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INTRODUÇÃO 

  

 

 Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é 

hoje possível identificar diferentes aspectos que determinam a forma como as 

organizações constroem o seu discurso e elaboram os seus planos de comunicação 

externa. As TIC estão a criar novos padrões de consumo e novas plataformas de 

comunicação nas quais não existem barreiras de carácter geopolítico e em que se 

potencia uma democratização no acesso à informação. Sendo a Internet o meio de 

comunicação com o nível de implementação mais rápido da história, as mudanças e as 

transformações sentidas na área da comunicação estão ainda a decorrer de forma 

progressiva, e nem sempre linear, de forma que poderá ser ainda prematuro afirmar que 

se está perante uma verdadeira revolução, antes perante uma evolução. 

No contexto empresarial existe uma multiplicidade de pontos de vista associados 

à introdução das novas tecnologias na comunicação estratégica, o que evidencia uma 

dificuldade em classificar estas novas tecnologias: fala-se de Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC), de TIC, de nova economia, de tecnologias em rede, 

sem, no entanto, se referir os pontos-chave que definem o que de novo pode ser trazido 

à comunicação organizacional. 

A questão inicial que levou à elaboração da presente dissertação teve como 

ponto de partida perceber qual o papel desempenhado pelas novas tecnologias na 

comunicação externa da organização, não esquecendo o papel que estas desempenham 

na alteração do comportamento do indivíduo face à sua relação com a organização. Com 

a utilização destes novos meios de comunicação é possível estabelecer uma relação a 

longo prazo uma vez que passa a existir um quase regresso ao estado artesanal da 

comunicação, isto é, um regresso à fórmula one-to-one. No caso da organização em 

análise, a TAP Portugal, percebe-se ainda como é possível fidelizar um público através 

da oferta de novos serviços outrora indisponíveis e que hoje constituem um dos 

chamarizes do público à utilização dos serviços disponibilizados pela companhia na 

aerogare ou no seu sítio Web. É com a utilização de novas plataformas de comunicação, 

como a Internet, que é possível criar um elo de ligação mais forte entre a organização e 

o indivíduo. 
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Com o aparecimento da Internet no quotidiano dos indivíduos surgem, assim, 

novas questões relativamente à forma como estes se relacionam com a organização: Que 

serviços esperam? Como se relacionam com a organização? Como utilizam o serviço? 

Como se enquadra o produto no seu modo de vida? Onde procuram informação sobre 

esse produto? Onde compram o produto? Onde é tomada a decisão de compra? Apesar 

de se enquadrarem no âmbito do marketing, todas estas questões são centrais na medida 

em que as suas respostas devem ser acompanhadas por estratégias comunicacionais que 

sigam de perto os movimentos e o comportamento do consumidor. As novas tecnologias 

vieram, assim, provocar transformações nas audiências. Essas transformações tentam, 

em boa parte, passar de um modelo de comunicação de massas para um modelo 

personalizado de comunicação e, mais importante ainda, para um modelo que tenta 

colocar o receptor no mesmo plano que o emissor. Esta é a tendência dominante e 

aparenta ser o caminho a percorrer, contudo deve salientar-se que as formas clássicas 

ainda se mantêm. No entanto, uma vez que na Internet os interlocutores encontram-se 

fisicamente ausentes, é importante estabelecer um elo de proximidade entre ambos para 

que a mensagem seja melhor apreendida. 

Assiste-se actualmente a uma mudança de paradigma: passou-se de trocas de 

bens materiais realizadas no mercado a relações biunívocas com base no acesso e na 

construção de uma rede. Neste sentido não existem mais vendedores e compradores mas 

sim fornecedores e utilizadores. As novas tecnologias desempenham, assim, um papel 

preponderante na transformação do contexto actual uma vez que trazem novas 

perspectivas e potenciam novos comportamentos, quer por parte da organização, quer 

por parte do público a que se destinam. 

Esta dissertação pretende, assim, atingir uma série de objectivos relacionados 

com esta problemática, os quais irão ser desenvolvidos em vários capítulos.  

Em primeiro lugar tentar-se-á compreender o novo contexto em que se inserem 

estas ferramentas e qual o papel que desempenham na formulação de novas práticas 

comunicacionais por parte da organização. Do mesmo modo será analisado o fenómeno 

das redes enquanto elemento que potencia o contacto multidireccional entre os vários 

pólos constituintes dessa mesma rede e as consequências que daí advêm quer para o 

emissor, quer para o receptor. 

Seguidamente passar-se-á à compreensão do papel das novas tecnologias na 

elaboração de uma estratégia de comunicação, tendo em consideração o contexto 
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organizacional em que se encontram e o seu posicionamento estratégico. Da mesma 

forma será analisado o seu papel como facilitadoras de acesso à informação por parte do 

público utilizador, levantando-se a questão de se considerar a Internet como um mero 

canal de comunicação ou como um novo suporte que oferece potencialidades realmente 

inovadoras. 

Será igualmente importante consolidar estas questões com a análise de uma 

organização em concreto, a TAP Portugal, que dedica uma forte importância à 

implementação de uma estratégica comunicativa com base na Internet e nas novas 

tecnologias de mediação electrónica. A par da análise do sítio Web da companhia e das 

funcionalidades que oferece, será de igual modo analisado o seu papel nas redes sociais 

e nos dispositivos de mediação electrónica espalhados pela aerogare. Acredita-se que 

uma análise concreta destes serviços prestados pela companhia dará um contributo 

significativo às concepções delineadas ao longo da presente dissertação. 

Por fim, e para além das componentes teóricas a estudar, pretende-se também 

compreender o efeito de “tecnologização” da comunicação e os factores que contribuem 

para a formação de uma nova forma de relacionamento com ela. Pretende-se identificar 

os aspectos que influem a nova relação do indivíduo perante os outros e o mundo de 

forma a melhor compreender até que ponto a questão da 

personalização/despersonalização pode influenciar o seu comportamento. 

A relevância deste tema prende-se com o facto de cada vez mais ser necessário 

acompanhar os ritmos e vivências actuais de um indivíduo em mutação, passando a 

existir uma obrigatoriedade de estar presente a cada momento e em qualquer lugar de 

forma a ser possível estabelecer uma relação a longo prazo com o público que apoia a 

organização. Outra razão para a escolha desta temática relaciona-se o facto de que 

actualmente existe uma necessidade premente de estar em contacto com os outros e com 

o mundo numa era em que o acesso define a importância que se atribui a uma entidade, 

a uma personalidade e até mesmo a um conjunto de valores. 

Tendo em conta esta temática pensa-se ser importante atingir uma série de 

objectivos que contribuam para responder às questões acima levantadas. Entre eles 

pretende-se compreender a forma como as novas tecnologias se inscrevem no processo 

de mudança da comunicação organizacional, bem como identificar a qualidade no 

acesso à informação por parte do utilizador.  
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Estudar a dinâmica provocada pelas novas tecnologias na comunicação externa 

de uma organização e o seu peso no sucesso da mesma é outro dos objectivos principais 

a atingir na elaboração desta dissertação.  

Relativamente aos aspectos nos quais se reflecte essa dinâmica, é proposto 

analisar as questões acima mencionadas aplicando-as a um estudo de caso: a TAP 

Portugal. Esta companhia aérea servirá de pano de fundo à análise das questões 

anteriormente levantadas constituindo, assim, o caso prático estudado na presente 

dissertação. 

Essa demonstração passará, como foi referido, pela análise das diferentes 

ferramentas tecnológicas utilizadas pela companhia TAP na sua função comunicativa, 

com foco específico nas acções e estratégias de comunicação utilizadas pela 

organização. Pretende-se analisar esses diferentes suportes, como o seu sítio Web e a 

informação nele contida, o check-in online, o self check-in, o portal “TAP Mobile”, as 

partidas e chegadas em tempo real, a newsletter, etc., na tentativa de elaborar uma 

análise global do universo comunicativo TAP proporcionado pelas TIC. 

Pretende-se também analisar o impacto destas novas plataformas de 

comunicação na política global da companhia. 

Perceber o modo como o passageiro se relaciona com estes mecanismos é 

também um objectivo a cumprir dado que o surgimento destas novas tecnologias veio 

modificar o seu relacionamento com a TAP e o modo como encaram a companhia. 

Relativamente à questão metodológica, enveredar-se-á por uma metodologia 

teórico-prática na qual será escolhida uma abordagem essencialmente empirista como 

resultado da agregação de diversos atributos reconhecidos e obtidos através da execução 

da análise de conteúdos aprofundados. 

A par da abordagem empirista, terá também lugar uma abordagem sistémica, que 

se apoia nos sistemas de informação e na concepção da organização como um resultado 

de um todo estratégico a gerir – o sistema global de comunicação. Esta acepção terá 

sempre em conta o cumprimento dos objectivos estratégicos da organização em causa. 

O objectivo central é confirmar as hipóteses teóricas levantadas como meio de 

chegar a conclusões válidas que expliquem o fenómeno proposto a análise. Tendo como 

base observações da realidade envolvente, espera-se obter resultados que comprovem a 

adequação das TIC no processo comunicacional da organização. 
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Desta forma, pensa-se tomar o melhor caminho ao garantir a validade das 

hipóteses apresentadas, utilizando o método científico como metodologia de 

investigação. 

Em suma, pretende-se analisar as hipóteses formuladas de forma a obter 

conclusões válidas. Para isso proceder-se-á à análise sistemática de cada suporte 

comunicacional proporcionado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, 

com destaque primordial para a Internet e nas possibilidades que daí advêm, 

confrontando-a com a literatura científica relativa à mesma temática. 
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1 – Novas formas de comunicação: novos contextos, novas ferramentas 

 

 

 O desenvolvimento tecnológico a que se assistiu no pós-guerra veio provocar 

mudanças a nível económico, social e cultural, que se reflectiram na criação de novos 

padrões de consumo da informação e de comportamento do indivíduo. Thierry Libaert 

(LIBAERT, 2008) apresenta três condicionantes que se consideram centrais nas 

mudanças observadas nas últimas décadas ao nível da comunicação organizacional: os 

constrangimentos sociais; os constrangimentos económicos; os constrangimentos 

jurídicos. Todos contribuíram para a formação de novas regras comunicacionais que 

surgiram após essa evolução sentida no contexto organizacional. 

A receptividade das sociedades contemporâneas ao advento das novas 

tecnologias cria condições para que surjam novas plataformas de comunicação entre o 

indivíduo e a organização. Este factor resulta numa maior interactividade entre emissor 

e receptor, enquadrados agora numa “nova economia” e situados num contexto de 

globalização e acesso generalizado à informação, com foco especial na Internet e nas 

ferramentas de mediação tecnológica a ela associadas (cf. ALMEIDA, 2002: 15). 

 Existe uma nova base que sustém toda uma concentração de poderes assente no 

intercâmbio de informação e controlo do fluxo comunicacional. Essa base está 

alicerçada no desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

fenómeno que modela não apenas as trocas comerciais entre as organizações mas 

também toda uma nova forma de comportamento do indivíduo enquanto sujeito activo 

na relação com a própria organização, assim como o seu estilo de vida, os seus hábitos 

de consumo e modos de interacção na sociedade. E, concomitantemente, também a 

forma, o suporte e o conteúdo através do qual a organização comunica com o indivíduo 

vai influenciar a percepção deste relativamente à relação que estabelece com aquela. 

 É este novo contexto, no qual o indivíduo se encontra, que vem trazer novas 

condicionantes relativamente à sua forma de agir e de actuar perante um mundo cada 

vez mais complexo e dinâmico. As suas necessidades de permanente contacto com 

aqueles que o rodeiam são fomentadas por uma utilização das novas tecnologias que 

trazem uma cada vez maior sensação de liberdade ao indivíduo, assim como 

sentimentos de pertença e proximidade relativamente ao outro.   
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 No entanto, o fenómeno das TIC permanece ainda indefinido e um pouco vago 

uma vez que a própria definição do conceito merece ainda algum consenso: 

 

Le premier signe d’un telle instabilité des connaissances se manifeste d’ailleurs 

dans la dificulté même à qualifier ces innovations. On parle à leur sujet de TIC, de 

NTIC plus souvent, de «nouvelle économie», de «technologies de réseau», de 

«technologies-Internet» … La variabilité et la généralité de ces termes peuvent être 

aussi bien comprises comme un indice de la grande indétermination de ces 

technologies, que de leur profonde spécificité. (BENGHOZI, FLICHY e 

D’IRIBARNE, 2000: 33) 

 

Segundo os autores referidos é necessário estabelecer os parâmetros segundo os 

quais se pretende analisar o fenómeno das novas tecnologias aplicadas à comunicação 

organizacional e definir qual o novo contexto em que se enquadram para que seja 

possível traçar um rumo da sua evolução e permitir uma melhor análise do objecto de 

estudo. Só a partir de um enquadramento funcional das novas tecnologias no campo da 

comunicação se poderá obter resultados significativos relativamente à usabilidade e 

funcionalidade agregados à sua utilização bem como à resposta dos indivíduos a estas 

novas práticas comunicacionais. 

 De acordo com Filipe Almeida, a Internet é o meio de comunicação e 

informação com o nível de penetração mais rápido da história, quando comparado com 

outros meios de comunicação como a rádio ou a televisão (cf. ALMEIDA, 2002: 43). A 

nível nacional, Portugal encontra-se entre os países com um maior nível de 

implementação das TIC, o que torna o universo português extremamente atractivo para 

a comunicação baseada nas novas tecnologias, como aquelas directamente relacionadas 

com a Internet.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), num “Inquérito à Utilização 

de Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias”
1
, em 2005 Portugal 

apresentava 27,2% de ligações de banda larga à Internet, tendo esse valor aumentado 

para 54,2% em 2009. O facto de que em apenas em quatro anos o número de lares 

                                                             
1
 O “Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias” subdivide os 

acessos por zonas densamente povoadas, zonas medianamente povoadas, e zonas pouco povoadas. Para a 

análise em questão consideraram-se apenas as zonas densamente povoadas. 
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privados com acesso à Internet duplicou comprova a forte implementação deste novo 

suporte na vida quotidiana dos indivíduos que, como se verá mais adiante, não é mais 

considerado um mero canal de comunicação entre o emissor e o receptor mas antes toda 

uma nova forma de relacionamento que se estabelece entre o indivíduo e a organização.  

De igual forma o número de acessos à Internet aumentou. Segundo outro 

relatório do INE, verificou-se um aumento de acessos à Internet: de 1.223.566 em 2004 

para 1.675.363 em 2008
2
. Estes indicadores demonstram o peso fundamental que a 

Internet possui e evidenciam o rápido aumento da sua implementação no dia-a-dia dos 

seus utilizadores. Estes valores vêm também comprovar a receptividade dos portugueses 

relativamente às novas tecnologias, fenómeno que tem vindo a aumentar gradualmente 

de ano para ano.  

Para que esta realidade se propague pelo futuro e novos comportamentos 

comecem a surgir com naturalidade, as escolas desempenham também um papel 

importante na difusão das novas tecnologias. Em Portugal a totalidade das escolas estão 

ligadas à Internet e em 2009 regista-se um computador por cada cinco alunos 

(PÚBLICO, 21-08-2009). Esta constatação ajuda a compreender o fenómeno alargado 

da introdução das TIC no quotidiano dos indivíduos e contribui para um maior acesso 

da população às redes informáticas. 

A par destes indicadores surge também o facto de se ter registado um aumento 

exponencial das vendas de computadores em Portugal: no segundo trimestre de 2009 

registou-se um aumento de 61,4% na venda de computadores portáteis, o que comprova 

a forte implementação das novas tecnologias na sociedade portuguesa (Internacional 

Data Corporation, 2009). 

