
COMUNICAÇÃO NAS 
ORGANIZAÇÕES



1. Enquadramento 
organizacional



1.1. Os desafios e as rupturas actuais 1.1. Os desafios e as rupturas actuais 
das organizações – os cenários do 

futuro



Desafios e rupturas das organizações

� As organizações precisam de dinheiro para sobreviver.
� Quer pedindo, quer vendendo, a vida não é fácil!

� Há mais população mundial, mas com maiores disparidades de 
rendimentos.
� A recessão económica e o desemprego travam o entusiasmo consumista dos países � A recessão económica e o desemprego travam o entusiasmo consumista dos países 

“desenvolvidos”.

� Em muitos países em vias de desenvolvimento, a falta de formação da 
mão-de-obra, as infraestruturas precárias e a corrupção dificultam 
(principalmente) os pequenos e médios negócios.
� Já para não falar nas diferenças culturais.

� Vender requer mais imaginação e a noção de “produto” tem muito que se 
lhe diga.
� Vende-se experiências, emoções, sonhos…



Desafios e rupturas das organizações

� Vender barato é um argumento, mas tem o seu preço…
� Gastar menos com pessoal. A que custo humano?

� Gastar menos com matéria-prima. A que custo ambiental?

� Trabalhadores explorados e/ou desmotivados trabalham pior e cometem erros.

� A opinião pública e o consumidor deploram, mais tarde ou mais cedo, certos desrespeitos.

� A exigência de qualidade e a compra ética são cada vez mais importantes em determinados 
mercados.mercados.

� A sustentabilidade ecológica é uma preocupação crescente entre legisladores e consumidores.

� Vender caro também é uma possibilidade, mas não é para todos!
� Há mais concorrência. 

� E muita dela não respeita o acima escrito.

� A novidade é mais efémera. 

� A obsolescência é rápida.

� O consumidor está mais informado. 

� Com a internet, compara tudo. E refila.

� Generalizam-se práticas de leilões, DYI, outlets, ban to brands, contrafacção…



Desafios e rupturas das organizações

� VENDER, em geral, é um desafio.
� Como convencer o consumidor a comprar?

� Como convencer os colaboradores da organização a saber vender, a conquistar novos 
clientes e a fidelizar os actuais?

� Como manter um bom relacionamento com fornecedores e parceiros?

� A COMUNICAÇÃO não é tudo, mas sem ela a organização não é nada.� A COMUNICAÇÃO não é tudo, mas sem ela a organização não é nada.
� Se não se fala dela, não vende…

� Se se fala mal, provavelmente vende menos…

� Se os colaboradores e parceiros não se entendem na e com a organização, falam mal 
dela e trabalham pior – é só desvantagens.

� A imagem intencional deveria corresponder à imagem pública, mas nem sempre isso se 
consegue.

� Há mais na comunicação do que a publicidade (e as promoções).



Desafios e rupturas das organizações

� E a Internet?
� acelerou, 

� expandiu, 

� facilitou, 

� expôs,

� descontrolou, � descontrolou, 

� redistribuiu….

� Tornou-se uma das principais ferramentas de comunicação e não pode ser 
ignorada.
� Mas não substituiu todas as outras – especialmente a comunicação oral!

� Como utilizar (bem) a Internet para comunicar melhor?



1.2. A cultura organizacional e a 1.2. A cultura organizacional e a 
comunicação



A cultura organizacional

� Desafios da comunicação numa organização:
� Várias pessoas diferentes, 

� Com interesses próprios

� A trabalhar em conjunto

� Para uma causa comum

� Que deveriam ter em mente o objectivo final da organização – VENDER

� Mas com processos de aprendizagem, execução e adaptação diferentes

� Que nem sempre conhecem bem a organização, a sua missão e os seus valores

� Com chefias e colegas em graus variáveis de harmonia e cooperação

� Comunicar bem para o exterior só é totalmente eficaz se a organização conseguir praticar 
uma boa comunicação interna.

� A forma como a organização comunica é parte da sua cultura.
� Há “traços de personalidade” que vão sempre estar presentes.

� Mas há oportunidades de melhoria.



A cultura organizacional

� Para João Bilhim, (1996), a cultura significa mais do que as normas ou os 
valores do grupo, traduzindo-se numa resposta genérica aos problemas 
que podem surgir, baseada em sucessos conseguidos perante situações 
passadas.

