento com grande repercussão 
dentro desta abordagem denominado Desenvolvimento 
Organizacional (OD): (Lawrence, Lorsch, Blake, Mouton, 
Argyris, etc.) 

A Comunicação para os Humanistas 
A abordagem propõe uma nova perspetiva da 

comunicação organizacional; 
Considera a importância da dimensão humana na 

comunicação; 
As práticas de relações humanas privilegiam a 

expressão dos sentimentos; 
O objetivo é o de facilitar as comunicações; 
Há o reconhecimento da importância da Comunicação 

informal como um fator de cooperação a todos os níveis; 
  A comunicação não é somente funcional, mas também 
relacional; 

A consciência da importância da comunicação interna 
começa a ser desenvolvida; 
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São os pioneiros a descreverem a organização 

comunicante. 

Esta corrente é a origem da multiplicação das políticas 
de comunicação e supõe um desenvolvimento da 
informação descendente e da comunicação horizontal 

 
1.3 - As Perspectivas Sociológicas 

 
  Do ponto de vista da corrente dos sociólogos, 
particularmente do sociólogo Friedberg (1981), a 
abordagem dos psicólogos não considera a importância das 
estruturas organizacionais, ao analisarem a comunicação  
por si mesma, independentemente dos seus criadores. Para 
estes, a organização deve ser vista como um fator 
importante de determinação do comportamento humano 
com as suas estruturas físicas e sociais e todo o sistema de 
relações implícito. Friedberg e Crozier, entre outros, 
segundo as suas perspetivas particulares, vêm refutar o 
excesso de formalismo ou de centralização nas 
organizações, preferindo a flexibilidade e a sinergia 
decorrentes (Friedberg, 1981); a Análise estratégica, 
corrente desenhada por Croizier, derivada das suas 
investigações na década de 70, vem demonstrar as relações 
informais existentes nas organizações com as estratégias 

pessoais de atuação que aí encontrou, nem sempre 

consonantes com o desenho da estrutura formal das 

mesmas; Emery e Trist com a Abordagem Sociotécnica 
(1961) consideram a empresa particularmente dinâmica, 
composta por atores sempre em interação e aberta ao 
exterior, também em plena interação com o ambiente 
externo. Salientam a interelação entre o sistema tecnológico 

e o social e o valor existente na microorganização do 

trabalho dentro da empresa. 
Como ponto comum a todos estes autores não 

podemos deixar de evidenciar o reconhecimento da 
importância de um sistema de comunicação que torna 
possível as relações de independência entre os diferentes 
atores. 
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A Comunicação nas perspetivas sociológicas 
Os sociógolos de formação consideram que a 

flexibilidade nas formas de organização tornam possível os 
contatos mais pessoais; 

Verifica-se um desenvolvimento da comunicação 
multidirecional; 

A expressão dos atores é considerada como prioritária; 
Denunciam a burocracia não comunicante. 

  1.3.1 - O Modelo dos Sistemas Sociais  
O Modelo dos Sistemas Sociais é uma abordagem a 

realçar neste contexto. Tornou-se conhecido no final da 
década de 50 (princípios de 60), com trabalhos dos teóricos 
March e Simon (1958) e Katz e Kahn (1966). Segundo ela a 
organização é vista como um conjunto complexo, composto 
por partes interdependentes, que interagem e se adaptam 
continuamente às transformações do meio ambiente, no 
sentido de atingirem os seus objetivos. Qualquer alteração 
num dos seus  componentes vai, inevitavelmente, alterar os 
restantes, (Kreps, 1990). No fundo trata das mudanças que 
ocorrem dentro de uma organização. Segundo esta teoria 
aberta, democrática e participativa, as organizações devem 
voltar-se mais para as pessoas do que para as técnicas e 
recursos não humanos para conseguir uma maior capacidade 
de realizar  mudanças necessárias ao desenvolvimento 
organizacional.  Os conceitos de clima e cultura emergem 
em importância no contexto das organizações em prol de 
uma melhor relação e vivência humana dentro do local de 
trabalho. Cada organização tem a sua própria cultura que 
fornece aos seus membros um sentido comum na 
interpretação da vivência organizacional. Essa cultura é 
entendida como um sistema de conhecimentos, valores, 
crenças, ideias, leis, discursos, ações e artefactos. E da 
forma como estes elementos interagem, resulta a identidade 
organizacional (Fisher, 1993). É o que carateriza cada 
organização.  