Contrariamente à receptividade evidenciada pela população portuguesa 

relativamente à utilização de novas tecnologias como forma de interacção, no mundo 

empresarial não se detecta o mesmo entusiasmo: “A rápida adesão da generalidade da 

população portuguesa a tecnologias da “nova economia”, quando transposta para o 

domínio empresarial, regista uma diminuição de entusiasmo significativa.” (ALMEIDA, 

2002: 20). Uma das razões que motiva esta constatação é o facto de o nível de 

                                                             
2
 Estes dados referem-se a cada indivíduo como um único cliente, apesar de poder utilizar vários acessos 

e operadores diferentes à Internet. 
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escolaridade dos patrões portugueses ser baixo
3
 e caracterizarem-se, de modo geral, por 

uma aversão à mudança e à inovação. Segundo Filipe Almeida, comentando uma 

afirmação proferida por Geert Hofstede em 1997, a principal razão que se prende com 

esta atitude é o factor do risco: “Existe uma tendência para o colectivismo perpetuada 

durante o período salazarista, (…) Hofstede reforça igualmente a ideia de que, por 

natureza, Portugal é um país avesso ao risco, preferindo a certeza.” (ALMEIDA, 2002: 

91). A questão cultural merece assim uma atenção especial na medida em que 

condiciona o comportamento organizacional relativamente à introdução de novas 

tecnologias no meio empresarial e revela os principais traços culturais dominantes. 

Conclui-se, assim, que existem ainda algumas reticências relativamente à aplicação e 

inovação tecnológica do ponto de vista organizacional. 

Contudo, este forte crescimento e receptividade por parte da população à 

introdução das novas tecnologias no seu dia-a-dia têm sido acompanhados por um 

desenvolvimento natural das estratégias de comunicação por parte das organizações, 

que procuram desenhar estratégias comunicacionais com base nas novas tecnologias. 

Estas, ao estarem conscientes da importância desta nova etapa na comunicação 

organizacional, agarraram o desafio de poderem chegar ao público a que se dirigem de 

forma inovadora e sem aparentes constrangimentos comunicacionais. Assim, e 

considera-se este um ponto essencial, uma nova estratégia comunicacional deve assentar 

nos novos pressupostos tecnológicos ao invés de serem as inovações tecnológicas a 

acompanhar estratégias formuladas numa fase anterior, de formulação tradicional. 

Apenas desta forma se poderá alcançar uma verdadeira inovação e romper com as 

práticas tradicionais de comunicação. 

Esta mudança no paradigma comunicacional é suportada pelos avanços ao nível 

técnico nas TIC, mudanças estas que são acompanhadas de perto pelos responsáveis da 

comunicação, que extraem vantagens significativas oferecidas pelas novas tecnologias. 

No presente caso, veja-se o exemplo de novas funcionalidades colocadas ao dispor do 

público da TAP Portugal que dispõem agora de ferramentas, analisadas mais adiante, 

que possibilitam um novo tipo de comportamento na relação que estabelecem com a 

organização, como o caso do check-in electrónico ou das reservas a qualquer hora e em 

qualquer lugar – o just-in-time-everything proclamado por Fernando Ilharco designando 

                                                             
3
 Segundo um relatório do INE, 74% dos patrões portugueses possuem apenas o ensino básico 

(http://resistir.info/e_rosa/dados_contradizem_recomendacoes.html).  
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a principal característica trazida pela introdução das novas tecnologias no quotidiano 

dos indivíduos (ILHARCO, 2004). Este impacto está a moldar a forma como se 

comportam os indivíduos e, “de facto, uma nova sociedade está a substituir a velha 

ordem capitalista industrial que, por sua vez, havia substituído a vaga agrária feudal.” 

(ALMEIDA, 2002: 21). É o surgimento desta nova economia, e deste estado de 

contínua permanência debaixo do tecto das novas tecnologias, que veio permitir o 

desenvolvimento de estratégias de comunicação que possibilitam a criação de um novo 

contexto comunicacional e de relacionamento com o público receptor: “L’ensemble de 

la vie est concernée par le passage en ligne. Et la vie elle-même est d’une richesse telle 

que l’on peut l’étudier comme s’il s’agissait d’un pays nouveau, traversé de 

réminiscences du monde ancien.” (GODELUCK, 2002: 6). E é num país novo que se 

encontram as novas oportunidades de afirmação e de consolidação do valor gerado por 

uma organização.  

Como se pode observar, não só o receptor sentiu as mudanças que tiveram lugar 

com o desenvolvimento das TIC. Os próprios responsáveis pela comunicação 

começaram a diagnosticar novas realidades e a centralizar as suas acções nesta nova 

matéria que se transforma: “Le communicant rencontre des nouveaux interlocuteurs, 

porteurs de nouvelles attentes, il utilise de nouveaux moyens, diffuse de nouveaux 

messages dans un context différent et éprouve de nouvelles contraintes.” (LIBAERT, 

2008: 214). 

Apesar de o fenómeno das novas tecnologias constituir uma atracção em si, isto é, 

ser alvo de atenção e interesse por parte dos seus utilizadores enquanto ferramenta 

inovadora e potenciadora de novas experiências, persiste a questão: “Quando nos terá 

sido a tecnologia mais familiar do que hoje? O que significam esta familiaridade e este 

à-vontade, no âmbito do qual todos os dias actuamos, pensamos e vivemos 

com/através/pela/na tecnologia?” (ILHARCO, 2004: 9). É desta forma que se advoga a 

total imersão do indivíduo na tecnologia, fazendo parte dela e actuando em 

conformidade com os seus pressupostos e imposições – mesmo que essas imposições 

signifiquem, inversamente, um novo tipo de liberdade concedida aos seus utilizadores. 

É através desta multiplicidade de proposições que reside a questão em análise. 

Como definir este novo contexto e de que forma abordar o fenómeno se a sua própria 

definição continua a oferecer hesitações relativamente à maneira de aproximação do seu 

conteúdo? A tecnologia pode ser definida como um estado contínuo de permanência, 
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um elemento sempre constante ao qual não é mais possível recusar a sua presença e 

imposição sobre as acções do indivíduo. As novas tecnologias são como que uma 

prótese, um prolongamento do próprio corpo humano que vive com/através/pela/na 

tecnologia, sempre ligado porque desligar-se não é mais possível.  

 

 

 

1.1 – A cultura das redes e a aniquilação da noção de distância 

 

 

Um dos aspectos centrais da sociedade contemporânea consiste na sua 

organização em rede e nas consequências que daí advêm para a organização do 

indivíduo em sociedade. Tudo está interligado e tudo estabelece pontos de referência 

entre si. Este fenómeno acontece de uma forma ainda mais acentuada devido aos 

avanços tecnológicos que vieram encurtar as distâncias e englobar a totalidade da 

dependência humana na interacção com os outros uma vez que “(…) nunca na História 

a actividade humana dependeu tanto da tecnologia.” (ILHARCO, 2004: 9).  

Resultado da experiência quotidiana e das evoluções sofridas ao longo dos 

séculos, estabelece-se um paralelo entre as redes rodoviárias e ferroviárias e as actuais 

redes tecnológicas. Se as primeiras tiveram o seu auge nos séculos XIX e XX, é no 

século XXI que as redes de comunicação impulsionam uma nova revolução no 

intercâmbio entre os indivíduos (cf. BRAZ, 2002: 285). Ainda assim, até mesmo numa 

perspectiva precedente à que se referiu acima, isto é, num momento anterior, é possível 

considerar toda a experiência humana como um conjunto de ligações uma vez que a 

concepção de que a tecnologia criou ela própria uma rede global é considerada algo 

simplista (cf. BRAGANÇA DE MIRANDA, 2002: 14). 

De acordo com Bragança de Miranda, o fenómeno da implementação da 

tecnologia na comunicação, ou seja, o fenómeno da “tecnologização” da comunicação, 

não parece constituir novidade na medida em que os intercâmbios entre os indivíduos 

existem já sob a forma de outros parâmetros, como os económicos, políticos e estéticos. 
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Conclui o autor que a “«aceleração» técnica não produz o «novo», é a própria 

aceleração que constitui a novidade.” (BRAGANÇA DE MIRANDA, 2002: 15).  

É também possível, numa outra acepção, encarar as redes como uma condição de 

busca incessante por uma nova economia e eficácia dos movimentos, “com o objectivo 

de minimizar o esforço e maximizar a produção de valor” (BRAZ, 2002: 291). A rede 

surge assim como uma reguladora das mensagens que nela circulam e ao mesmo tempo 

protege a mensagem de possíveis interferências que possam ocorrer na transmissão da 

mensagem entre o emissor e o receptor. Esta mesma rede emerge como um mapa que 

guia os indivíduos nela presente na medida em que impõe regras sem, no entanto, ser 

considerada como um constrangimento à liberdade do indivíduo. Uma inclusão nesta 

rede obriga assim a uma aceitação de determinadas regras e princípios que, cumpridos 

por ambas as partes, criam uma coexistência que permite a satisfação de ambos. É 

possível, assim, afirmar que actualmente o sistema sofre uma “mudança histórica 

radical: das trocas de bens realizáveis no mercado às relações baseadas no acesso e nas 

redes.” (BRAZ, 2002: 292). 

Esta imersão na sociedade tecnológica sugere o facto de que uma abstracção do 

indivíduo é quase impossível uma vez que o mundo apresenta-se-lhe de tal forma já 

moldado e estruturado pela mesma que seria agora irrealizável tentar conceber uma 

sociedade a-tecnológica e, por conseguinte, sem a utilização de redes informáticas: 

 

(…) the problem is not to get onto the network, but how to get off. This is far more 

difficult than it might seem. For instance, you will never get television out of your 

life simply by turning it off and throwing away your set. It will follow you anyway, 

because the entire world exists only in order to be televised. A similar logic apllies 

to the Internet. In an increasingly networked world, escape is nearly impossible. No 

matter what position you seek to occupy, that position will be located somewhere 

in the network’s grid. (SHAVIRO, 2003: 4) 

 

A relação de distância/proximidade do indivíduo face à tecnologia torna-se opaca 

e existe uma fronteira muito ténue entre a separação de um conceito e outro. Enquanto 

ser social, e a tecnologia da informação engloba tanto esse aspecto como o político e o 

cultural, o indivíduo encontra-se submetido a novas regras de comportamento e conduta 
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que condicionam a sua relação com os outros e a sua própria afirmação perante o 

mundo altera-se também.  

Existe uma familiaridade com a tecnologia que cria novos padrões de 

comportamento e modos de agir que são já impostos pelo status quo de tal forma que o 

indivíduo permanece abstraído da sua condição de sujeito imiscuído numa sociedade 

tecnológica: “Hoje a tecnologia é-nos tão familiar que deveremos suspeitar da 

possibilidade de a pensar e de nos relacionarmos com ela sem dependermos já de uma 

base de entendimento criada e maturada pela própria tecnologia.” (ILHARCO, 2004: 9). 

Ainda assim é preciso ter em consideração de que esta imersão do indivíduo na 

tecnologia não abrange toda a população e que os entusiastas que apelidam esta era de 

revolucionária devem ter em mente que, remetendo para um relatório do INE de 2005, 

apenas 34% dos agregados domésticos possuíam uma ligação à Internet. Este factor, 

aliado à exclusão cultural e a dificuldades socioeconómicas, contribui para um 

fenómeno de info-exclusão que não é contemplado pelas concepções mais optimistas 

relativamente à utilização das novas tecnologias. 

O desafio proposto pelas TIC consiste em englobar na mesma esfera, ou seja, em 

agregar e em colocar em rede, todo um conjunto de domínios outrora separados por 

condicionantes da esfera pública/privada provocados pelo factor de 

distância/proximidade atrás referido. Aliado a esse factor encontram-se também os 

constrangimentos temporais: “O tempo, ao ser comprimido, é praticamente anulado.” 

(WOLTON, 2000: 94). O factor temporal exerce uma grande influência na relação do 

indivíduo com a rede uma vez que os vários pontos de união estão agora mais 

intimamente ligados e estabelecem pontos de relação entre si a uma velocidade mais 

elevada. As relações sociais foram influenciadas pelo surgimento da rádio e da televisão 

mas, na era tecnológica, 

 

(…) a grande diferença reside no facto de os meios de comunicação clássicos 

estarem circunscritos à esfera privada. Hoje em dia, as novas tecnologias estão por 

todo o lado, no trabalho, no lazer, nos serviços, na educação… Daí a acreditar que 

irão modificar as relações sociais vai um pequeno passo que, infelizmente, foi dado 

por muitos. (WOLTON, 2000: 97) 
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Dominique Wolton tem, desta forma, um papel importante ao sublinhar a 

existência de um excessivo optimismo tecnológico na sociedade actual. 

Nesta perspectiva a distância torna-se próxima, num espaço cada vez mais 

mesclado em que o privado e o público se misturam e onde as barreiras da 

transmissibilidade se anulam. No contexto organizacional pode observar-se o fenómeno 

da redução do tempo e do espaço através da forma como as organizações se posicionam 

na qual “o sucesso da adaptação aos contextos depende da capacidade de nos movermos 

de forma rápida, da flexibilidade e da capacidade de ajustamento.” (SANTOS, 2006: 

194). Esta concepção ajuda a perceber por que motivo hoje a tecnologia é algo em que o 

indivíduo se baseia e não algo em que se foca (cf. ILHARCO, 2004) na medida em que 

este novo contexto nasce como algo adquirido, algo a que o ser humano não consegue 

escapar: “the insidious thing about electronic networks is that they are always there, 

whether you pay attention to them or not.” (SHAVIRO, 2003: 5). A tecnologia surge, 

aqui, como uma entidade omnipresente.  

Desta forma, a relação de proximidade do indivíduo com os outros através da 

tecnologia surge como um factor essencial relativamente aos novos usos da mesma e, 

mais concretamente, da Internet:  

 

A novidade da Internet está em propor aplicações que não se restringem à esfera do 

trabalho; no operar a uma escala de massas, e de fazê-lo num espaço, o da vida 

privada, em que não estamos habituados a ser solicitados por um conjunto 

tecnológico integrado que ofereça novos serviços. (WOLTON, 2000: 84) 

 

 É nesta acepção que surgem novas formas de comunicação, impulsionadas pela 

crescente utilização de uma ferramenta que veio transformar o modus operandi do 

indivíduo perante os outros e, consequentemente, perante as organizações com as quais 

estabelece contacto. O indivíduo encontra-se assim perante um novo contexto 

comunicacional no qual a informação circula segundo os parâmetros da autonomia, 

domínio e rapidez, como se verificará adiante.  
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1.2 – Evolução ou revolução? 

 

 

Que se atravessa uma época singular no que diz respeito ao campo da 

comunicação, não restam dúvidas: “Not only for communications scholars, these are 

extraordinary times.” (GOLDING, 2005: 40). O advento da Internet veio alterar o modo 

de vida do indivíduo contemporâneo na medida em que intercâmbios de informação até 

agora impraticáveis tornaram-se prática comum no seu dia-a-dia e os hábitos de 

consumo e troca de informação alteraram-se significativamente, factores que podem vir 

a melhorar a relação entre os seres humanos. Obviamente esta transformação não 

passou despercebida aos agentes de comunicação que, como se verá mais 

especificamente no caso da TAP Portugal, contribuiu para moldar os comportamentos 

do público a que se destina a organização. 

Quer numa perspectiva pragmática e apologista de uma evolução dos processos 

de comunicação (WOLTON, 2000; PEREIRA, 2005), quer numa perspectiva que 

assenta sobre a componente revolucionária das novas tecnologias (CASTELLS, 1998; 

RIFKIN, 2000; SHAVIRO, 2003; GOLDING, 2005), é comummente aceite a vertente 

inovadora das TIC, sobretudo com base na rede das redes: a Internet. Esta veio 

possibilitar uma maior interactividade entre os pontos que constituem a rede, tendo 

contribuído para um fluxo comunicacional mais eficaz. 

