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Num congreso on line, entendemos como pertinente debruçarmo-nos sobre a Comunicação 

Digital. Esta nova forma de comunicar, graças à evolução das  novas tecnologias, traduz-se num 

complexo convergente e emergente de mídias e dispositivos digitais no contexto da sociedade de 

informação. A internet, se bem que não a única, é a forma por onde ela melhor se transmite; as 

redes sociais, por sua vez, os meios mais atuais de partilhar a comunicação através da interação.  

  

Os métodos de investigação utilizados neste trabalho, assentam em pesquisa documental 

antecipada e numa pesquisa on line dirigida ao objeto em causa, em consonancia com a filosofía 

inerente ao tema analisado. As observações apresentadas derivam, assim, de uma revisão de 

literatura dirigida à investigação realizada. 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação veio aportar um intercâmbio de 

informações, cada vez maior e mais sapiente, e um tipo de interação, inédito até então, que 

transformou o mundo das organizações e dos indivíduos, com o novo conceito de globalização. Sem 

dúvida que este é um fenómeno permitido pela comunicação, e também já um fenómeno de 

comunicação em si mesmo. Nas Organizações deixou de fazer sentido a ação individualizada do 

Marketing, das Relações Públicas, ou as preocupações estritas com os Recursos Humanos. Por 

outro lado, saltam à vista os discursos de defesa ambiental e a necessidade de corresponder à 

Responsabilidade Social perante um meio físico e social. Daí que as Organizações já não se 

encontram isoladas perante o mundo e cada vez mais os olhos do exterior recaem sobre os seus 

comportamentos. 

 

Desde a década de 90 que o conceito Comunicação Integrada faz parte do mundo das 

Organizações e integrou o conjunto dos vários sectores da Comunicação da empresa – institucional, 

de mercado e interna – que agindo em conformidade com 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. A Comunicação Integrada surgiu nas Organizações 

como forma de aproximar os conteúdos dos diversos setores dentro de uma empresa. Significa isto 

que não há departamentos estanques nem costas voltadas entre as áreas de uma organização. Tudo 

está ligado pelo efeito da Comunicação com o objetivo de um planeamento estratégico da mesma.  

  

Na base do novo conceito encontra-se a Comunicação Digital. Contrariamente ao processo 

de comunicação tradicional, ela trabalha de forma dialética permitindo a interação entre emissores e 

recetores. Na era da web 2.0 as organizações constroem o seu sistema integrado de CRM que gera 

uma base de dados de todos os seus clientes, colaboradores, e outros públicos, sempre em 

atualização, e que permite uma interação permanente. Entramos no caminho do Marketing 
Relacional, das RP 2.0, na perspetiva não só de uma resposta mais rápida e dirigida às suas 

necessidades e preferências, mas também de uma relação sólida e duradoura com os públicos de 

uma Organização. 
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