Teoria Contingencial 
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Esta corrente de pensamento surge em meados dos 
anos 60 e defende que situações diversas requerem práticas 
distintas, reconhecendo a possibilidade de usar as 
abordagens anteriores, independentemente ou combinadas, 
para lidar com as diferentes situações. A chave da gestão 
contingencial está na identificação das variáveis contextuais 
e ambientais que exigem adaptações nas estruturas e práticas 
de gestão, estando a eficácia das opções tomadas 
dependentes da sua adequação ao meio. 

A comunicação afirma-se aqui como um elemento 
essencial à vida organizacional. A comunicação é o 
processo pelo qual as pessoas manifestam e partilham a 
cultura e através da qual ela é continuamente criada (Fisher, 
1993). As duas funções básicas da comunicação 
organizacional são, então, fornecer aos membros da 
organização a informação necessária sobre a sua cultura e 
integrá-los nessa mesma cultura, (Kreps, 1990). Ela  tem a 
função de interligar todos os outros componentes. À 
comunicação cabe a tarefa de adaptar o pessoal e os 
processos a situações e problemas específicos, pelo que esta 
deve concretizar-se a vários níveis dentro do sistema: entre 
as partes do sistema e entre este e o meio ambiente.  

 
1.4 – A Corrente da Gestão 

 
Esta perspetiva partiu do neoclássico Peter Drucker 

(1909-2005) e do seu sucessor Hermann Simon (1997) que 
começaram por pôr em questão a “racionalidade humana". 

Os conceitos de participação, de estratégia, de 
administração por objetivos, de decisão, de contingência, 
etc. ocupam um lugar central na presente abordagem. Os 
indivíduos, dotados de personalidade própria, limitados por 
restrições múltiplas, devem contentar-se com uma "solução 
satisfatória", permitida pelos meios e recursos disponíveis 
na circunstância (Friedberg, 1981). 

Os autores da presente corrente consideram que 
existem competências particulares ao administrador, não 
encontradas nas outras correntes de pensamento. Uma delas 
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é precisamente a comunicação no interior das organizações, 
outra, a decisão em situações de incerteza, e, por último, a 

planificação estratégica (Benoit, 1994). 
Os Círculos de Qualidade fazem parte de uma 

abordagem de gestão com carácter pragmático mais recente 
da corrente. Teve origem nos anos 50 com Deming e 

Juran, as técnicas foram importadas pelo no Japão e só mais 
recentemente vieram a ser aplicadas no Ocidente. Eles 
analisam problemas, apresentam sugestões aos topos 
empresariais que as analisam e tomam as decisões tendo em 
conta os relatórios por eles emanados. Pelo facto de terem o 

apoio dos órgãos de Gestão dinamizam a estrutura formal 
existente. 

A Comunicação dos Gestores 
Os gestores reconhecem  agora a importância de novas 
variáveis,   entre elas a Comunicação. 
Neste quadro, a comunicação é importante pois a 

abordagem  de gestão baseia-se na busca de coordenação em 
todos os níveis da organização (Benoit, 1994).  

 
1.5 - A Administração pós-industrial 

 
Ouchi, Peters e Waterman, Archier e Serieyx, Kanter, 

são os representantes mais importantes dos novos modelos 
ocidentais da Administração Pós-Industrial (Serieyx, 1993); 
Hofsteed, B. Nyan, P.d’Aloja (1993), também se podem 
referir neste contexto. 

As contingências ambientais e o avanço do 
conhecimento abrem portas a novas perspetivas. Uma das 
principais é a tão atual "Aldeia Global". Relacionado com 
esta situação surge uma sucessiva eliminação de barreiras 
entre regiões onde, quase no mesmo instante, sabemos o que 
se passa nos locais mais distantes e temos acesso a todos os 
produtos e serviços. Independentemente de diferentes 
culturas, hábitos e sistemas de valores, há uma certa 
tendência para uma aproximação de formas de pensar e 
atuar. Há pois que refletir sobre as diferenças e semelhanças 
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entre a gestão realizada nos diferentes países, 
nomeadamente onde esta área de conhecimento tem tido 
maior desenvolvimento: EUA, Europa e Japão. A corrente 
da administração pós-industrial reforça a importância das 
empresas no desenvolvimento das técnicas e dos métodos 
com vias à facilitação da comunicação, admitindo que o 
papel tradicional dos executivos deve ser adaptado a esse 
novo momento. Eles devem ser, sobretudo, animadores e 
comunicadores. O papel primordial dos executivos é o de 
facilitar a comunicação, estimulando interações constantes e 
positivas. O sucesso das empresas está intimamente 
relacionado com a comunicação rica e informal. 