Uma melhoria nos processos comunicacionais é a grande vantagem do 

fenómeno das redes e, mais concretamente, da utilização da Internet. No entanto, a 

substituição de um suporte (o tradicional) por outro não merece, por si só, uma 

focalização em apenas um desses suportes.  

Surge assim a concepção de evolução no paradigma comunicacional: a 

preferência pela Internet aos meios de comunicação clássicos não significa um total 

desmembramento da lógica anterior de interacção do indivíduo. Acredita-se, antes, que 

existe uma evolução dos processos comunicativos na medida em que novas acções e 

novas perspectivas se desenham na troca de informação entre o emissor e o receptor 

aquando da utilização deste novo suporte. Embora se admita, ironicamente, que o 

“número de computadores ligados à Internet parece ser o índice mais seguro do grau de 

desenvolvimento de um país, ou mesmo do seu grau de inteligência.” (WOLTON, 2000: 
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76), a verdade é que este indicador revela também o interesse e a adopção das novas 

tecnologias por parte do indivíduo indo ao encontro, ao mesmo tempo, das suas 

necessidades de interacção
4
.   

Nesta acepção, o paradigma que defende apenas uma mera evolução dos 

processos comunicativos sustenta que a Internet é um sistema de intercâmbio de 

informações no qual uma nova forma de interacção e relação entre emissor e receptor 

continua a realizar-se nos moldes anteriores, apenas com a diferença do factor 

velocidade e suporte de recepção da mensagem transmitida. 

Na mesma linha de pensamento, defende-se uma continuidade do processo de 

comunicação já existente baseado numa evolução dos mecanismos actuais pois o 

fenómeno a que se assiste “(…) não é senão o desenrolar de um processo de 

comunicação com dinâmicas e desenvolvimentos distintos daqueles a que estamos 

habituados, e não tanto o surgimento de um tipo de comunicação inteiramente novo.” 

(PEREIRA, 2005: 209). Pensa-se ser ainda cedo para constatar a introdução de novas 

regras e modelos comunicacionais que substituam os actuais uma vez que a verdadeira 

inovação passa pelo arraigamento de práticas comunicacionais que posicionem tanto o 

indivíduo como a organização num patamar acima do actual.  

As novidades presentes no universo da tecnologia vieram trazer novas 

oportunidades de comunicação sem, no entanto, terem alterado o processo 

comunicacional até agora existente: “O grande desafio está em dominar a linguagem 

dos novos meios e encontrar uma linguagem que possa ser explorada pelas 

particularidades de cada veículo.” (PEREIRA, 2005: 215). Desta forma, será possível 

iniciar um modo de interacção realmente inovador, invocando os princípios da 

interactividade, rapidez e autonomia. De igual forma, um sistema que permita uma 

customização das mensagens trará consequências benéficas para o público-alvo na 

medida em que a personalização da comunicação, como se verá adiante, estabelece uma 

relação mais próxima com o indivíduo com o intuito de atingir uma melhor qualidade 

na comunicação.  

Os novos meios de comunicação trazem diversas vantagens mas não asseguram 

uma total segurança na condução da mensagem do emissor para o receptor. Enquanto 

                                                             
4 A necessidade de interacção passa cada vez mais pela utilização de plataformas que posicionam o 

indivíduo num lugar de destaque enquanto emissor de informação e transmissão de conteúdos: atente-se 

nos casos de popularidade do Facebook e do Twitter, plataformas potenciadoras da comunicação em rede. 
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veículo de transmissão de conteúdos, a Internet deve assegurar uma mensagem imune a 

interferências e interposições para que essa mesma mensagem transmitida seja 

percepcionada de acordo com a intenção do emissor dado que uma das dificuldades é 

assegurar uma não-deformação da mensagem emitida.  

A questão da segurança e preservação da mensagem transmitida que se pretende 

salvaguardar neste novo suporte surge aqui como uma condicionante importante na 

medida em que a emissão de uma mensagem deve chegar ao destinatário de forma a que 

os objectivos nela contidos não se adulterem no meio de comunicação utilizado. O 

verdadeiro desafio consiste em assegurar que a mensagem emitida não sofra alterações 

nem seja adulterada pelo canal em que é transmitida e, tendo em conta a complexidade 

dos novos meios electrónicos de mediação, mais do que nunca é importante assegurar 

uma correcta e eficaz transmissão do conteúdo porque, de modo contrário, pode ocorrer 

a formação de novos obstáculos à comunicação. Ainda assim, “Uma coisa é certa: a 

sociedade da informação (…) é uma realidade hoje sedimentada e as novas tecnologias 

da informação invadiram as organizações, constituindo um dos factores que contribuem 

para as transformações que se vão notando.” (PEREIRA, 2005: 210). 

Ao existir uma evolução nas práticas comunicacionais da organização suscitadas 

pelo desenvolvimento das novas ferramentas tecnológicas, é possível também observar 

avanços relativamente à forma como essas ferramentas são utilizadas. Estas novas 

ferramentas não podem ser consideradas como “meros instrumentos inertes da palavra e 

da acção humanas” (RODRIGUES, 1999: 216) mas antes como ferramentas capazes de 

transformar a forma como o indivíduo medeia as suas interacções: 

 

Os dispositivos da informação não se limitam por isso apenas a desempenhar as 

funções de instrumentos inertes da comunicação dos nossos projectos, ideias ou 

sentimentos; tendem a funcionar de maneira quase instintiva ou naturalizada, 

gerando regularidades automáticas que se sobrepõem, de maneira cada vez mais 

naturalizada, à experiência comunicacional tradicional, imediata e espontânea. 

Constituem, por conseguinte, uma nova modalidade de experiência do mundo. 

(RODRIGUES, 1999: 217) 
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As TIC não são, assim, consideradas como um mero instrumento mas como um 

prolongamento do próprio corpo humano. E é nesta acepção que surge o paradigma 

revolucionário da introdução das TIC no processo comunicacional.  

 Nesta perspectiva revolucionária e, como se tem vindo a observar, na relação do 

indivíduo com os outros enquanto ser social, pensa-se estar a atravessar um período da 

história que marcará o percurso da sociedade. Como afirma Castells , “(…) at the end of 

the twentieth century, we are living through one of these rare intervals in history.” 

(CASTELLS, 1998: 29), intervalo este pautado por transformações profundas na 

relação do indivíduo com a sociedade, equiparando a revolução digital à Revolução 

Industrial que, tal como essa, marcou os aspectos sociais, culturais e económicos da 

época. As transformações sofridas no século XIX foram marcadas por uma alteração do 

comportamento do indivíduo, adaptando-se às novas condicionantes que surgiram tal 

como o indivíduo contemporâneo se adapta a esta nova realidade tecnológica: “A forma 

como os sujeitos se apropriam de cada novo dispositivo tecnológico e os processos 

através dos quais usam e partilham a tecnologia, configura novas formas de mediação e 

posicionamento relativo do sujeito face à tecnologia.” (DAMÁSIO, 2005: 186).  

 Através de uma concepção formulada por Peter Golding, é possível compreender 

de que forma se pode dar o verdadeiro passo revolucionário na utilização dos novos 

meios de comunicação. Golding concebe duas formas de inovação tecnológica: na 

primeira existe uma actuação mais rápida, mais eficiente e de forma mais conveniente 

relativamente à interacção do indivíduo com os outros e com a organização, mas 

baseada numa perspectiva tradicional; na segunda acepção considera-se que a 

tecnologia pode dar acesso a formas de actuação completamente novas e que permitirão 

realizar actividades nunca praticadas ou até mesmo inconcebíveis (GOLDING: 2005: 

41). Defende-se, assim, a necessidade de dar o salto e conceber formas de comunicação 

inteiramente novas para que uma verdadeira revolução tome lugar. 

 Da mesma forma se pode observar o comportamento do indivíduo na sua relação 

com o espaço, com o tempo e com os outros e analisar de que maneira as novas 

tecnologias vieram transformar o espaço em que vivem e as experiências por que 

passam:  
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Nous sommes en train d’assister à l’émergence d’un nouveau type d’être humains. 

Complètement à l’aise dans le cyberspace, où ils passent une partie de leur vie, 

connaissant parfaitement le fonctionnement de l’économie en réseau, plus 

intéressés par l’accumulation d’expériences excitantes et distrayantes que par 

l’acumulation d’objets, capables d’interagir simultanément dans des univers 

parallèles, prêts à changer de personnalité pour s’adapter à de nouvelles réalités – 

authentiques ou simulées –, ces hommes et ces femmes de type nouveau ne 

ressemblent guère à leurs parents et leurs ancêtres bourgeois de l’ère industrielle. 

(RIFKIN, 2000: 241) 

 

O ser humano experiencia, assim, uma nova realidade que, consequentemente, 

altera também a sua percepção da mensagem transmitida por esta estar inclusa numa 

forma completamente nova de intercâmbio de informação. As organizações podem tirar 

partido deste novo contexto para ser possível, de uma forma mais escorreita, atingir o 

seu público e este, ao mesmo tempo, melhor interagir com a organização com a qual 

estabelece uma relação. 

Sublinha-se, assim, o facto da obrigatoriedade da existência de práticas 

inteiramente novas para a classificação do epíteto revolução relativamente ao contexto 

actual. Isto acontece uma vez que a mera utilização de novos suportes de mediação 

tecnológica não implica automaticamente uma transformação das práticas 

comunicativas entre o emissor e o receptor. Os novos dispositivos de mediação 

tecnológica não podem servir uma necessidade anterior já por todos conhecida e 

experienciada, antes devem impulsionar novos comportamentos e atitudes face a um 

mundo novo e em constante mudança (cf. RODRIGUES, 1999). O mesmo se aplica à 

Internet quando utilizada como mera substituição dos suportes tradicionais, algo que 

deve ser contrariado: “(…) le fait de vouloir utiliser Internet comme un média classique, 

alors qu’il est davantage que cela.” (LIBAERT, 2008: 118). 
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2 – As TIC na comunicação estratégica da organização 

 

 

Após uma análise sobre o fenómeno de expansão das novas tecnologias e o 

impacto verificado no comportamento do indivíduo relativamente à utilização dos 

novos meios de comunicação tecnológica, importa agora observar esse mesmo 

fenómeno aplicado ao posicionamento estratégico de uma organização face aos seus 

públicos e analisar o papel que desempenham na comunicação externa. 

É necessário integrar as novas tecnologias na estratégia de comunicação de uma 

organização dado que hoje o advento das redes electrónicas encontra-se espalhado por 

todo o lado. Marie-Hélène Westphalen e Thierry Libaert evidenciam a questão: “Si le 

débat sur le «pourquoi communiquer?» est aujourd’hui dépassé, la cause étant 

définitivement entendue, la question du «comment communiquer?» est plus que jamais 

d’actualité.” (WESTPHALEN e LIBAERT, 2008: 05). Sublinha-se, assim, a questão 

central da formulação de uma estratégia de comunicação que, bem aplicada e, mais 

importante ainda, baseada nas novas tecnologias, permitirá o correcto usufruto de um 

domínio inteiramente novo e à disposição da organização. 

Porque “(…) o termo “tecnologias de informação e comunicação” (TIC) traduz o 

facto de o tratamento da informação se encontrar cada vez mais ligado a processos de 

comunicação.” (LOPES, 2005: 78) e porque a “A introdução de TIC numa empresa 

constitui uma mudança cujas consequências se estendem quase sempre a toda a 

organização.” (ALMEIDA, 2002: 81), importa analisar a forma como as estratégias de 

comunicação são formuladas com base neste novo contexto. O posicionamento 

estratégico da organização passa por uma utilização pró-activa das novas ferramentas de 

mediação tecnológica quer pelas vantagens que trazem à comunicação externa quer pela 

delineação de estratégias baseadas no novo paradigma comunicacional. Como refere 

Tereza Ventura, essa relação assenta na “crescente interacção entre telecomunicações e 

informática” na qual a “digitalização é, aliás, o primeiro factor chave dessa unificação e 

integração.” (VENTURA, 2005: 500).  

Para que seja possível delinear novas estratégias de comunicação é necessário 

que exista toda uma nova concepção no que se refere à sua formulação. Mas como fazê-

lo? “Qual a natureza da nova tecnologia? Como podem/devem as organizações 
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fundadas e desenvolvidas num mundo pré-TIC relacionarem-se com os computadores e 

as redes de comunicação?” (ILHARCO, 2005b: 1438). É necessário criar novos 

mecanismos que proporcionem e dêem resposta às novas funcionalidades que 

caracterizam as TIC. Como refere Fernando Ilharco,  

 

(…) o que em termos fundamentais deve ser alinhado é a estratégia com a 

tecnologia e não a tecnologia com a estratégia, porque de pouco serve um superior 

alinhamento da tecnologia com uma estratégia concebida para outro mundo que 

não aquele em que agora se está imerso – um mundo em que a própria tecnologia, 

as suas possibilidades e potencialidades, se constitui como um contexto (…) 

(ILHARCO, 2005a: 63-4) 

 

O novo universo gerado pelas novas tecnologias cria assim parâmetros para os 

quais as anteriores estratégias de comunicação se tornam obsoletas e desviadas da nova 

realidade. É preciso formular estratégias de comunicação que vão de encontro ao novo 

paradigma comunicacional, contribuindo para o surgimento de intercâmbios de 

informação específicos para cada situação. Como refere Tereza Ventura, é essencial 

criar bases de actuação e distinguir cada processo comunicacional de modo a existir um 

aproveitamento racional de cada domínio: “Da e-presence
5
 ao e-commerce

6
 e ao e-

business
7
 e às suas variantes (e-administration, e-learning), a modificação é profunda, 

ainda que com progressos, retrocessos e velocidades desiguais.” (VENTURA, 2005: 

506).  

Já na década de oitenta se acreditava numa disposição plural das novas 

potencialidades geradas pelas TIC: “Quanto mais uma empresa domina a combinação 

(integração) da Nova Tecnologia da Informação (sic), maior presença terá no mercado.” 

(PETRELLA, 1986: 89). Conjugar todos os domínios é, assim, um factor essencial para 

atingir os objectivos delineados na estratégia de comunicação, bem como permitir um 

maior aproveitamento de recursos ligados à produtividade de uma organização.  

                                                             
5
“apresentação de informação na web, com indicação de contactos” (VENTURA, 2005: 506). 

6
 “transacções comerciais por via electrónica” (VENTURA, 2005: 506). 

7
 “integração de processos, usando a Web da procura à oferta, para relacionamento com actuais ou 

potenciais parceiros na cadeia de valor, e para relacionamento com actuais e potenciais clientes, 

eventualmente em novos mercados e para novos produtos” (VENTURA, 2005: 506). 
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Hoje é cada vez mais importante a projecção de uma organização através da 

mediação electrónica, não só pelos factores apresentados no capítulo anterior, como 

também pelo papel central que desempenham na sociedade e no domínio empresarial: 

“L’usage des technologies de l’information et communication (TIC) qui ont envahi 

massivement la sphère professionnelle, devient un des facteurs clés pour les 

organisations et prend une place centrale dans leurs stratégies de communication.” 

(d’ALMEIDA e ANDONOVA, 2009: 458). Mais uma vez, toda uma nova forma de 

pensar a estratégia comunicacional se deve enquadrar na correcta adequação das 

organizações às novas tecnologias. Não basta possuir uma representação virtual da 

organização na rede da Internet, vulgo sítio Web, é necessário projectar novas formas de 

chegar ao público através de canais ainda não utilizados: “Une nouvelle manière de 

penser l’information est en marche, dont les organisations contemporaines doivent tenir 

en compte et s’y adapter pour survivre.” (d’ALMEIDA e ANDONOVA, 2009: 460). 