� A cultura organizacional, consubstanciada nas normas, valores e crenças, � A cultura organizacional, consubstanciada nas normas, valores e crenças, 
resulta de um processo de socialização e ajustamento, radicando
� Na história e ciclo de vida da organização

� Na aprendizagem da experiência de funcionamento de grupo e da organização 

� A cultura é um todo complexo, que leva a estabelecer laços e redes de 
interdependência relativamente às variáveis organizacionais, tais como:
� Estratégia

� Estrutura

� Tecnologia

� Sistema de gestão



A cultura organizacional

� A cultura organizacional 
� Agrega os membros da instituição em torno de uma identidade partilhada,

� Facilita a sua adesão aos objectivos gerais da organização

� Empenha-se na procura do bem comum. 

� Surge igualmente como um mecanismo de controlo relativamente aos � Surge igualmente como um mecanismo de controlo relativamente aos 
comportamentos dos empregados. 
� A utilidade de uma cultura organizacional é a redução do grau de ambiguidade, 

facilitando o seu entendimento em relação àquilo que a organização espera de si no que 
diz respeito aos comportamentos, à concretização das tarefas e às atitudes perante os 
distintos tipos de situações. 



A cultura organizacional

� Para Bilhim, a cultura poderá ser transmitida de diversas formas: 
� as histórias 

� narrativas sobre acontecimentos passados que fornecem explicações e legitimam 
as práticas actuais, 

� os rituais 

� sequências de actividades que definem aquilo que é realmente importante para a 
organização, em termos de valores intrínsecos ou de metas a atingir, organização, em termos de valores intrínsecos ou de metas a atingir, 

� os símbolos 

� logotipo, uniformes, automóveis, arquitectura dos espaços..., são suportes que 
transmitem mensagens aos empregados, 

� a linguagem 

� desenvolvimento de terminologia típica, com a criação de siglas ou mesmo de 
palavras apenas compreendidas no seio da organização. 



1.3. Enquadramento da comunicação 1.3. Enquadramento da comunicação 
no plano de Marketing das 

organizações



Plano de Marketing (1)

� O que é?O que é?O que é?O que é?
� O plano de marketing (da empresa ou 
produto/serviço) comporta 5 etapas principais:
� DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico: Análises detalhadas do mercado, concorrência e da empresa � DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico: Análises detalhadas do mercado, concorrência e da empresa 
que são sintetizadas numa análise SWOT.

� ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos: Definição dos diferentes objectivos que se pretendem alcançar, 
quer sejam em termos de vendas, quotas de mercado, satisfação de 
clientes, lucro, notoriedade, etc.

� Opções estratégicasOpções estratégicasOpções estratégicasOpções estratégicas: definição da estratégia de marketing a ser seguida, 
com definição dos alvos, do posicionamento e das fontes de mercado;

� Plano operacionalPlano operacionalPlano operacionalPlano operacional: definição dos diferentes elementos do marketing mix 
(Produto, Preço, Comunicação e Distribuição).

� Planos de acçãoPlanos de acçãoPlanos de acçãoPlanos de acção: definição clara dos planos de acção necessários para 
alcançar os objectivos traçados e implementar a estratégia definida. 



Plano de Marketing (2)

CONTROLO / AUDITORIA



Estratégia de Marketing e 
Comunicação
� EstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégia dededede MarketingMarketingMarketingMarketing:::: dadadada análiseanáliseanáliseanálise dededede oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades àààà acçãoacçãoacçãoacção

� A estratégia de marketing para um produto ou gama de produtos é uma combinação 
coerente dos recursos e meios de acção com vista a atingir os objectivos fixados 
relativamente ao marketing-mix.

� Estabelecimento de objectivos de marketing:Estabelecimento de objectivos de marketing:Estabelecimento de objectivos de marketing:Estabelecimento de objectivos de marketing:
� Importância da formulação explícita e quantificada dos objectivos:Importância da formulação explícita e quantificada dos objectivos:Importância da formulação explícita e quantificada dos objectivos:Importância da formulação explícita e quantificada dos objectivos:

� Coerência da estratégia com política da empresa� Coerência da estratégia com política da empresa
� Coerência entre os intervenientes e as acções
� Construção de indicadores de performance e clarificação dos critérios de 

avaliação
� Tipos de objectivos:Tipos de objectivos:Tipos de objectivos:Tipos de objectivos:

� Volume e quota de mercado
� Rentabilidade (ex: cash-cows)
� Objectivos qualitativos: imagem de marca e satisfação dos clientes

� Posição pretendida no mercado:Posição pretendida no mercado:Posição pretendida no mercado:Posição pretendida no mercado:
� Líder único
� Co-líder
� Challenger e seguidor
� Especialista de nicho