Em termos de Comunicação 
A comunicação é fundamental; 
A estrutura organizacional é uma verdadeira rede de 

comunicação; 
Comunicação e cultura estão estritamente ligadas; 
O sistema de comunicação é rico e informal; 

  A intensidade das comunicações é extraordinária; 
  A função Comunicação é aqui reconhecida; 
 

1.6 – Abordagens Contemporâneas 
 

Davenport & Prusak (1998), Nonaka & Takeuchi 
(1997), Stewart (1998), Sveiby (1998) e Morrison (1997), 
apresentam-se como os teóricos mais representativos que  
desenvolvem uma nova perspetiva  da comunicação, voltada 
principalmente para as questões relacionadas  com a 
transmissão do conhecimento organizacional. A 
complexidade ambiental, onde as organizações passam a 
estar inseridas, modifica o paradigma da comunicação 
empresarial, até então voltado para a transmissão de 
informações. O grande desafio da função administrativa 
comunicação passa a ser o da transmissão do conhecimento 
dentro das dimensões interna e externa, assim como para 
todas as direções e sentidos da organização. Como função 
básica da organização, a comunicação é orientada para 
facilitar os processos de partilha do conhecimento, dentro 
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não só do espaço físico comum da empresa, mas também já 
no âmbito de uma realidade virtual, onde a comunicação no 
ciberespaço passa a ser essencial para as empresas. Outro 
aspeto relevante desta corrente é a explosão da tecnologia 
enquanto objeto facilitador da comunicação, principalmente 
com o advento da telemática. As ligações em rede, a 
comunicação a laser, a fibra ótica e os sistemas de 
comutação de grandes computadores cresceram 
significativamente e espalharam no contexto empresarial 
uma ideia de conectividade.  

Características da nova Comunicação: 
A comunicação ajuda e incentiva a partilha do 

conhecimento; 
A comunicação é realizada em ambientes de 

ciberespaço; 
As tecnologias facilitam e disseminam a comunicação 

interna e externamente; 
É uma exigência da conectividade empresarial. 

 

2 - A Comunicação Organizacional do 
início do Séc XXI 

 
Introdução 

 
A utilização de novas tecnologias de informação pode 

ser compreendida quer como resposta às necessidades da 
globalização, quer como instrumento que incentiva e produz 
a globalização das ações organizacionais. Com as mudanças 
provocadas pelo processo de globalização as organizações 
viram-se na necessidade de se adaptar à nova realidade, 
procurando e implantando novas formas e meios de 
comunicação, de modo a facilitar os seus processos 
interativos.   
      Atualmente, a comunicação organizacional traduz-se 
genericamente em três dimensões distintas, embora com 
níveis individuais de frequência consoante o tipo de 
organização: a humana, a estratégica e a instrumental. 
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      A dimensão humana valoriza a comunicação 
interpessoal e tem como objetivos a relação e o 
entendimento entre as pessoas, interna ou externamente à 
organização. As organizações são formadas por seres 
humanos, que em vários contextos (social, cultural, político, 
económico) tentam alcançar os seus objetivos, que devem 
ser baseados num processo de relação entre os indivíduos. 
Deve-se pensar a comunicação de forma crítica e não apenas 
como transmissão de informações; a dimensão 
instrumental tem  o seu objeto nos instrumentos e 
ferramentas que são utilizados para a transmissão da 
informação. Esta dimensão é a mais presente nas 
organizações; a dimensão estratégica considera a 
comunicação como fator inerente e estratégico para agregar 
valor às organizações. Através dela a empresa consegue 
posicionar – se no mercado, planeando as ações para poder 
atingir os seus públicos estratégicos (Kunsch, M. in 
Marchiori, M., 2006). 
 