Uma nova perspectiva na comunicação tem implicações na forma de 

relacionamento da organização com o público a que se dirige. Uma comunicação 

interactiva permite conhecer melhor o público uma vez que a resposta ao estímulo é 

quase imediata e é possível, assim, transmitir a mensagem de forma directa e sem 

aparentes barreiras na comunicação. Mas, como aponta Fernando Ramos, não interessa 

apenas conhecer o público a que se destina a campanha de comunicação, é preciso 

saber: 

 

Entender a comunicação sob o ponto de vista estratégico não é colocá-la ao serviço 

dos nossos clientes de modo particular, de tal forma que a mesma se converta numa 

verdadeira ferramenta que dê resposta às suas necessidades. A comunicação 

estratégica organizacional implica planificar e executar: estratégias de 

posicionamento e fortalecimento institucional; diagnósticos de problemas de 

comunicação; produtos comunicativos adequados às características das 

organizações. (RAMOS, 2007: 59-60) 

 

Uma comunicação baseada na interactividade permite também apreender o 

espírito de recepção do público e ajudar numa melhor compreensão das suas 

expectativas. Tal como acontece com o marketing, “O objectivo é simplesmente 

explicar ao consumidor que um envolvimento suplementar em toda a cadeia de valor 
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tem a vantagem de poder personalizar a oferta face às suas expectativas.” (LEHU, 2001: 

177). O objectivo último é estabelecer um diálogo permanente com o público a que se 

destina a mensagem, tarefa essa que se encontra facilitada nesta nova era do acesso em 

que os utilizadores integram activamente a rede da Internet e onde alteram os seus 

hábitos de interacção com a organização. 

Numa perspectiva mais pragmática, as organizações estabeleceram novas formas 

de actuação, fazendo uso de estratégias aplicadas ao universo em rede, tais como: 

 

Aumentar as vendas; passar palavra; segmentar mais adequadamente o mercado; 

aumentar o tráfego no Web site; melhorar o lançamento das novidades; melhorar o 

conhecimento do mercado; melhorar o apoio pós-venda; desenvolver/desenhar 

novos produtos; melhorar as relações com os clientes. (VENTURA, 2005: 501-2) 

 

Desta forma é possível às organizações integrarem novos serviços e 

beneficiarem de vantagens relativamente aos meios de comunicação tradicionais
8
. 

Surge, assim, uma ruptura na estratégia elaborada pelas organizações uma vez que os 

novos suportes de mediação electrónica exigem a reformulação das práticas de 

comunicação anteriormente utilizadas. As novas tecnologias salientam assim o seu 

carácter inovador ao obrigar as organizações a explorar novas vertentes da comunicação 

ainda inexploradas, ressalvando o facto de poderem agilizar a troca de informação entre 

as partes envolvidas no processo comunicacional. Contudo, deve sublinhar-se que 

 

Uma das maiores apostas que as organizações dos nossos dias terão de cumprir 

será precisamente gerir todo este processo fazendo uso das inovações que vão 

surgindo e aceitando os desafios que agora se lhes colocam ao mesmo tempo que 

adaptam o discurso organizacional à sua nova realidade. (PEREIRA, 2005: 215) 

 

 Uma nova realidade para os utilizadores veio a verificar-se igualmente nova para 

os profissionais da comunicação uma vez que agora a distinção entre emissor e receptor 

esbateu-se e tornou-se mais ténue, passando a existir a necessidade de a organização 

                                                             
8
 Atente-se, mais uma vez, no caso TAP Portugal e na relação que estabelece com o seu público-alvo 

através do sítio Web e do portal TAP Mobile. 
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estar sempre ao alcance do público. Enquanto receptor passivo nos meios de 

comunicação tradicionais, como a rádio ou a televisão, o receptor na era da Internet tem 

ao seu dispor novas funcionalidades que lhe permitem interagir no processo 

comunicativo. Passa a existir uma interacção quase ilimitada, interacção essa suportada 

pelos avanços tecnológicos que se têm verificado no campo dos instrumentos de 

mediação electrónica: “(…) as tecnologias da informação comportam virtualidades 

performativas quase ilimitadas” (RODRIGUES, 1999: 204). Como é elucidado por 

Adriano Rodrigues, “As novas tecnologias já não são meramente instrumentos, mas 

dispositivos que passam a fazer parte do nosso próprio corpo, a ponto de tenderem a ser 

praticamente imperceptíveis” (RODRIGUES, 1999: 204), mais uma vez invocando-se a 

condição do ser humano ligado a instrumentos-prótese que o permitem ligar-se ao 

mundo. 

 A outro nível é também possível identificar alguns dos desafios com os quais as 

organizações se debatem na era da comunicação mediada por dispositivos electrónicos. 

De facto, “(…) existem novos desafios, novos campos de emergência de crises, novas 

formas de identificação de assuntos e novos desafios estratégicos para o aproveitamento 

das potencialidades das ferramentas digitais ao serviço da gestão de comunicação.” 

(SANTOS, 2006: 193). Através do novo conceito de rede, atrás explicitado, é possível 

antever a magnitude de tais mudanças a nível da participação do público, da rapidez 

com que interagem com a organização e da forma como estabelecem novas relações 

entre si.  

 Apesar de um intercâmbio mútuo de informação, existe agora uma lógica de 

comunicação centrada no receptor. Para tal é necessário criar estratégias comunicativas 

que satisfaçam as exigências actuais de um público cada vez mais ávido de 

conhecimento e informação: “Estamos face a modelos de comunicação de duas vias 

com a influência das audiências por envolvimento activo e participação directa, em vez 

dos tradicionais modelos de comunicação topo-base (descendentes) e unidireccionais.” 

(SANTOS, 2006: 201). Segundo Ricardo Santos, esta nova lógica de comunicação tem 
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como características a) o facto de serem criadas unicamente para o receptor
9
, b) de 

estarem orientadas pelo acesso
10

 e de c) estarem orientadas pela permissão
11

.  

 Relativamente à geração de conteúdos, é necessário sublinhar a importância que 

estes possuem na afirmação de um novo tipo de comunicação externa da organização. 

Cada suporte contém uma linguagem própria que não deve ser transposta sem 

modificações para outro tipo de suporte. Como se fez menção no capítulo anterior, não 

se pode pensar na utilização dos moldes dos meios de comunicação clássicos nos novos 

média, correndo o risco de ocorrer uma total desadequação de conteúdos e mensagens 

transmitidas. É necessário produzir novos conteúdos, adaptados aos novos suportes de 

comunicação da organização. Actualmente os que existem são meras adaptações dos 

conteúdos clássicos e não uma nova produção de conteúdos destinados unicamente a 

serem utilizados nos novos suportes. 

 Graças ao carácter interactivo da rede, é possível criar estruturas de interacção 

que possibilitam tantas relações quanto as que forem criadas pelos indivíduos. Com uma 

estrutura de funcionamento similar à do marketing interactivo one-to-one, é possível 

criar uma relação de proximidade com o indivíduo, como já se referiu anteriormente e 

como pode ser evidenciado novamente: 

 

Por estas razões a Internet, e as tecnologias que lhe estão associadas, constituem 

uma solução eficaz para as exigências impostas por uma comunicação simétrica, 

interactiva e de duas vias que permite trabalhar com as audiências, de forma a 

produzir nestas uma transformação profunda, mais do que procurar a concretização 

de uma transacção comercial, objectivo da comunicação de marketing. (SANTOS, 

2006: 202) 

 

Mais uma vez a ideia da produção de novos conteúdos possui, aqui, uma 

relevância significativa uma vez que novos comportamentos por parte do público 

exigem uma adaptação das práticas comunicacionais da organização. Esta nova 

                                                             
9
 Estratégias devem ser elaboradas de forma a disponibilizar a informação de livre acesso ao indivíduo, 

baseadas numa lógica de “pull”, isto é, que privilegiam o receptor ao atribuir-lhe poder de escolha 

relativamente à informação que desejam receber (cf. SANTOS, 2006). 
10

 Deve haver uma lógica de produção de conteúdos e não uma mera adaptação de conteúdos anteriores 

adaptados ao novo suporte de mediação. 
11

 Estratégia em que as mensagens recebidas são escolhidas pelo receptor antes da sua recepção, à 

semelhança do que acontece com o permission marketing. 
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produção de conteúdo deve acarretar uma mais-valia para as audiências, traduzindo-se 

numa maior envolvimento e interacção por parte do público. 

Uma nova forma de estruturar o discurso organizacional assenta na correcta 

utilização das ferramentas postas ao dispor das empresas em prol de uma melhor relação 

com os seus stakeholders, por constituírem um factor essencial. Como sublinha Ricardo 

Santos, “Teremos de considerar a utilização de ferramentas online como formas que 

servem o core business das organizações, não só porque permitem o fornecimento de 

informação, mas também porque contribuem para a poupança de tempo e de recursos.” 

(SANTOS, 2006: 241). Uma estratégia assente na funcionalidade das novas ferramentas 

vai impor de igual forma uma nova concepção de estratégias comunicacionais já que 

elas possibilitam intercâmbios de informação outrora inexistentes: “As estratégias de 

uso e consumo dos novos media (sic) diferem claramente das estratégias de consumo 

dos media ditos tradicionais” (DAMÁSIO, 2005: 193).  

Uma nova estratégia comunicacional implica também um novo assumir de papéis. 

Agora o emissor e o receptor encontram-se na mesma linha de actuação, aliás, (…) a 

empresa necessita da colaboração do consumidor.” (cf. SCHLIEF, 1999: 230) agora que 

ambos possuem uma importância vital. Como refere Peter Schlief, “Uma relação de 

«parceiro» entre cliente e empresa apresenta melhores resultados para todos e cria a 

confiança necessária para uma relação a longo prazo” (SCHLIEF, 1999: 230). Uma 

relação a longo prazo e duradoura, fomentada pela aceleração no fenómeno estímulo-

resposta proporcionado pela utilização das referidas novas ferramentas e redes 

informáticas. 

Mas, afinal, quais as verdadeiras inovações trazidas pela Internet e pelo fenómeno 

das novas tecnologias à elaboração de uma estratégia comunicacional que modifique a 

forma de interactuar com o público a que se dirige? Pelas funcionalidades que 

caracterizam esta nova dimensão do conceito de rede, é possível apontar cinco 

características que merecem especial atenção quando as vantagens da utilização da 

Internet são referidas (cf. LINDON et. al., 2004): a) a imediaticidade, permitindo uma 

maior velocidade de implementação de medidas e transmissão de ideias-chave da 

organização havendo, no entanto, uma enorme desvantagem em situações de crise; b) a 

personalização, em que se verifica uma mudança a nível da relação do indivíduo com a 

organização, passando-se de uma comunicação one-to-all e unidireccional para uma 

comunicação one-to-one multidireccional, ou seja, um regresso ao estágio artesanal em 
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que é possível estabelecer uma relação directa com cada indivíduo; c) a quantificação, 

permitindo uma avaliação real e imediata das campanhas implementadas, contribuindo 

para uma possível reformulação da estratégia adoptada, caso seja necessário; d) um 

envolvimento do utilizador, isto é, uma maior interacção entre o público e a 

organização, possibilitando um maior efeito de proximidade entre as duas partes, mas 

também implicando uma reformulação na estratégia comunicativa no que respeita à 

forma de abordar o indivíduo pois este não é mais um sujeito passivo mas sim um 

sujeito activo que decide quando e como deseja participar no processo comunicativo; d) 

o efeito de rede, no qual o indivíduo estabelece contacto com outros indivíduos, seus 

pares, criando uma rede de conexões que naturalmente alargam o espectro da 

organização. 

A Internet, ao disponibilizar estas novas ferramentas de interacção com o público, 

cria assim um contexto no qual é possível criar novas relações com o indivíduo ao 

mesmo tempo que a estratégia comunicacional da organização se altera devido às 

transformações que as ferramentas de mediação electrónica suscitam. 

 

 

 

2.1 – As TIC como facilitadoras de acesso à informação 

 

 

Uma componente fundamental no advento das novas tecnologias é a sua 

capacidade de tornar a informação acessível a todos com a maior rapidez possível. 

Como refere Rui Braz, “Assistimos hoje a uma mudança histórica radical: das trocas de 

bens realizadas no mercado às relações baseadas no acesso e nas redes.” (BRAZ, 2002: 

292). 

 A questão da acessibilidade surge como um factor importante na medida em que 

define e caracteriza o fenómeno das redes. Como menciona Jeremy Rifkin, “Les 

conséquences de cette revolution sont d’une importance et d’une portée fondamentales 

pour notre société.” (RIFKIN, 2000: 09), salientando a importância que a questão da 

acessibilidade e da usabilidade possuem relativamente ao fenómeno das redes. Uma 
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sociedade em rede, por si só, encontra-se num estado de sintonia entre os seus pólos, 

facilitando o acesso à informação por parte dos seus constituintes, bem como o 

intercâmbio entre eles. “Avec l’avènement de l’âge de l’accès, l’économie repose sur 

toute une série de premisses qui diffèrent totalement de celles qui régissaient l’ère du 

marché.” (RIFKIN, 2000: 13).  

Na era anterior o produto em si era mais valorizado que os serviços associados a 

ele, sendo estes encarados como meros acessórios relativamente ao produto adquirido. 

Na era da informação, os bens transaccionáveis são a própria informação, constituindo-

se como um elemento diferenciador dos anteriores. Como sublinha Tereza Ventura, “A 

nova cultura informacional baseia-se em potentes instrumentos de disseminação de 

informação, responsáveis pela reconfiguração da nossa sociedade.” (VENTURA, 2005: 

506). Também as particularidades que caracterizam o público se alteraram, uma vez que 

“Estamos a assumir que os públicos que se ligam à Internet são aprioristicamente 

activos, pois desenvolveram uma acção deliberada para procurarem um determinado 

tipo de informação. A busca de informação online faz-se por interacção (…)” 

(SANTOS, 2006, 210). De igual forma Manuel José Damásio centra a questão nas 

características do público, atribuindo-lhes um carácter decisivo que permite distinguir 

uma audiência específica de um outro tipo de aglomeração de indivíduos: “(…) a 

participação numa estrutura de acesso e uso de informação tecnologicamente 

mediatizada.” (DAMÁSIO, 2005: 187). 

Nesta nova economia o único bem realmente importante é o da informação e não 

mais o da possessão e acumulação de bens. Por isso a acessibilidade assume um lugar 

importante no novo mundo e, consequentemente, a forma como se lhe acede. Como 

refere Fernando Ilharco, a “(…) tecnologia de informação e comunicação visa a 

substituição de um mundo por outro.” (ILHARCO, 2004: 36), ou seja, a maneira como 

o indivíduo encara a nova realidade em que se encontra, pautada pela forma como acede 

aos conteúdos, transforma essa realidade já existente numa nova forma de encarar o 

mundo.  

Não só para o receptor o contínuo fluxo de informação merece especial atenção. A 

própria organização aproveita o facto de estar em permanente contacto com o indivíduo 

para criar uma relação contínua e duradoura, estando sempre presente em qualquer 

altura e em qualquer lugar. Como refere Jean-Marc Lehu,  
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De facto, se a necessidade de informações pelo departamento de marketing se 

manteve, ou se até aumentou, a forma de “ler” esta informação vital tinha 

imperativamente de ser revista. O provimento de informações já não podia ser 

pontual, mas sim permanente. (LEHU, 2001: 60) 

 

A constante necessidade de estar em permanente contacto motivou o 

aparecimento de estratégias de proximidade, principalmente numa fase em que o sujeito 

escolhe aquilo que deseja receber e não é constantemente invadido como acontece nos 

meios de comunicação tradicionais. Assim, estes múltiplos comportamentos por parte 

do indivíduo podem ser monitorizados pela organização de forma a melhor conhecê-lo, 

desvendando as suas preferências e modos de actuação para poder alcançá-lo de forma 

mais eficiente e rentável. No entanto é necessário ter cautela relativamente a uma 

excessiva monitorização do indivíduo uma vez que um total controlo da informação e 

do comportamento do receptor pode ser prejudicial, fenómeno este que numa 

perspectiva mais céptica pode ser comparado ao Big Brother, em que todos são 

escutados com o objectivo de alcançar um controlo e domínio total. 