Opções estratégicas de marketing (1)
� Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:

� 1) Escolha dos alvos
� Natureza: consumidores, clientes, compradores, prescritores, concorrentes, 

parceiros, outros públicos

� Número e dimensão dos alvos a atingir: estratégia indiferenciada, 
concentrada, segmentada

� 2) Escolha das fontes de mercado
� Produtos similares já vendidos pela empresa – estratégia de canibalização 

voluntária

� Produtos da mesma categoria vendidos pela concorrência – estratégia de 
concorrência directa

� Outras categorias de produtos – concorrência alargada / crescimento da 
procura primária



Opções estratégicas de marketing (2)
� Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:Opções estratégicas de marketing:

� 3) Posicionamento – conjunto de traços principais e distintivos da 
imagem do produto ou marca, que permitem ao público identificá-lo, 
situá-lo e diferenciá-lo dos outros no mercado (ex: o mais caro, o de 
melhor qualidade, o mais afável, etc.)
� Importância da escolha do posicionamento: se a empresa não o faz, fá-lo o 

consumidor; o posicionamento simplifica a escolha para o consumidor e consumidor; o posicionamento simplifica a escolha para o consumidor e 
como tal é fundamental 

� É o fio condutor do marketing mix e os seus elementos devem ser 
coerentes face a ele

� Factores de posicionamento: expectativas dos consumidores + 
posicionamento da concorrência + trunfos potenciais do produto ou marca 

� Qualidades de um bom posicionamento: simplicidade, pertinência e 
credibilidade

� 4) Escolha de eixos estratégicos
� Produtos, segmentos, alvos e fontes de volume prioritários

� Ponderação dos componentes do marketing-mix



Planeamento da comunicação
Estratégia de 
marketing

Marketing-
Mix O papel da 

comunicação

Diagnóstico da 
organização

Diagnóstico do meio 
ambiente e do mercado

Escolha 

comunicação

Objectivos Alvos/Públicos 

Mix da comunicação

Estrat.criativa Plano meios Suportes Budget

Plano de comunicação

Execução Controlo Avaliação

Calendar.

Eixos da comunicação

da(s) 

agência(s)



1.4. A imagem corporativa como 1.4. A imagem corporativa como 
princípio de gestão



Gestão estratégica da imagem
� Definição da estratégia de imagem

� Análise da imagem actual
� Auditoria de imagem

� Configuração da personalidade corporativa
� Criação de uma norma corporativa

Fonte: Villafañe, 2008

� Criação de uma norma corporativa
� Programa de identidade visual
� Programa de intervenção cultural
� Manual de gestão comunicativa

� Gestão da comunicação
� Controlo da imagem e da comunicação

� Programas de comunicação interna
� Programas de comunicação corporativa



Sistema corporativo global
� A empresa é um sistema corporativo global, do qual não é

possível desagregar nenhuma das suas funções básicas.

� Estas derivam de dois sistemas:
� Sistema forte: organização básica da empresa, gerida a partir de

políticas funcionais (produção, financeira, administrativa, etc.).políticas funcionais (produção, financeira, administrativa, etc.).
� Inclui:

� Produtos, serviços, mercados.
� Estrutura organizativa e sistemas de decisão.
� Procedimentos técnicos de planeamento e controlo.
� Capacidades e know-how técnico e comercial.

� Sistema débil: de natureza menos tangível, é gerido a partir de
políticas formais.
� Inclui:

� Identidade visual corporativa.
� Cultura corporativa.
� Comunicação corporativa.



2. O enquadramento da 
comunicação



2.1. Comunicação corporativa, de 2.1. Comunicação corporativa, de 
marketing e institucional. Tipos de 

comunicação.



Tipos de comunicação
� Comunicação corporativa

� Gere a imagem da organização como um todo, como se a organização em si mesma
fosse uma marca.

� Inclui comunicação externa e interna.

� Comunicação de marketing
� Gere a comunicação orientada directamente para as vendas: publicidade, RP de� Gere a comunicação orientada directamente para as vendas: publicidade, RP de

marcas, POS, marketing directo, promoções, força de vendas…

� Comunicação institucional
� Gere a comunicação não-comercial da organização:

� comunicação interna,
� relações com a comunidade,
� comunicação financeira,
� comunicação de sustentabilidade e responsabilidade corporativa,
� patrocínio e mecenato.