2.1- A Comunicação Integrada 
 

A comunicação integrada surgiu nas organizações 
como forma de aproximar os conteúdos dos diversos setores 
dentro de uma empresa. Ela  apresenta-se como o conjunto 
das várias áreas de Comunicação da organização – externa, 
interna, institucional – que, agindo em conformidade, 
segundo um plano e estratégia globais, se complementam 
nas suas diversidades e especificidades, obtendo-se um 
efeito sinérgico, que se revela no todo da Comunicação 
Organizacional (Mateus, A., 2012). Mas é de salientar que a 
organização hoje não pode ser vista desintegrada da 
sociedade onde está inserida. O planeamento estratégico da 
comunicação tem que ser feito tendo em conta também esse 
fator externo tendo-o em conta como uma variável 
fundamental. É neste sentido que as ações comunicativas 
assumem uma função estratégica.  O conceito atual de 
gestão estratégica implica considerar o  
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“impacto da cultura organizacional e das 

atividades da política interna na formulação e 

implementação das estratégias”4  
 

É por isso que:  
“Num sistema integrado, os diversos setores 

comunicacionais da organização trabalham em 

conjunto, conhecendo e visando os objetivos gerais 

específicos de cada setor. Trata-se de uma gestão 

coordenada, sinérgica e holística dos esforços 

humanos e organizacionais.
5  

 
2.2 – A Comunicação Integrada face às novas tecnologias 
na organização – um conceito ampliado 

O ambiente de mudanças tecnológicas, tem 

afetado diversas áreas do conhecimento e da vida 

em sociedade. Os novos instrumentos de 

tecnologia da informação, tais como vídeo e fone 

conferências, internet e todas as suas aplicações 

(e-mails, páginas, salas de bate-papo, listas de 

discussão, etc) tem alterado o escopo da 

comunicação organizacional e sugerem a 

necessidade de rediscussão do conceito de 

Comunicação Integrada.
6
 

 
A comunicação integrada prevê a construção de uma 

mensagem organizacional única através de diversos 
instrumentos de comunicação, respeitando as características 
de cada veículo, mas com um conteúdo único. Pelo fato, tal 
conceito pode incluir já não só as ações comunicativas, mas 
também informações organizacionais, fundamentais ao 
aumento da competitividade e à obtenção dos objetivos de 

                                                           

4 Stacey, 1993 in Kunsch, 2006 
5
 Mateus, Anabela, 2013  

6 Casali, Adriana, s/d., documento online, p.13  
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produtividade. Sistemas de tecnologia de informação e 
softwares de gestão permitem o controle das informações 
relativas aos processos de trabalho. 

“Pensar na comunicação via voz, imagens, texto 

ou transmissão de dados num novo ambiente 

tecnológico que possibilita a comunicação em 

tempo real também é falar de comunicação 

integrada uma vez que cria-se uma integração 

organizacional, nunca antes imaginada, que 

facilita o processo de tomada de decisão e 

aumenta significativamente a produtividade das 

empresas”
7    

 

Frente às novas tecnologias de informação, a 
unicidade da mensagem deve ser repensada. O recetor 
procura em cada uma das suas distintas fontes de 
informação elementos novos que lhe vão possibilitar 
construir o seu quadro de referência num processo que é 
hoje designado de “Bricolage”. Trata-se de 

 “um processo de exploração teórica 

anárquica [...] pelo qual os indivíduos e as 

culturas usam os objectos que os rodeiam para 

desenvolver e assimilar idéias”
8  

 
Com a multiplicidade dos meios de comunicação 

devido à grande oferta e variedade das novas tecnologias de 
informação, as possibilidades e as expectativas são 
ampliadas. Os diversos meios de comunicação são utilizados 
para compor um cenário onde a mensagem final será 
formada apenas pelas opções do recetor. A nova ideia de 
comunicação integrada surge da coordenação de mensagens 
para transmitir um impacto máximo. Este impacto é obtido 
através da sinergia. As ligações são criadas na mente do 
recetor, resultado de mensagens que se interligam e 

                                                           

7 Idem, idem, ibidem 
8
 Levi-Strauss, in Turkle, 1997,p.70 
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relacionam para criar um impacto mais forte do que 
qualquer mensagem individual isolada provocaria. As 
mensagens e conceitos implícitos são repetidos ao longo do 
tempo através de diferentes veículos e provenientes de 
diferentes fontes, atendendo sempre às unidades 
fundamentais intrínsecas ao seu significado. Uma vez 
integradas, as mensagens, agregam-se para criar estruturas 
de conhecimento e atitudes coerentes no recetor. A 
comunicação integrada só é eficiente se criar sinergia.  