Desta forma passa a existir um interesse para todas as partes, contribuindo para 

uma melhor vivência entre ambos. Através deste intercâmbio multi-direccional de 

informação em que todos os participantes gozam de um nível igual pode existir uma 

verdadeira transparência e acrescento de valor (cf. SCHLIEF, 1999: 225). Como refere 

Peter Schlief,  

 

Em hierarquias tradicionais, dentro e fora do mundo das empresas, o poder de 

decisão estava estritamente ligado ao acesso à informação. Quem estava no topo da 

hierarquia tinha acesso à totalidade de informação disponível. A Internet ameaça 

este sistema. Um simples consumidor pode estar mais bem informado que o seu 

contacto na empresa e pode conhecer melhor o produto que o vendedor. 

(SCHLIEF, 1999: 229) 

 

Existe, assim, uma troca directa de informação entre as várias entidades 

(indivíduos, organizações) que constituem a rede, reduzindo a necessidade da existência 

de intermediários no intercâmbio informacional. Cumpre-se desta forma um dos 
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objectivos primordiais das TIC: tornar a informação facilmente acessível a todos, a 

qualquer altura e em qualquer lugar. 

 

 

 

2.2 – Internet: apenas mais um canal de comunicação? 

 

 

 Thierry Libaert formula uma questão que se relaciona com o carácter inovador 

das redes electrónicas: “Internet pourquoi, pour qui, comment?” (LIBAERT, 2008: 

119). A expansão da Internet, analisada no capítulo anterior, evidencia como este 

fenómeno abrange cada vez mais uma parte da população ávida por novas experiências 

e ansiosa por conhecer novos mundos. A sua disseminação possibilitou o 

desenvolvimento da comunicação em rede, o que provocou uma mudança nas 

estratégias comunicacionais formuladas pela organização. Desta forma o envolvimento 

do indivíduo no processo comunicacional é agora, graças à Internet, uma experiência 

mais envolvente e marcante que no intercâmbio de informação nos meios ditos 

tradicionais. 

 Enquanto rede das redes, a Internet mudou a forma como o indivíduo se 

relaciona com os outros, criando novos contextos e novos padrões de interacção: “A 

ambiência comunicacional promovida pelas redes e serviços telemáticos tem na sua 

essência a dimensão de híbrido, o que lhe dá uma natureza inovadora.” (SILVA, 2006: 

321-2). As organizações devem, assim, saber extrair as vantagens desta inovação com o 

intuito de alcançarem resultados positivos e contribuírem para o aumento da cadeia de 

valor já que “(…) entender a Internet como um mero canal promocional é tão redutor e 

limitado como confundir marketing com publicidade.” (LINDON et. al., 2004: 660). 

 Por esta razão a Internet não pode ser considerada como uma simples montra da 

organização na qual o conteúdo é em tudo similar ao existente nos meios tradicionais, 

unicamente com a diferença de o acesso ser realizado via computador. A Internet deve 

ser utilizada de maneira inteiramente nova, tirando partido das suas características, e 
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não como um espaço para o qual se transpõem os conteúdos utilizados nos meios de 

comunicação tradicionais. Como refere Thierry Libaert,  

 

À quoi s’ajoute le rôle du site dans la communication de l’entreprise comme vitrine 

institutionelle: présentation des marques et produits, diffusion d’informations, 

relations avec les interlocuteurs cibles. Internet place l’entreprise au centre d’un 

flux mondial d’informations. Les échanges sont tout a la fois instantanés et 

internationaux, ils s’exécutent à coût réduit et offrent une variété de diffusion 

élargie: textes, photos, vidéos, animations… Internet est également utilisé en 

support publicitaire. (LIBAERT, 2008: 111)  

 

 Apesar das potencialidades referidas e dos avanços conhecidos, o fenómeno da 

Internet enquanto plataforma comunicacional, como se viu anteriormente, continua por 

explorar e as suas vantagens ainda por conhecer novos usos. 

Mas essa aparente simplicidade na transformação dos processos de comunicação 

evidencia algo que está por trás da rede: o facto de existir algo mais do que um novo 

canal de comunicação. Como é referido por Howard Rheingold, “When you have a 

persistent connection to the Internet, you have access to a great deal more than a 

communication channel.” (RHEINGOLD, 2002: XIII). Se a Internet é algo mais do que 

um simples canal de comunicação ou uma mera ferramenta ao dispor da organização, o 

que realmente define a Internet enquanto novo espaço de práticas comunicacionais?  

A utilização da Internet desenvolveu-se de forma a permitir uma maior 

participação das organizações neste novo domínio: “(…) Internet, apparu au milieu des 

années 1990, s’est généralisé rapidement pour devenir désormais le premier outil de 

communication utilisé dans les entreprises” (LIBAERT, 2008: 91). Através da sua 

presença na Internet é agora possível uma maior interactividade com o público, 

caracterizando-se esta participação por uma transformação na utilização de novas 

práticas comunicacionais. 

Numa perspectiva mais pragmática importa também analisar o conteúdo da rede 

que dá pelo nome de Internet, sem cair no chavão de que na Internet encontra-se tudo. 

Numa concepção formulada por Dominique Wolton (cf. WOLTON, 2000), é possível 

dividir o conteúdo da Internet em quatro grandes domínios. Através desta separação 
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compreende-se a funcionalidade das diversas actuações possíveis do indivíduo na 

Internet. A primeira delas relaciona-se com aplicações do tipo a) serviços: domínio que 

engloba todo o género de informações e também transacções, como é o caso das 

companhias de aviação, da meteorologia, dos motores de busca, etc.; b) lazer: jogos em 

rede, o multimédia, etc.; c) informação-acontecimento: em meios profissionais como 

agências noticiosas de informação, ou organismos especializados, como aqueles que 

fornecem informação sociocultural, económica, etc.; d) informação-conhecimento: 

como aquelas disponíveis em bases de dados em regime de livre acesso. 

Contudo, a Internet é mais do que conjugar estes diferentes domínios e colocá-

los ao dispor do indivíduo através de um novo suporte. A Internet possibilita uma 

automatização de processos e uma proliferação de informações novas. O autor conclui 

que a Internet “(…) não é um meio de comunicação social, é um formidável sistema de 

informação e acesso a um número incalculável de informações.” (WOLTON, 2000: 92). 

No entanto, não se pode generalizar e correr o risco de criar uma uniformização de 

conteúdos e provocar uma sobrecarga de informação indiferenciada (cf. LIBAERT, 

2008: 14). 

A questão torna-se essencial quando o que verdadeiramente importa é o facto de 

ocorrer uma mudança no comportamento humano e na forma como ele vive o seu dia-a-

dia. A inovação não traz vantagens por si só, é necessário que crie impacto e 

transformações no modo de vida do indivíduo e na forma como se relaciona com os 

outros: “How will human behavior shift when the appliances we hold in our hands, 

carry on our pockets, or wear in out clothing become supercomputers that talk to each 

other through a wireless mega-Internet?” (RHEINGOLD, 2002: XV). Assumindo uma 

postura revolucionária é possível compreender como um fenómeno como o da Internet 

pode mudar o comportamento e o modo de vida de cada indivíduo.  

A Internet, tendo por base o desenvolvimento proporcionado pelas TIC, concebe 

mecanismos que geram informação mas, ao mesmo tempo, também comunicação e 

cultura, englobando todos os conceitos que estão situados no centro das preocupações e 

das intenções de mudança de cada indivíduo. 
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3 – O caso TAP Portugal 

 

 

 O sector da aviação tem sofrido profundas transformações nos últimos anos, 

factor a que a comunicação externa das companhias aéreas não escapa. Encontrando-se 

em plena crise, o sector da aviação necessita mais do que nunca de novas formas de 

explorar o mercado, situação que exige uma adaptação das práticas comunicacionais ao 

contexto actual. Contudo, e apesar da crise, a aviação é um sector em contínuo 

crescimento
12

, com a abertura de novas rotas todos os anos
13

, novas parcerias e 

integrações em alianças comerciais internacionais
14

, bem como a criação de novos 

suportes comunicacionais como aqueles que aqui se pretende analisar. Este crescimento 

foi acompanhado por evoluções no campo da comunicação e, com o advento da 

Internet, extraíram-se ainda mais vantagens da sua posição a nível global. Como refere 

Maurice Thévenet, “As empresas raciocinam actualmente em termos de comunicação: 

comunicar é um dos seus desafios permanentes.” (THÉVENET: 1997: 41). Logo, 

considera-se extremamente importante aliar uma boa gestão comunicativa aos 

objectivos da empresa, contribuindo para uma melhor relação entre a organização e o 

seu público.  

No presente caso, e para sublinhar a importância das TIC na comunicação de 

uma organização, importa reter que o Departamento de Marketing, Comunicação e 

Imagem da TAP Portugal destina 50% do seu orçamento à comunicação online
15

. 

 A Internet encontra-se ao dispor das companhias aéreas, tal como nas demais 

organizações, mas assume aqui uma função essencial não só na comunicação externa 

como também nos novos comportamentos que promove no seu público. Ultrapassado o 

mito da simples e redutora montra institucional, o sítio Web de uma organização, como 

o da TAP Portugal, desempenha e coloca ao dispor dos indivíduos novas formas de 

relacionamento com o produto que é vendido: neste caso, passagens aéreas. É por essa 

                                                             
12

 Segundo dados da Official  Airline Guide (OAG), as companhias aéreas oferecem mais 114 mil voos 

novos por ano (Official Airline Guide, 2007). 
13

 Veja-se o exemplo da TAP Portugal com a abertura de novas rotas para Casablanca e Belo Horizonte 

em 2008; para Helsínquia, Varsóvia, Moscovo e Valência em 2009; para Campinas (São Paulo) e Argel 

previsto para 2010, entre outras. 
14

 Com o exemplo da TAP Portugal, que integra a Star Alliance em 2005. 
15

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal. 
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razão que a Internet se assume como um veículo privilegiado na comunicação 

organizacional:  

 

Parce qu’il entre dans la catégorie des médias et du hors média, qu’il est un 

instrument d’information et d’écoute, parce qu’il transcende les frontières établies 

dans nos manuels de communication, Internet est un objet particulier dont 

l’utilisation reste délicate, (…) (LIBAERT, 2008: 114) 

 

Ao promover novos comportamentos no indivíduo, a organização estabelece 

uma nova relação com ele e, mais importante ainda, uma relação a longo prazo uma vez 

que as funcionalidades presentes na Internet disponibilizam novas ferramentas ao dispor 

do utilizador, como o caso do check-in online ou das partidas e chegadas em tempo real: 

“Ce n’est pas l’ampleur de l’information disponible ou le design qui fera l’interêt d’un 

site, mais peut-être son interactivité.” (LIBAERT, 2008: 119). É a forma como um sítio 

Web capta a atenção do utilizador que vai definir a sua capacidade de estabelecer uma 

relação a longo prazo mas também as funcionalidades nele contidas contribuirão para 

um relacionamento duradouro. 

Através do sítio Web da TAP Portugal é possível efectuar diversas operações 

que transcendem o limite da comunicação, permitindo ao utilizador/passageiro extrair 

vantagens de uma ferramenta interactiva que lhe coloca ao dispor realidades antes 

apenas do conhecimento da organização. A qualquer hora e em qualquer lugar (o just-

in-time-everything, anteriormente referido) é possível aceder a estes serviços que, 

mediados por instrumentos tecnológicos com ligação à Internet, permitem ao indivíduo 

estabelecer uma relação sólida com a organização. Desta forma é possível afirmar que 

as novas tecnologias, neste caso, vieram trazer inovações relativamente ao conteúdo e 

não apenas à forma, contribuindo para o carácter revolucionário da introdução das TIC 

na comunicação organizacional. 

Com a Internet, a comunicação organizacional sofreu, segundo Thierry Libaert, 

uma profunda transformação num curto espaço de tempo: “Inconnu en 1995, il est cinq 

ans plus tard, le premier outil de communication des entreprises.” (LIBAERT, 2008: 

129). 
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3.1 – O sítio Web e as suas potencialidades 

 

 

De forma a validar as considerações até agora apresentadas, proceder-se-á a uma 

análise da comunicação externa de uma organização centrada unicamente no fenómeno 

das novas tecnologias, mais especificamente na Internet e nas possibilidades que essa 

rede acarreta. Espera-se obter resultados que comprovem a adequação das TIC ao 

processo comunicacional e estudar os novos comportamentos e maneiras de encarar a 

organização que daí advêm. 

Voltando à componente visual de um sítio Web, e apesar de se ter referido o 

mito da montra institucional como algo redutor e de menor importância, como uma 

característica que serve apenas para expor os produtos da empresa e os contactos 

institucionais, sem estabelecer qualquer nova forma de relacionamento com o público a 

que se dirige, a verdade é que a componente visual é também um importante factor de 

atracção para o utilizador:  

 

A credibilização do site dificilmente pode ser feita sem o recurso ao design pois 

uma boa apresentação por si só atribui qualidade e profissionalismo. A página deve 

ser algo agradável de ver, com efeitos visuais adequados à transmissão do 

conteúdo. A imagem que guardamos de alguém é predominantemente física, mais 

do que da voz ou atitudes, lembramo-nos da parte visível e só depois de um 

comportamento ou qualidade de alguém. Ao proferir o nome “António Guterres” 

uma imagem do primeiro-ministro surge na mente dos portugueses. A nível da 

percepção tudo começa por uma parte visual daí que seja necessário elaborar 

cuidadosamente um site para que ele possa aparentar ser credível. (FERREIRA, 

2005: 351) 

 

 Na dimensão apresentada por Ivone Ferreira, a comunicação mediada por um 

sítio Web por si só, enquanto instrumento inovador e representante de novas 

possibilidades, acarreta consigo uma postura de modernidade e evolução que atribui 

credibilidade à mensagem que transmite: “(…) a capacidade de transmitir uma ideia 
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através de imagens e sinais torna a nossa mensagem mais atraente.” (FERREIRA, 2005: 

353). 

 No caso concreto da TAP Portugal constata-se a utilização do sítio Web com 

diversas funcionalidades que permitem ao utilizador obter aquilo que pretende com 

maior rapidez, maior comodidade e eficiência de custos para ambas as partes. Mas antes 

disso destaca-se a apresentação geral, recorrendo a um design apelativo que atrai o 

utilizador através da disposição funcional das ferramentas e das cores, fontes e logótipos 

utilizados, tal como destaca Ivone Ferreira. 