Tipos de comunicação
� Comunicação interna
� Atendimento ao público, informações e reclamações
� Comunicação de recrutamento
� Comunicação financeira
� Comunicação de sustentabilidade e responsabilidade
corporativacorporativa

� Patrocínio e mecenato
� Comunicação internacional
� Comunicação com os media
� Comunicação política e de influência (lobbying)
� Comunicação de opinião e de proximidade (local e
global)

� Comunicação pública (pelo Estado)



2.2. Gestão estratégica da imagem2.2. Gestão estratégica da imagem



Gestão estratégica da imagem
� A gestão estratégica da imagem significa
entender a Imagem Pública da organização como
vector de competitividade.

� A imagem pública está para além da comunicação de marketing,
de vendas e da assistência ao cliente e inclui:
A imagem pública está para além da comunicação de marketing,
de vendas e da assistência ao cliente e inclui:
� Identidade visual
� Cultura corporativa
� Reputação, valores, personalidade e identidade da organização
� A capacidade de “escutar”
� Uma mensagem globalmente coerente, diferenciada por públicos



Informação recebida
� Informação recebida

� O sistema de informação fornece informações seguras, 
oportunas e em quantidade suficiente? 

� Quais são as portas de entrada da informação?
� Clipping, análise de blogues, análise de factos significativos, � Clipping, análise de blogues, análise de factos significativos, 
reclamações e sugestões, estudos de mercado…

� A empresa está a usar os melhores métodos de 
tratamento e distribuição de informação?

� Os decisores estão a recorrer à pesquisa de marketing? 
� A informação recebida é contemplada e incorporada na 
estratégia da empresa?



Informação emitida
� Informação emitida

� O planeamento da comunicação está bem elaborado e é usado 
com eficiência?

� Quais são os objectivos de comunicação da empresa? Estão bem 
definidos? 

� Os públicos estão identificados?
� Os temas e mensagens são adequados? � Os temas e mensagens são adequados? 

� Há coerência e diferenciação nas doses certas?
� Os meios e suportes são bem escolhidos? 
� O orçamento é suficiente? 
� Sistema de controlo

� O que é que os públicos pensam da comunicação? 
� Os procedimentos de controlo são adequados para assegurar que os 
objectivos do plano actual são atingidos?

� A empresa analisa periodicamente o retorno da comunicação?



Informação circulante
� Informação circulante

� Quem informa?
� Estão claramente definidos os centros decisórios e respectivas competências?

� Estão bem definidos e publicitados os canais de comunicação?
� São compreendidos?
� Qual é a informação oficial e qual é a informação oficiosa?

� Existem linhas de comunicação directa nos circuitos?� Existem linhas de comunicação directa nos circuitos?
� Existe um sistema de informação que abranja todos os níveis da empresa?

� A comunicação é regular e fluida?
� A informação interna precede a informação externa?

� Existe eficácia na comunicação? Os resultados desejados são alcançados?
� Quais são as necessidades de informação dos colaboradores?
� Os colaboradores conhecem a empresa? 
� O que dizem dela?



2.3. Públicos da comunicação2.3. Públicos da comunicação



Públicos da comunicação
� Uma mensagem globalmente coerente, diferenciada por

públicos
� Comunicação interna:

� colaboradores, força de vendas
� Comunicação de marketing

� Produto / Causas: consumidores, público em geral
� B2B: clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros

� Comunicação institucional:� Comunicação institucional:
� público em geral, concorrentes, líderes de opinião, media

� Comunicação de sustentabilidade e responsabilidade corporativa:
� público em geral, concorrentes, líderes de opinião, media, OG e ONG´s

� Comunicação de recrutamento:
� público em geral, estudantes, escolas

� Comunicação financeira:
� accionistas, investidores e outros players no mercado

� Comunicação internacional:
� outros mercados

� Comunicação política e de influência (lobbying):
� poderes públicos, sindicatos, ONG´s, org. defesa consumidor

� Comunicação de opinião e de proximidade (local e global):
� Comunidade

� Comunicação pública (pelo Estado)
� Cidadãos



2.4. Responsável pela comunicação2.4. Responsável pela comunicação



Quem é o responsável pela 
comunicação numa organização?comunicação numa organização?

1. TODOS.

2. Quem manda.

3. Quem foi delegado para o efeito.



O responsável de comunicação
� A maioria das organizações não tem departamento ou direcção de

Comunicação.
� Eventualmente, terá de Marketing...ou de RH...ou de Eventos...ou de RP...ou

pura e simplesmente de Vendas.

� O patrão ou CEO deveria ser o responsável máximo de comunicação numa
organização e o seu porta-voz: é facilmente reconhecível, é o decisor, representa
uma autoridade interna e externa.uma autoridade interna e externa.
� Porém, a maioria dos dirigentes não tem formação/vontade/carisma

necessários a este desempenho.