Nesta perspetiva das novas tecnologias de informação 
há a necessidade de formação de equipes multifuncionais e 
multidisciplinares, que obriga mesmo à interelação da 
comunicação com outras áreas do conhecimento. Os novos 
veículos de comunicação exigem que Relações Públicas, 
Publicitários, Jornalistas, especialistas em Comunicação 
Organizacional,  trabalhem em conjunto com informáticos, 
programadores gráficos, gestores de informação, analistas 
de sistemas, engenheiros de telecomunicações, juristas, 
contabilistas, colegas da área financeira, da estatística e 
muitos outros profissionais das áreas das Ciências Sociais e 
das Ciências exatas. Com a ampliação do conceito, a 
atividade de Comunicação Integrada passa a alastrar-se a 
outros profissionais com especializações distintas da área da 
Comunicação. E, algo que convém salientar, a sua 
colaboração passa-se não apenas a nível da realização das 
tarefas com a implantação das ferramentas de comunicação, 
mas também a nível do planeamento, na conceção da 
própria estratégia da Comunicação Integrada. Esta nova 
estratégia de comunicação apresenta-se agora desconstruída, 
fragmentada, capaz de transmitir a mensagem através da 
multiplicidade de veículos: por e-mail, teleconferência, 
netmeeting,  listas de discussão, e tantos outros instrumentos 
disponibilizados para comunicação em tempo real utilizados 
em ambientes organizacionais. O novo aparato tecnológico 
permite, inclusivamente, a organizações com unidades 
dispersas fisicamente, a possibilidade de integrar as suas 
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atividades como se estivessem todas reunidas num único  
espaço, ainda que este seja virtual. 
 
2.3 - A Comunicação Digital 
 

2.3.1 - A Comunicação Dialógica da era 2.0  

A evolução tecnológica da Internet, por volta de 2004, 
aportou a modificação do anterior papel passivo do mero 
‘navegante’ para um novo papel, ativo e participativo, de 
‘usuário’. Começa a formação de redes de interesse, com a 
possibilidade dos usuários interagirem entre si, participando 
em grupos de discussão e adicionarem conteúdos 
relacionados com os temas que unem o grupo, em debate. 
Com a Comunicação digital e a globalização “Sai o 

espectador e entra o usuário; sai a comunicação de massa e 

entra a interpessoal” (Terra, 2006). 
A comunicação digital é a expressão comunicacional 

derivada da internet - web 2.0 - ou que a usa como 
plataforma de atuação. Ela está diretamente ligada à internet 
e às redes sociais e aborda um novo conceito de 
comunicação baseado na interação. 

Ao contrário do processo de comunicação 

tradicional, que foca sua transmissão de 

mensagem no receptor, a comunicação digital 

trabalha de forma dialética, permitindo a 

interação e a troca de papéis entre emissores e 

receptores.
9
  

 

2.3.2-Intranet:instrumento de comunicação interna  
 

  Dentro da organização a Internet veio traduzir-se 
num meio falicitador da comunicação e, consequentemente 
num instrumento valioso de gestão interna. Aí os fluxos de 
informação correm nos dois sentidos - com feedback 
facilitado – e proporcionam uma gestão do conhecimento 

                                                           

9 TERRA, Carolina, 2006 
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organizacional, nunca antes permitida. Ela traduz-se, assim, 
como o meio por excelência de comunicação interna que 
permite potencializar e massificar o fluxo de informação 
institucional. É um instrumento de coordenação de 
comportamentos único e imprescindível para a alta 
estratégia da organização. Para além desta função, ainda a 
nível interno, também se apresenta como uma ferramenta de 
gestão da informação e dos conhecimentos da organização. 
Oferece uma plataforma de base de dados de informações de 
todas as áreas, de forma organizada e controlada. Os 
funcionários ficam ligados com um poderoso meio de 
comunicação que os liga ao mundo. O acesso às notícias e a 
fatos relevantes torna-se instantâneo e mais eficiente. A 
participação pode ser incentivada e a vida organizacional 
facilitada.  

 
  2.3.3 - Comunicação digital e Público Externo 

Se as modificações operadas internamente nas 
organizações com o advento da internet são de registar, as 
consequências que se dão nas relações com o exterior 
também exigem ser assinaladas. O mundo dos negócios 
transformou-se e consequentemente os relacionamentos. De 
acordo com Kotler & Armstrong (2003, pág.12):  

“a internet é considerada a tecnologia que 

possibilitou um novo modelo de fazer negócios, 

pois ela permite o acesso a informações, 

entretenimento e comunicação, a qualquer hora e 

em qualquer lugar”.  