 Analisando o caso da TAP Portugal é possível encontrar diferentes abordagens 

consoante o público externo a que se dirige. A presença da TAP Portugal na Internet 

subdivide-se em cinco sítios Web de forma a corresponder às expectativas de cada 

grupo de interesse: a) flytap.com
16

; b) tapvictoria.com
17

; c) tapagents.com
18

; d) 

tapcorporate.com
19

; e) embarque-na-liberdade.com
20

. Foi necessário criar esta 

segmentação a partir de um único sítio Web de forma a canalizar os conteúdos 

apropriados para cada receptor, desta forma indo ao encontro das suas necessidades e 

exigências. O sítio Web actual foi lançado em 2005, contudo estão a ser feitos esforços 

para lançar um novo portal em 2010.
21

 

 O sítio Web a) flytap.com é destinado ao público em geral e contém as 

funcionalidades que estão também presentes nas variantes seguintes. Neste domínio é 

possível aceder a uma série de funcionalidades que permitem ao utilizador melhorar o 

seu processo de relacionamento com a organização, permitindo a existência de uma 

maior interactividade entre as duas partes. Muito para além da simples mostra ou 

montra de produtos e serviços disponibilizados pela organização, o sítio Web em análise 

permite um maior envolvimento do utilizador, oferecendo novos serviços anteriormente 

inexistentes. Através de uma diversidade de serviços oferecidos pelo sítio Web pensa-se 

ser possível estabelecer uma relação a longo prazo com a organização em questão, 

contribuindo para o retorno do indivíduo a ela. O sítio Web em análise não se apresenta 

como um mero repositório de informação institucional da organização mas antes como 

                                                             
16

 vide fig. 1. 
17

 vide fig. 2. 
18

 vide fig. 3. 
19

 vide fig. 4. 
20

 vide fig. 5. 
21

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal. 
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um gerador de significado e promotor de novos comportamentos por parte dos seus 

utilizadores. 

 A primeira dessas funcionalidades outrora inexistentes, isto é, na era tradicional, 

prende-se com a possibilidade de efectuar reservas e adquirir bilhetes online
22

. A partir 

de um computador com ligação à Internet é possível escolher o destino, a data de ida e 

de regresso, a tarifa, e consultar as condições de viagem. Esta ferramenta coloca ao 

dispor do passageiro uma maior versatilidade na escolha de datas e destinos, sendo 

possível proceder a uma busca mais variada e optar por diferentes escolhas consoante o 

valor do percurso em causa. Oferece também a vantagem de evitar deslocações aos 

balcões da TAP ou a agências de viagens, contribuindo mais uma vez para a aceleração 

do processo e rapidez na aquisição de bilhetes. Este motor de reservas, lançado em 

2008, contribui para a procura mais eficaz de bilhetes de acordo com as preferências dos 

passageiros e “é sujeito a periódicos updates e melhorias.”
23

. 

 Uma outra ferramenta posta ao dispor do público externo da organização é 

apelidada de check-in online
24

 e permite efectuar o registo do passageiro no voo sem a 

necessidade de se apresentar com um maior tempo de antecedência no aeroporto. O 

utilizador pode, assim, efectuar ele mesmo o check-in comodamente em sua casa, ou em 

qualquer outro lugar com ligação à Internet e num período de vinte e quatro horas antes 

da partida do voo, podendo imprimir o cartão de embarque e escolher previamente o seu 

lugar na cabine, dirigindo-se directamente para a porta de embarque. Com uma média 

de utilização superior a 47 mil check-in realizados online
25

 por mês, esta funcionalidade 

traz diversas vantagens em comparação ao check-in tradicional realizado nos balcões do 

aeroporto: é possível efectuar o check-in num período de vinte e quatro horas antes da 

partida do voo; o check-in pode ser feito a partir de qualquer computador com ligação à 

Internet, ou seja, em casa, no trabalho, no café, etc.; ao ser realizado com um maior 

tempo de antecedência, existe uma maior possibilidade de oferta de lugares; evitam-se 

as filas do check-in tradicional/fisicamente presente; permite imprimir o cartão de 

embarque e dirigir-se directamente para a porta de embarque, agilizando o processo de 

formalidades que os aeroportos exigem. Esta inovação veio modificar o modo de 

comportamento de alguns passageiros da companhia que, agora, vêem o processo de 

                                                             
22

 vide fig. 6. 
23

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal. 
24

 vide fig. 7. 
25

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal. 
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realizar uma viagem de avião muito mais simplificado, sem demoras e com mais 

opções.  

 A partir do sítio Web da TAP Portugal é também possível observar em tempo 

real as partidas e chegadas dos voos
26

 em diferentes aeroportos, com a indicação da hora 

e de possíveis atrasos, adiamentos ou cancelamentos, assim como o code-share
27

 e 

outras informações relevantes. 

 Como referido no segundo capítulo, acredita-se ser possível fidelizar o público 

através de serviços como estes, permitindo uma maior interacção entre ambos. Em 

oposição à simples mostra de produtos e serviços presentes na página Web da 

organização, a TAP Portugal coloca ao dispor do indivíduo uma série de 

funcionalidades que mudam a sua forma de actuação bem como estimulam o 

aparecimento de novos tipos de comportamentos por parte do público.  

A par destas inovações que vieram provocar uma mudança nos comportamentos 

do público face à organização, o sítio Web da TAP Portugal oferece também a 

possibilidade de subscrição de uma newsletter de forma a garantir que os seus 

passageiros permaneçam informados acerca das últimas actualizações, da abertura de 

novas rotas ou de novos serviços. De igual forma é também possível subscrever o 

serviço RSS
28

, permitindo ao utilizador estar sempre a par das actualizações e notícias 

da organização em questão.  

Todas estas funcionalidades contribuem para uma melhoria nos serviços 

prestados pela organização, indo ao encontro das necessidades cada vez mais prementes 

dos passageiros actuais. Hoje valoriza-se um tempo de espera mais curto, uma 

optimização na disponibilização de serviços à distância e uma maior rapidez na 

aquisição dos bens disponibilizados pela organização. Acredita-se ser possível prestar 

estes serviços através da utilização das TIC num contexto integrado de comunicação na 

qual o suporte utilizado esteja sempre presente e ao alcance do público a que se destina. 

Desta forma será possível fidelizá-lo e construir uma relação a longo prazo com ele. 

De forma a poder satisfazer as diferentes exigências de cada público-alvo foi 

necessário segmentar o conteúdo presente em cada sítio Web de maneira a canalizar a 

informação mais apropriada a cada grupo. Assim, partindo do sítio Web a) flytap.com 

                                                             
26

 vide fig. 8. 
27

 Voo em parceria com outra(s) companhia(s). 
28

 vide fig. 9. 
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surgiu o sítio Web b) tapvictoria.com no qual é possível, com a simples inserção do 

número de passageiro frequente, aceder ao perfil pessoal e contabilizar as milhas 

acumuladas e acrescentar milhas obtidas em viagens anteriores que por algum motivo 

não foram inseridas aquando da viagem. Para além de um acesso mais rápido e eficiente 

é possível aceder a todos os serviços explicitados no sítio Web a) flytap.com e ainda 

ficar a par de oportunidades de viagens em troca de milhas acumuladas. Pretende-se 

com este sítio Web, assim, chegar a um público mais fiel à companhia TAP e assegurar 

o seu regresso em viagens futuras, bem como disponibilizar serviços que não estão 

disponíveis no sítio Web de carácter geral a). 

O mesmo acontece com a variante elaborada especificamente para os agentes de 

viagens em c) tapagents.com numa vertente mais profissional e direccionada para 

viagens organizadas em grupo. Neste sítio Web é disponibilizada informação mais 

detalhada e de carácter técnico de modo a que as agências de viagens possam, por sua 

vez, informar os passageiros dos regulamentos internos da companhia e de todas as 

restrições e características de determinado voo. Mais uma vez todos os serviços 

anteriormente disponibilizados estão também ao dispor das agências de viagens para 

que estas canalizem os seus pacotes turísticos para voos TAP e usufruam dos serviços 

prestados pela companhia.  

Destinado a um público com exigências suplementares, o sítio Web d) 

tapcorporate.com destina-se às empresas que, por sua vez, subdivide-se em dois sítios 

Web: para grandes empresas e para pequenas e médias empresas, disponibilizando 

informação relevante para cada público. O sítio Web para grandes empresas, “tap 

corporate top”, destina-se a empresas com um maior volume de viagens e disponibiliza 

relatórios de gestão online das viagens efectuadas e tarifas preferenciais. Para pequenas 

e médias empresas existe o sítio Web “tap corporate fly”, que garante os mesmos 

serviços mas tendo em conta as características de empresas de dimensão menor. 

Novamente, em ambos os casos é possível encontrar todos os serviços presentes do 

domínio de carácter geral, a) flytap.pt. 

Finalmente encontra-se o sítio Web e) embarque-na-liberdade.com que, com um 

design apelativo e funcional, engloba o universo TAP através da segmentação do seu 

público em cinco grupos diferenciados, que correspondem às suas tarifas: discount; 

basic; classic; plus, executive. Este sítio Web caracteriza-se por uma primeira 
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abordagem aos produtos da companhia, explicitando o conteúdo de cada produto e 

traçando um perfil adequado a cada passageiro. 

Com uma segmentação online deste tipo acredita-se ser possível fidelizar cada 

público-alvo através de uma escolha criteriosa dos conteúdos incluídos em cada sítio 

Web. Pretende-se disponibilizar serviços que se adequam a cada indivíduo, 

contribuindo, assim, para uma melhoria na comunicação externa da organização. Mas 

mais que isso, procura-se imbuir no público um sentimento de pertença e 

complementaridade que justifique o retorno do indivíduo à organização e à aquisição 

dos seus serviços. Ou seja, procurar oferecer um produto para cada tipo de consumidor 

do produto. Para isso é importante disponibilizar serviços e soluções através de 

instrumentos de mediação electrónica que facilitem e agilizem o processo de 

relacionamento do indivíduo com a organização.  

 

 

 

3.2 – As redes sociais 

 

 

 Enquanto fenómeno recente
29

, as redes sociais têm vindo a afirmar-se como um 

elemento importante no posicionamento estratégico das organizações. Num espaço cada 

vez mais frequentado e utilizado, as organizações têm ao seu dispor uma componente de 

interacção em que todos os meios de comunicação convergem e onde as possibilidades 

de comunicação são quase ilimitadas. Numa plataforma onde emissor e receptor 

interactuam instantaneamente, é possível estabelecer uma relação próxima entre as duas 

partes. Aqui, mais uma vez, o receptor é activo e capaz de produzir respostas aos 

estímulos provocados pela organização. 

Portugal demonstra ser um país entusiasta deste tipo de interacção, avaliando 

pelo número de utilizadores que participam activamente nesta plataforma
30

, 

                                                             
29

 A versão portuguesa da rede social mais popular, o Facebook, existe apenas desde Setembro de 2008 

(PÚBLICO, 16-12-2009). 
30

 Em Portugal existe mais de um milhão de utilizadores activos (frequentadores assíduos, isto é, que 

marcam a sua presença pelo menos uma vez por semana) do Facebook (PÚBLICO, 16-12-2009). 
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caracterizando-se por uma forte adesão a este tipo de interactividade. Não alheias a este 

facto, as organizações procuram acompanhar este ritmo criando perfis de utilizador nas 

redes sociais, contribuindo para o preenchimento de mais um canal de comunicação 

interactivo, de custo reduzido e ao alcance de todos a qualquer momento e em qualquer 

localização geográfica. 

A TAP Portugal marca também presença na rede social mais popular, o 

Facebook, tirando partido das vantagens até aqui expostas. Criada uma página oficial no 

Verão de 2009, o “Fly Tap”
 31

, no Facebook, conta com cerca de 2.252
32

 “amigos” e 

conteúdos novos são produzidos semanalmente de forma a cativar o público que 

estabeleceu uma relação online com a organização: a comunicação processa-se de forma 

biunívoca. Em Março de 2010 é criada a página de fãs no Facebook
33

, registando-se 

uma adesão imediata dos utilizadores desta plataforma, tendo-se registado mais de 8 mil 

fãs, ou seguidores, nos primeiros dias da sua existência. A nova página substitui, assim, 

a anterior, que permite um maior número de seguidores. Esta interacção toma lugar 

através de conteúdos partilhados pela organização de interesse geral para o público, 

como promoções e notícias relativas à organização, acontecimentos importantes, 

dúvidas na aquisição de bilhetes, bem como concursos com oferta de viagens a um 

custo inferior
34

, etc. 

As redes sociais tornaram-se um elemento importante para as organizações mas 

ao mesmo tempo novos desafios se colocaram: o do controlo da informação. Como 

refere Wilson da Costa Bueno: 

 

Há muitos desafios a enfrentar mas é melhor que as organizações comecem a se 

capacitar agora para essa luta e mudem de postura: a época do conforto 

institucional acabou. As redes sociais terão cada vez mais gente, serão cada vez 

mais críticas e perdoarão cada vez menos as mazelas, os desrespeitos, a truculência 

e a falta de competência ou profissionalismo das organizações. Ao contrário do que 

se pode imaginar, lidar com redes sociais não é tarefa para amadores.” (BUENO, 

2009a) 

                                                             
31

 Vide fig. 10. 
32

 Número registado em Fevereiro 2010. 
33

 Vide fig. 11. 
34

 Em Novembro de 2009 a TAP Portugal celebrou um passatempo online que permitiu a venda de um 

bilhete para Milão por 1,44€, entre outros. 
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 No caso da organização em análise, dá-se conta da existência de um perfil não 

oficial
35

 da TAP Portugal no Facebook, o que não contribui para a preservação dos 

valores defendidos pela organização e favorece a dispersão de seguidores interessados 

na companhia. Como canal não controlado pela organização, todo e qualquer conteúdo é 

publicado sem que a sua veracidade ou importância esteja alinhada com os objectivos 

de comunicação da organização: “(…) as organizações precisam estar cientes de que as 

formas de controle tradicionais não funcionam aqui (…)” (BUENO, 2009a).  

 Da mesma forma pode dar-se o caso de se extrapolarem situações de índole 

privada da empresa, prejudicando a sua imagem perante o público. Dada a autonomia e 

independência da utilização dos novos meios de comunicação ao dispor dos 

utilizadores, a produção de conteúdos torna-se plural e torna-se simples a sua 

divulgação involuntária, escapando ao controlo da organização.  

Os perigos de passar a existir um novo emissor de informação por cada novo 

utilizador destas ferramentas colocam novos desafios aos responsáveis de comunicação 

das organizações que vêem o seu trabalho mais dificultado e condicionado por novas 

realidades. Num recente caso ocorrido em Janeiro de 2010, foi provocado um fenómeno 

de externalização de informação que se pretendia privada ou interna: um desabafo de 

um piloto da TAP na sua página pessoal do Facebook originou um processo-crime e 

conduziu à convocação dos pilotos para um curso de ética e até mesmo à possibilidade 

de uma greve (I Online, 25-01-2010). Situações como esta assumem um carácter 

negativo e prejudicam a imagem da organização, alertando para o perigo que as novas 

tecnologias podem trazer quando utilizadas de forma negativa, sem prever os resultados 

que terão perante o público a que se destinam.  

 Assim, é necessário formular novas estratégias de comunicação para colmatar 

possíveis falhas e escapes involuntários de informação que conduzem à difamação da 

organização. Tentar impedir estas fugas de informação através da força pode constituir 

ainda um maior problema dado que situações deste tipo são facilmente difundidas e uma 

tentativa de omiti-las funciona como motor para acelerar ainda mais outras discussões e 

situações negativas por parte dos intervenientes. 

                                                             
35

  “Tapvirtual Flytapv”. 
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No caso do Twitter, plataforma na qual a TAP Portugal não marca presença 

oficial, existe um canal que assume o nome e título da companhia e que emite 

permanentemente notícias de carácter negativo acerca da organização, situação difícil 

de controlar por parte dos responsáveis de comunicação da TAP Portugal. Enfrentar 

estas divergências não constitui uma tarefa fácil e de resolução rápida uma vez que o 

controlo pela força, recorrendo a tribunais para levar ao encerramento destes canais, vai 

suscitar ainda mais controvérsia e polémica relativamente à organização em causa.  