O responsável de comunicação
� A responsabilidade pela comunicação pode recair sobre:

� Director ou responsável de Comunicação (strictu ou latu sensu)
� Porta voz; assessor de imprensa; consultor de comunicação
� Empresa externa (agência de comunicação).

� Funções de quem é responsável pela comunicação:
� Integrar, coordenar, orquestrar, regular – manter a coerência para diferentes� Integrar, coordenar, orquestrar, regular – manter a coerência para diferentes

objectivos, públicos, meios e suportes
� Vigiar os limites e estudar as declinações
� Representar e “unificar” a empresa



2.5. Contratação de agências2.5. Contratação de agências



Escolher uma agência de 
comunicação
� PrimeirosPrimeirosPrimeirosPrimeiros critérioscritérioscritérioscritérios::::

� Financeiro
� Tamanho, especialização, vocação, solidez
� Orçamentos e formas de remuneração

� Técnico
� Responsáveis e equipas
� Parceiros

Reputacional
Parceiros

� Reputacional
� Trabalhos já desenvolvidos e clientes anteriores/actuais
� Reputação, notoriedade
� Pertença a associações profissionais

Short-list

Concurso

Escolha de 
fornecedores 
anteriores

Feedback obtido da 
própria agência, de 

parceiros, da 
concorrência, dos media



Contratar uma agência de 
comunicação
� DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação

� Briefing e estratégia criativa
� Contrato de colaboração

� Duração determinada, indeterminada ou avença / fee
� Detalhes da prestação do serviço
� Custos previstos
� Cláusulas de não concorrência

Regulação de litígios
Cláusulas de não concorrência

� Regulação de litígios
� Cláusula de ruptura do contrato



Organização e agência(s)



Que agências de comunicação há em 
Portugal?
� EspreiteEspreiteEspreiteEspreite----sesesese nononono GoogleGoogleGoogleGoogle............

� wwwwwwwwwwww....googlegooglegooglegoogle....ptptptpt



2.6. Etapas da campanha de 2.6. Etapas da campanha de 
comunicação



Etapas da campanha de comunicação

ESCOLHA DOS 
PARCEIROS

PLANO DE 
MEDIA

TESTES



Briefing (1)

� Preparação do briefing
� Pode consistir num telefonema, numa reunião ou no envio de um 

documento escrito.

� A organização deverá comunicar à agência o que pretende, com 
base numa estratégia de marketing clara, incluindo objectivos, alvo, base numa estratégia de marketing clara, incluindo objectivos, alvo, 
posicionamento, etc. 



Briefing (2)
� Deve incluir:

� O contexto da organização/mercadoO contexto da organização/mercadoO contexto da organização/mercadoO contexto da organização/mercado
� Descrição e história: origem, desempenho, ...

� Histórico da comunicação já realizada

� Descrição da concorrência: principais produtos/empresas concorrentes e 
respectivas estratégias de comunicaçãorespectivas estratégias de comunicação

� Análise do mercado: dimensões e tendências, globais e por segmentos

� Comportamento dos consumidores e influenciadores

� A estratégia de comunicaçãoA estratégia de comunicaçãoA estratégia de comunicaçãoA estratégia de comunicação
� Objectivos de marketing: volume de vendas, quotas de mercado, etc.

� Objectivos de comunicação: gerar AIDA

� Opções estratégicas: posicionamento, alvos (actuais e a conquistar)

� Objectivos de comunicação: escolher a melhor forma de os atingir

� Mix da comunicação: acções que serão efectuadas em simultâneo com a 
campanha (RP, patrocínios, promoções, marketing directo, etc.)



Briefing (3)
� As orientações gerais da campanhaAs orientações gerais da campanhaAs orientações gerais da campanhaAs orientações gerais da campanha

� Alvos
� Parte ou totalidade do alvo da comunicação (alvo amplo vs. centro do alvo)

� O seu conhecimento implica diferentes decisões sobre meios e suportes adequados, 
bem como sobre o conteúdo e forma das mensagens: “the message is the media”

� Descrição do alvo em termos quantitativos e qualitativos

� Objectivos
� Efeitos esperados da campanha sobre os alvos visados

� Notoriedade / curiosidade

� Informação

� Persuasão, desejo, sonho

� Simpatia

� Alteração da imagem da marca / reposicionamento

� Comportamentos / acções

� LimitaçõesLimitaçõesLimitaçõesLimitações

� Orçamentos

� Aspectos legais

� Carta de procedimentos da empresa

� Política de RP