As empresas utilizam a internet para construir 
relacionamentos com clientes e parceiros de negócios, assim 
como para divulgar, vender e distribuir os produtos de 
maneira mais eficiente. Empresas de distintas áreas tentam 
atrair novos clientes na Web e muitas empresas tradicionais 
aventuram-se on-line para atrair novos clientes e construir 
relacionamentos mais fortes. 
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2.3.4 - CRM e as novas relações intercomunicativas 

O CRM (Customer Relationship Management) 
apresenta-se como uma consequência do desenvolvimento 
das novas tecnologias e reflete a sua importância através da 
construção de uma base de dados com informações relativas 
a cada um dos clientes da organização. Essas bases contêm 
informações de carácter demográfico, psicográfico e 
comportamental, e também acerca do comportamento de 
compra, tal como a frequência e momentos em que o cliente 
mais compra o produto ou usufrui de um determinado 
serviço. (Ivanovic, Mikinac e Perman, 2011). 

De acordo com Mohammed e Rashid (2012), o CRM 
é uma forma de aumentar a vantagem competitiva das 
empresas, conseguindo com isso melhorar a performance da 
mesma, ao mesmo tempo que gere mais de perto a sua 
relação com o consumidor. Os autores referem em 
simultâneo a importância da utilização dos recursos internos 
da empresa para uma melhor otimização do CRM. 

Na mesma linha de avaliação, Sigala (2005) atribuí 
igualmente importância a uma boa utilização dos recursos 
internos para que a implementação de um sistema de CRM 
seja produtivo. A autora defende que o CRM depende das 
atitudes de todos os colaboradores, independentemente de 
pertencerem ou não ao departamento de marketing. Defende 
que, em primeiro lugar, qualquer empresa deverá ter o 
cuidado de envolver os seus colaboradores, motivando-os e 
criando neles o compromisso de estarem atentos ao cliente e 
suas necessidades, para o que precisam de estar dotados de 
determinadas competências sociais. No seguimento das suas 
ideias criou um modelo integrado de CRM onde define a 
importância do esforço conjunto de três áreas: gestão do 

conhecimento (KM), tecnologias da informação e 
comunicação (ICT) e marketing relacional.  

Desenvolver uma boa estratégia de CRM implica, 
pois, que a empresa esteja focada no ciclo de vida do cliente 
e não no ciclo de vida dos produtos.  O cliente deverá, 
assim,  ser visto como parte integrante da empresa e com o 
CRM será muito mais fácil e fidedigno chegar a ele.~ 
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Breves Conclusões 
 
As organizações do início do século XX com os seus 
objectivos exclusivamente económicos revelam-re em 
preocupações meramente materiais a nível de produção. As 
teorias Clássicas da Administração não têm sequer a noção 
do que poderá ser a função gestão da comunicação 
empresarial. A comunicação apenas está implícita à função 
de autoridade. 
Com a evolução e a importancia da perspectiva Humanística 
nas organizações, a comunicação interna começa a ser 
valorizada enquanto função, reconhecendo-se a sua 
importancia para um bom clima e coesão dentro da empresa.  
As abordagens Sociológicas, nos anos 50, 60, 70, do Séc 
XX, vêm dissociar a comunicação das estruturas 
organizacionais perspectivando-a no contexto dos aspectos 
sociais na organização, também já na relação com o 
exterior. É através da comunicação que a cultura da empresa 
se constroi  e manisfesta. 
No ámbito da Corrente da Gestão, já nos finais do mesmo 
Século, a evolução do conceito também é notória. A 
Comunicação passa a ser considerada como uma variável 
fundamental à coordenação  dos diferentes níveis da 
organização, o que torna o sistema mais dinâmico.  
Numa fase pós industrial, com a abertura de fronteiras e o 
conceito de “Aldeia Global” a administração sente a 
necessidade  de interacção, também dentro das empresas, e 
o principal papel parte dos executivos. A comunicação 
informal passa a ser uma realidade a todos os níveis e 
direcções.   
Com as aborgadens Contemporânesas o conceito de 
Comunicação nas Organizações alarga-se. Já a tocar a 
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fronteira do Sec XXI a Comunicação passa a ter uma função 
de transmissão de conhecimento na empresa.  Interna e 
externamente. Para isso é importante a explosão da 
tecnología que oferece novos instrumentos de criação e 
partilha. A comunicação passa também a ser  realizada em 
ambientes virtuais. 
Neste contexto a Comunicação Integrada merece ser 
repensada, tal como a Comunicação interna e  externa, agora 
numa expressão Digital, com a utilização da Internet. As 
redes sociais implantam-se, surge a intranet e os negocios 
modificam-se com este novo instrumento. 
O melhor exemplo é o CRM, uma base de dados que 
permite às empresas o conhecimento apurado permanente de 
clientes e potencais clientes  
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