Pondo os aspectos negativos de parte, é possível afirmar que as organizações 

começam, assim, a antever os resultados de políticas de comunicação nas redes sociais 

que podem contribuir para um bom resultado na interacção com o seu público. Estas 

plataformas contribuem para a criação do sentimento de pertença relativamente à 

organização uma vez que esta interage com o público em geral e com cada indivíduo em 

particular. Acredita-se que um plano de comunicação que integre estratégias de 

aproximação do público à organização através da utilização das redes sociais fomenta a 

proximidade e a criação de um sentimento de confiança perante estas. Em suma, o 

utilizador sente-se ligado à organização e estabelece uma relação de proximidade com 

ela. 

 

 

 

3.3 – Os terminais informáticos de utilização pública e o portal TAP Mobile 

 

 

 Enquanto instrumentos de agilização do processo de realizar uma viagem de 

avião, existem ferramentas presentes no terminal de passageiros que permitem uma 

maior rapidez e autonomia dos serviços prestados pela companhia. O passageiro está 

habilitado a utilizar estes serviços gratuitamente bastando para tal possuir o seu número 

de bilhete electrónico. Desta forma, encontram-se espalhados pela escala de Lisboa 

doze
36

 terminais informáticos de utilização pública que disponibilizam dois tipos de 

                                                             
36

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal e 

observados empiricamente. 



44 
 

serviços: a realização do check-in e o levantamento do cartão de embarque se este foi 

previamente realizado por telefone. 

De forma a garantir uma maior agilidade e rapidez no processo de registo no 

voo, o passageiro pode utilizar os terminais informáticos de utilização pública, self 

check-in
37

, para isso introduzindo o número do voo e o número do bilhete electrónico. 

Mais uma vez evitam-se as filas e o passageiro pode dirigir-se imediatamente para a 

porta de embarque
38

.  

Outro terminal informático ao dispor dos passageiros é denominado de tele 

check-in
39

 e é utilizado em conjugação com o telefone. O passageiro pode telefonar 

previamente para a companhia para realizar o seu check-in e, uma vez chegado à 

aerogare, pode levantar o seu cartão de embarque num destes terminais. Na escala de 

Lisboa encontram-se quatro
40

 terminais informáticos com esta funcionalidade. 

As novas tecnologias têm um papel preponderante na comunicação externa da 

organização porque ao fornecerem serviços de optimização do produto adquirido estão a 

transmitir uma imagem de modernidade, de proximidade e a inculcar um sentimento de 

presença no público a que se destinam. O utilizador destas funcionalidades tem ao seu 

dispor ferramentas que facilitam o processo de relacionamento com a organização e, 

dessa forma, esta redefine o seu posicionamento estratégico ao disponibilizar os 

serviços referidos bem como criando novas formas de relacionamento com o público a 

que se dirige. 

O portal TAP Mobile
41

 faz uso dos avanços tecnológicos no campo dos 

telemóveis para disponibilizar um serviço através da Internet, acessível a partir de 

qualquer smartphone
42

. As suas funcionalidades passam por estar informado acerca de 

detalhes do seu voo, de promoções da companhia, e por aceder a um serviço de 

localização de bagagem em caso de irregularidades. Este portal apresenta-se como um 

complemento do sítio Web uma vez que não abarca todas as suas funcionalidades mas 

está acessível a partir de um telemóvel, a qualquer hora e em qualquer lugar. Um 

                                                             
37

 Vide fig. 12. 
38

 Caso possua bagagem de porão pode apresentar-se nos balcões drop-off/entrega de bagagem destinados 

unicamente a passageiros que tenham realizado o check-in previamente nos terminais informáticos 

espalhados pela aerogare ou através do check-in electrónico no sítio Web da companhia. 
39

 Vide fig. 13. 
40

 Dados fornecidos pelo Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal e 

observados empiricamente. 
41

 Acessível através do endereço mobile.flytap.com. 
42

 Telemóvel de última geração que incorpora a maioria das funcionalidades de um computador. 
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serviço desde género pode revolucionar a forma como o indivíduo se relaciona com a 

organização ao fazer uso de serviços que anteriormente não existiam.  

No caso do portal TAP Mobile verifica-se ainda a inexistência do serviço de 

compra de bilhetes ou da realização do check-in online. Como refere Howard 

Rheingold, “Mobile Internet, when it really arrives, will not be just a way to do old 

things while moving. It will be a way to do things that couldn’t be done before.” 

(RHEINGOLD, 2002: XIV). Contudo, desde o seu lançamento em Julho de 2009, o 

portal TAP Mobile tem vindo a registar níveis de utilização positivos, como se pode 

verificar na seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº1: número de utilizadores do portal TAP Mobile. Dados fornecidos pelo 

Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da TAP Portugal. 

 

Pensa-se que a utilização de todos estes serviços disponibilizados pelas TIC e 

pela Internet contribuem para o envolvimento do indivíduo no seio da organização e 

ajudam a cativar novos públicos e a fidelizar os actuais. Encarados como simples 

ferramentas ou como uma nova forma de interacção humana, os instrumentos de 

mediação tecnológica invadiram o contexto da comunicação externa das organizações 

Portal TAP Mobile Visitas Páginas 

Julho 2009 2.253 10.137 

Agosto 2009 4.486 31. 266 

Setembro 2009 3.115 27.583 

Outubro 2009 5.824 44.877 

Novembro 2009 6.723 41.016 

Dezembro 2009 6.574 23.237 

Janeiro 2010 5.930 16.389 

Total 34.905 194.505 
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ao ponto de criarem novas formas de comportamento e conduta dos públicos aos quais 

se dirigem. 
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4 – O efeito de tecnologização da comunicação 

 

 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vieram trazer novas 

perspectivas ao mundo actual e trouxeram novas formas de abordar os problemas e os 

desafios prementes. Perspectivando novas formas de relacionamento e interacção, as 

TIC auxiliam o processo de comunicação ao desenharem novos contornos no contexto 

situacional, bem como facilitam a troca multidireccional de informação entre os 

indivíduos. Através da digitalização e da comunicação em rede formaram-se novos 

cânones em que são aplicadas novas fórmulas e regras de comunicação. Nos dias de 

hoje seria difícil imaginar um mundo sem a presença dos novos meios de comunicação 

uma vez que o contexto em que se inserem é moldado pela sua presença e pelo papel 

que desempenham na interacção entre os seres humanos. Como refere Adriano Duarte 

Rodrigues,  

 

Complexos e sofisticados dispositivos de informação, como o telefone, o cinema, 

os jornais, a rádio, a televisão, os satélites de comunicações, o telefax, o correio 

electrónico, os discos compactos, o computador, as redes e os sistemas integrados 

de serviços integrados, fazem parte do nosso dia-a-dia; definem novos horizontes 

da nossa experiência, alargando a esfera de percepção e de intervenção no mundo, 

elaborando a nossa própria representação da realidade. É por isso que dificilmente 

poderíamos hoje imaginar a nossa vida sem estes dispositivos mediáticos que 

passaram a fazer parte integrante dos nossos próprios órgãos de percepção. O 

telefone e a rádio são autênticas próteses auditivas do homem do nosso tempo, a 

televisão projecta a nossa visão até aos confins do planeta, os computadores 

substituem cada vez mais a componente mecânica da nossa memória. 

(RODRIGUES, 1999: 23-4) 

 

 A sociedade contemporânea mostra-se, assim, moldada pelos efeitos causadores 

de uma comunicação multidireccional. Mas o factor mais importante prende-se com a 

existência de uma relação de interactividade que coloca o destinatário da mensagem 

numa posição de emissor. Este fenómeno ocorre uma vez que no novo cânone 

comunicacional, factores como a rapidez, a noção de espaço, a abundância de 



48 
 

informação e a classificação dos intervenientes no processo comunicacional alteraram-

se de forma a dar espaço a um novo contexto de comunicação, traduzida numa realidade 

diferente daquela ligada aos ritmos e vivências da experiência humana conhecida até 

agora. Por sua vez, ao ter sido alterada a percepção da realidade e do fluxo de 

informação nela presente, cada vez mais acelerado, o indivíduo encontra um 

desfasamento entre a realidade fisicamente observada e aquela que os novos meios de 

comunicação proporcionam. Ao ver-se imiscuído nesta nova realidade, o indivíduo pode 

experienciar uma sensação de embriaguez tecnológica que provoca um alheamento e 

desfasamento face à realidade envolvente. 

 Perante isto, que mudanças e transformações ocorrerão num futuro cada vez 

mais próximo? Howard Rheingold questiona: “What’s next in this self-accelerating 

spiral of technological, economic, and social change?” (RHEINGOLD, 2002: XIV). O 

autor avança com a concepção de que a mobilidade total será a resposta a todas as 

inquietações sentidas no contexto actual. Na mesma linha de pensamento, Rheingold 

afirma que uma rede global móvel não significa apenas a possibilidade de consultar o 

correio electrónico no comboio ou navegar na Internet enquanto se desce a rua, mas sim 

um meio de comunicação inteiramente novo e com possibilidades nunca antes 

experimentadas.  

 Numa sociedade cada vez mais tecnológica, é inevitável que a comunicação se 

torne ela também mais tecnológica: “Por todo o lado encontramos hoje tecnologia.” 

(ILHARCO, 2004: 22). Se aplicado à comunicação organizacional, o fenómeno de 

“tecnologização” da comunicação implica uma mudança na forma como as 

organizações transmitem os seus valores aos públicos que as apoiam. Através destes 

meios, é possível constatar a diversificação dos elementos presentes na rede: “ (…) 

l’extraordinaire fluidité de l’information. Devenue liquide, avec Internet, l’information 

n’a plus de structure, amalgame les genres et bouscoule toute planification.” 

(LIBAERT, 2008: 131). O autor refere mesmo uma presença activa dos públicos a que 

se dirige a comunicação da organização, tal como se verificou na análise ao sítio Web 

analisado no terceiro capítulo. 

 Resultante de uma utilização natural que veio preencher necessidades actuais e 

fruto de uma presença no quotidiano do indivíduo cada vez maior, os novos sistemas de 

mediação electrónica vieram alterar o sistema de valores actual dos indivíduos que, 

agora, estabelecem relações de proximidade e complementaridade entre os vários pólos 
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que constituem a rede. Adriano Duarte Rodrigues põe em causa o sentimento 

dicotómico experienciado pelo indivíduo relativamente à duplicidade que a introdução 

das novas tecnologias na vida quotidiana veio trazer: 

 

A inquietação que as novas técnicas suscitam resulta do facto de elas parecerem 

pôr em perigo o conjunto dos valores que tradicionalmente fundamentam e dão 

coerência à experiência. Mas o facto de os novos inventos se apresentarem como 

mecanismos que permitem superar as limitações das técnicas tradicionais, tanto no 

domínio da nossa relação com a natureza e no domínio das nossas relações sociais 

como na esfera da nossa própria experiência individual, está na origem do 

sentimento de esperança que suscitam. (RODRIGUES, 1999: 203) 

 

 O facto de existir uma presença constante da tecnologia na vida quotidiana dos 

indivíduos sugere o aparecimento de uma aparente naturalidade relativamente a essa 

mesma presença. A tecnologia surge como algo que modela o mundo em que o 

indivíduo se encontra e fornece os instrumentos de acção de acordo com os novos 

comportamentos existentes. Como refere Fernando Ilharco,  

 

Hoje em dia contudo o que é evidente é que a tecnologia não é mais uma variável 

mas uma constante – uma constante dotada de uma espécie de transparência, que se 

não nota, que sobretudo, e porventura essencialmente, intuitiva e instintivamente 

nos fornece o contexto e as possibilidades de acção. (ILHARCO, 2005b: 1442) 

 

Um dos aspectos mais positivos da introdução das novas tecnologias no 

quotidiano dos indivíduos prende-se com os factores da autonomia e da rapidez. Como 

se pôde observar no terceiro capítulo através da análise do sítio Web da TAP Portugal, o 

indivíduo valoriza cada vez mais uma optimização dos serviços prestados pelas 

organizações e uma evolução nesse sentido passa por uma melhoria dos sistemas de 

interacção que são criados entre ela e o público a que se dirige. Como factor de 

desenvolvimento, as TIC vieram trazer alterações no modo de actuar dos indivíduos e 

das organizações, sobretudo devido ao seu carácter de inovação e atribuição de 

liberdade a quem as utiliza: 
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As novas tecnologias são o símbolo da liberdade e da capacidade para dominar o 

tempo e o espaço, um pouco como o automóvel nos anos 30. Existem três 

conceitos fundamentais para compreender o sucesso das novas tecnologias: 

autonomia, domínio e rapidez. Cada um pode agir, sem intermediário, quando 

quiser, sem filtro nem hierarquia e, o que é mais importante, em tempo real. Não se 

tem que esperar, age-se e o resultado é imediato. Isto confere um sentimento de 

liberdade absoluta, e mesmo de poder (…). (WOLTON, 2000: 77) 

 

No entanto, este estado de presença permanente do indivíduo na comunicação em 

rede pressupõe sempre uma condição obrigatória para nele se fazer parte uma vez que o 

indivíduo não toma parte deste novo mundo automaticamente. Uma das preocupações 

centrais da comunicação estratégica online consiste, assim, em trazer para o ciberespaço 

o indivíduo que nele ainda não faz parte, pondo ao seu dispor ferramentas que o aliciem 

a tal.  

O factor de omnipresença da comunicação em rede continua um pouco vedado ao 

seu domínio apesar das considerações anteriormente tecidas. É por esta razão que é 

necessário configurar estas novas ferramentas de modo a aliciar novos utilizadores para 

que um estado de contínua permanência no ciberespaço seja alcançado, isto é, para que 

as organizações estejam sempre ao alcance da organização e não confinadas à 

obrigatoriedade de um login por parte dos utilizadores. Assim, é importante notar que 

uma presença constante do indivíduo no novo mundo constitui o objectivo principal das 

estratégias de comunicação assentes na comunicação online. Como refere Luis 

Poupinha e Rita Espanha, a noção de ubiquidade prende-se com o factor de fazer parte, 

ou não, desta nova rede de comunicação: 

 

Nesse senso vestigial, toda a actividade no mundo net, sejam as acções e estórias 

passadas, sejam as que compõem a actualidade em movimento, sejam as próprias 

visualizações do futuro, estão localizadas num grande local, embora dispersas nele, 

permitindo a ideia de uma geografia da net no seu interior. Depois, existe uma 

geografia no seu exterior, relacionada com o alcance da dimensão net, onde quer 

que haja algum terminal de acesso, e isso significa, potencialmente, em qualquer 

lugar onde existam recursos informáticos. Deste modo, a ubiquidade e a 

pulverização da net e da acção e comunicação organizacional por seu intermédio 

são paradoxais: estão em todo o lado, embora confinadas ao login executado num 
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dispositivo tecnológico de cada vez menores dimensões. (POUPINHA E 

ESPANHA, 2005: 213) 

 

 Conclui-se, assim, que é necessário ultrapassar a barreira da acessibilidade e 

transformar esse aparente obstáculo numa acção já ultrapassada e conseguida, isto é, 

sem qualquer entrave à presença do indivíduo no ciberespaço. É preciso que o indivíduo 

prolongue a sua atenção para este espaço sem a consciência de que entra num novo 

mundo de modo a poder permanecer nele sem a consciência de que se encontra num 

espaço diferente daquele a que está habituado, pensando e agindo da mesma forma sem 

se dar conta da dimensão diferente em que está presente. Como refere Maria do Céu 

Lopes, “Uma característica diferenciadora das tecnologias de informação e 

comunicação reside no facto de se tornarem tanto mais atractivas – mais desenvolvidas, 

mais divulgadas e mais úteis – quanto mais adoptadas são.” (LOPES, 2005: 79). 

Sublinha-se, assim, o facto de que uma habituação do indivíduo às tecnologias da 

informação e comunicação vai permitir um maior sucesso nas trocas relacionais entre 

este e a organização.  

 

 

 

4.1 – Uma nova forma de relacionamento com a organização 

 

 

 Ao dispor de novas ferramentas de mediação tecnológica o indivíduo cria formas 

de relacionamento com a organização que eram impraticáveis na era tradicional em que 

o destinatário encontrava-se disposto como mero repositório de informação, num estado 

aparentemente apático relativamente ao emissor. Agora, com os avanços registados a 

nível tecnológico e na forma como ela interfere no quotidiano do indivíduo, é possível 

intervir no processo comunicativo de forma mais activa e com respostas em tempo real 

por parte do emissor, tal como se viu no caso da TAP Portugal, analisado no capítulo 

anterior. 
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 Passou a existir uma lógica centrada no receptor, assumindo este um papel mais 

activo no intercâmbio de informação. Como refere Ricardo Santos, “É necessário 

desenvolver novas acções de relacionamento com as diferentes audiências como um 

elemento básico para o sucesso na Internet, pois podem ser desenvolvidos milhares de 

relações one-to-one simultâneas graças ao carácter interactivo da rede.” (SANTOS, 

2006: 203). Evidencia-se, deste modo, a necessidade de criar uma relação única com 

cada indivíduo, possibilidade outrora impraticável devido às características de uma 

comunicação one-to-all e unidireccional, isto é, massificada.  

 Relativamente à questão da imagem de uma organização percepcionada através 

da sua exposição e presença no ciberespaço, verifica-se que existe uma melhoria a esse 

nível. Como refere Wilson da Costa Bueno, “(…) é preciso dizer que uma organização 

não tem apenas uma imagem, mas imagens, em função das leituras que distintos 

públicos de interesse fazem dela.” (BUENO, 2009b). No caso da TAP Portugal, a 

diversidade de imagens que o público tem da companhia pode ser direccionada para os 

diferentes sítios Web disponíveis, em que cada variante tenta satisfazer as exigências 

específicas de cada grupo-alvo. Para além do factor da segmentação dos públicos 

através de diversas abordagens na Internet, deve sublinhar-se o facto de que um sítio 

Web com diversas funcionalidades e informações actualizadas permanentemente, assim 

como serviços outrora indisponíveis à distância, melhoram a imagem de uma 

organização e contribuem para a formação de uma imagem de modernidade para os 

públicos directamente relacionados com ela. Mais uma vez o facto de existirem novas 

possibilidades através de uma plataforma na qual convergem diversos meios de 

comunicação veio modificar a percepção do utilizador relativamente à organização em 

causa. Neste sentido pode afirmar-se que estes serviços melhoram a imagem da 

organização através de uma ideia de modernidade que vem agregada a eles: 

 

Assim, o processo de modernização reconhece-se sobretudo pela alteração de 

rotinas, o que implica conhecer, assimilar novas ideias, decidir com fundamentação 

e actuar em consequência. Decorre, portanto, da introdução de inovações. É uma 

reacção criativa à mudança para uma técnica melhor, proveniente de inovações 

implementadas por alguns pioneiros. (LOPES, 2005: 68) 
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 De acordo com os novos pressupostos que surgem com a introdução de 

instrumentos de comunicação mediados por computador nas organizações, o indivíduo 

alterou a sua forma de comportamento perante os outros e estabelece um tipo de 

interacção moldado pelos mesmos. A introdução dessas novas ferramentas veio 

modificar a forma como o indivíduo encara a sua relação com a organização e esta, por 

sua vez, delineia estratégias de comunicação em prol de um novo público, ávido de 

interacção e participação activa no processo comunicacional. Como refere Fernando 

Ilharco, “O que a maioria das aplicações das novas tecnologias está a fazer é a alterar a 

tradição de agir e entender o dia a dia.” (ILHARCO, 2005a: 64), remetendo para o facto 

da existência de uma mudança a nível comportamental do indivíduo proveniente da 

introdução das TIC no seu quotidiano, moldando-o e transformando-o. 

 Dado estas circunstâncias, as organizações vêem-se obrigadas a repensar a sua 

estratégia de comunicação uma vez que os indivíduos esperam agora novos 

comportamentos da parte delas. Como é enumerado por Sandra Pereira, será necessário  

 

(…) (1) imprimir novos padrões de qualidade às mensagens produzidas e aos 

programas traçados; (2) rever os timings de produção de informações; (3) 

reformular os argumentos do discurso organizacional; (4) dominar os novos 

instrumentos de comunicação com as suas regras específicas de funcionamento e 

avaliação dos resultados obtidos. (PEREIRA, 2005: 212) 

 

Sublinha-se, assim, o importante papel de uma transformação na forma de 

comunicar da organização para que uma relação do indivíduo com ela se modele de 

forma a ambas as partes atingirem os objectivos propostos: o da mútua inter-

compreensão e complementaridade. Aliás, toda uma nova forma de relacionamento 

entre emissor e receptor mudou, pelos motivos referidos anteriormente, e a Internet 

assume-se como o elemento principal que desencadeou essas mudanças: 

 

É evidente que a Internet, com todos os seus recursos, veio revolucionar todo o 

sistema da comunicação humana, como, outrora, outros meios o fizeram. O 

mesmo aconteceu com a comunicação corporativa e institucional. O maior salto 

qualitativo e quantitativo é que qualquer pessoa, que tenha acesso a um 
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computador, converte-se automaticamente num emissor de informação, num 

motor de busca e num receptor de todas as mensagens acessíveis que circulam na 

rede informática. (RAMOS, 2007: 103) 

 

 Constrói-se, desta forma, um novo paradigma no relacionamento entre emissor e 

receptor, passado a existir uma relação mais próxima que terá como consequência um 

maior índice de confiança por parte do público a que se dirige a organização. De igual 

forma o carácter revolucionário da introdução das novas tecnologias na comunicação da 

organização sobressai, revelando-se novas formas de tratar a informação quer pela sua 

instantaneidade, quer pela rapidez no intercâmbio que dela se faz. Não é apenas a 

relação emissor/receptor que é afectada, antes toda a sociedade e o contexto global de 

interacção humana: “La révolution numérique affecte le fonctionnement culturel, 

politique, économique et social de nos sociétés. L’information est de moins en moins 

contrôlable.” (LIBAERT, 2008: 222).  

 Considerando o público a que se dirige a organização como interveniente no 

processo comunicativo, é fácil perceber o papel que desempenha como interveniente na 

troca multidireccional de informação. Aliás, um factor preponderante no fluxo de 

informação prende-se com o já referido papel de interactividade que os novos meios de 

comunicação disponibilizam. Para a organização, “(…) o marketing interactivo baseia-

se na implicação do consumidor, mas solicitando-lhe que desempenhe plenamente o seu 

papel de consumidor. Assim, o objectivo é instaurar um diálogo permanente com ele.” 

(LEHU, 2001: 175), diálogo esse cada vez mais alimentado pelas características que 

definem o novo relacionamento que o público estabelece com a organização. 

 Acredita-se que com o auxílio das novas ferramentas de comunicação online, 

como aquelas analisadas no terceiro capítulo, é possível o público criar laços mais fortes 

e duradouros com a organização, passando a existir uma presença mais activa do 

indivíduo no universo da organização devido aos serviços que esta disponibiliza e 

coloca ao seu dispor através das TIC. 
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4.2 – A questão da personalização/despersonalização 

 

 

 A comunicação online tem como características principais a rapidez, a 

autonomia, a personalização das mensagens emitidas e o intercâmbio instantâneo de 

mensagens entre emissor e receptor. No contexto organizacional estas características 

assumem-se como os pilares de uma nova forma de relacionamento entre a própria 

organização e os públicos a que se dirige.  

Como se viu no caso da TAP Portugal, as ferramentas de mediação electrónica 

disponibilizadas através do sítio Web contribuem para criar uma forma de 

relacionamento do passageiro com a companhia, pondo ao seu dispor serviços que 

tornam o processo de realizar uma viagem de avião mais facilitado, bem como outras 

funcionalidades descritas. No entanto, esta aparente simplicidade nos processos que 

culminam numa relação com o público pode encobrir uma necessidade presente nas 

audiências: a do contacto humano.  

Apesar de não serem consideradas como uma audiência amorfa e passiva, mas 

antes como consumidora e produtora de informação, o público que apoia a organização 

sente também a necessidade de estabelecer um contacto informal e próximo com a 

organização. Como refere Christine Hallier, “Companies need to perform for a large and 

invisible audience like in mass communication with the difference that people expect an 

interpersonal, informal communication (feel the social presence) and want to actively 

participate (produce and consume).” (HALLIER, 2008: 4-5). O desafio reside, portanto, 

em conciliar uma comunicação direccionada para as massas com uma comunicação 

direccionada para cada indivíduo, transformando uma mensagem impessoal e 

generalizada numa mensagem com um objectivo cirúrgico de chegar a cada indivíduo. 

Ao mesmo tempo, cada indivíduo pretende ter o seu papel no processo comunicativo e 

ocupar o seu lugar na cadeia de transmissão de valores, regras e princípios. 

Trata-se, assim, de uma questão de identidade. Uma identidade que se forma à 

medida que os avanços a nível tecnológico surgem e modelam o comportamento quer 

das organizações, quer dos públicos a que se dirigem. A questão da identidade, para a 

organização, toma um lugar importante na medida em que é através dela que uma 

imagem se forma na mente do público que a apoia, como destaca Christine Hallier: 
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“Corporate identity is what is known as the persona of the company that is designed to 

facilitate the goal to reach the business’ objectives. Therefore, companies as well, are 

concerned with identity production in order to form a favourable image” (HALLIER, 

2008: 5). De igual forma as massas anónimas formam agora uma imagem e criam uma 

identidade própria e individualizada através de algumas plataformas criadas com base 

na Internet, sendo o Facebook a rede social que melhor exemplifica esse fenómeno.  

Em suma, acredita-se ser possível estabelecer um contacto de proximidade com 

o público que apoia a organização através da utilização de novas ferramentas 

interactivas de comunicação uma vez que o indivíduo sente e presencia uma resposta 

imediata por parte dela. Desta forma será possível fidelizar o público, tornando-o parte 

da organização e integrando-o no processo comunicativo, oferecendo-lhe um lugar de 

relevo e atribuindo-lhe um papel de participante activo no fluxo comunicacional. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Actualmente estamos perante uma concepção e paradigma de comunicação 

estratégica que tem por base novos mecanismos de funcionamento que alteram o modo 

de interagir com o público. As organizações são hoje entidades que conjugam várias 

componentes, sendo que a comunicação externa se reveste de extrema importância dado 

o seu poder de edificação de uma imagem através de diversos atributos, entre eles o da 

construção de uma relação multi-direccional que pretende colocar ao mesmo nível o 

emissor e o receptor.  

O princípio que rege esta nova forma de comunicação baseia-se no fenómeno 

das redes e na concepção de que todos os pólos constituintes dessa rede se encontram 

interligados e em permanente contacto entre si. Através desta concepção pode perceber-

se como emerge uma nova economia, centrada numa estrutura que protege, difunde e 

expande a informação, impondo regras mas ao mesmo tempo libertando o indivíduo de 

constrangimentos e possíveis falhas no intercâmbio de informação. Deve ter-se em 

mente que uma inclusão das diferentes partes numa rede interactiva e simultânea 

fomenta a participação de todos os intervenientes e cria as condições necessárias à 

alimentação de uma relação forte e duradoura entre o indivíduo e a organização. Mas, 

ao mesmo tempo, deve sublinhar-se também que é necessário imbuir a mensagem de 

um certo humanismo uma vez que estes sistemas de mediação electrónica baseiam-se no 

discurso da ausência ou, pelo menos, numa presença artificial. É no intervalo entre estas 

duas concepções que é necessário criar um ponto de conexão entre o emissor e o 

receptor dado que o mundo se encontra já de tal forma moldado pela tecnologia que só 

uma relação com base nessa aceitação oferecerá resultados positivos. 

Assim, é possível afirmar que existem duas concepções ligadas ao 

desenvolvimento das novas tecnologias no âmbito da comunicação.  

A primeira refere-se a uma evolução dos processos de comunicação na qual 

passou a existir, com o advento e democratização da Internet, uma melhoria no 

intercâmbio de informação entre ambas as partes sem que, contudo, exista uma 

substituição dos modelos comunicacionais anteriores, isto é, pertencentes aos meios de 

comunicação tradicionais. 
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A segunda remete para uma revolução do processo comunicativo no qual formas 

completamente novas de processar a informação tomam lugar e os conceitos de rapidez, 

interactividade e autonomia são considerados elementos-chave na relação entre a 

organização e o público a que se destina. Na concepção revolucionária da introdução 

das TIC no processo comunicacional acredita-se na formação de práticas inteiramente 

novas que têm por base a utilização destas ferramentas que modificam o espaço e o 

tempo em que o indivíduo se encontra. Sublinha-se assim o factor importante de que os 

novos meios de comunicação electrónica não podem vir substituir uma necessidade já 

experienciada por todos numa fase tradicional mas antes proporcionar formas de 

comunicação inteiramente novas num mundo em constante mudança e evolução. 

Destacar o papel que as TIC exercem na comunicação externa é uma questão 

essencial na medida em que o posicionamento estratégico de uma organização deve 

passar pelo alinhamento da estratégia com a tecnologia uma vez que as tecnologias 

actualmente disponíveis podem condicionar a formulação de estratégias 

comunicacionais. Uma vez que é inútil tentar adaptar regras de funcionamento 

anteriores ao contexto actual em que se inserem as organizações, conclui-se que é 

necessário formular novas abordagens relativamente às mudanças no comportamento do 

indivíduo. Existe, assim, um novo contexto moldado pelas TIC que favorece o 

aparecimento de novas estratégias comunicacionais e novas abordagens no 

posicionamento da organização face ao público que as apoia. As audiências mudaram, 

tornaram-se mais exigentes e as organizações têm de saber acompanhar as novas 

tendências de forma a dar resposta às necessidades do público. Acredita-se, desta forma, 

que é necessário conhecer aprofundadamente as novas audiências para que novas 

abordagens estratégicas tomem lugar e vão de encontro àquilo que o destinatário 

procura: instantaneidade, autonomia e participação activa de ambos os intervenientes, 

sem deixar de referir a presença constante e a rapidez no intercâmbio de informação. 

Uma vez esbatida a relação entre emissor e receptor, importa agora criar os 

mecanismos que possibilitem uma troca multidireccional de informação de forma a 

ambas as partes atingirem o sucesso na cadeia de valores. Para além deste factor, nota-

se ainda uma tendência de centralização da informação no receptor: toda uma lógica de 

comunicação foca os aspectos que colocam o receptor numa posição preponderante face 

à sua participação activa e directa no diálogo que estabelece com a organização. 
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Relativamente à produção de conteúdos, importa frisar que cada suporte 

comunicacional exige uma linguagem própria e, como tal, é necessário adaptar um novo 

tipo de discurso ao contexto actual. Não é possível pensar nos mecanismos de 

comunicação utilizados nos meios de comunicação tradicionais e adaptá-los à nova 

realidade que as TIC vieram trazer. É necessário produzir novos conteúdos adaptados 

aos novos suportes de comunicação da organização. Para tal acontecer é essencial que 

as inovações técnicas sejam desenvolvidas em sintonia com as evoluções na 

comunicação organizacional de modo a poder existir uma adequação de ambos às 

exigências do público. 

Outro componente de extrema importância que deve destacar-se no estudo da 

comunicação estratégica aplicada às organizações prende-se com o facto de ser possível 

disponibilizar uma série de novas opções que, anteriormente, não faziam parte do leque 

de serviços oferecidos pela organização. No caso concreto da TAP Portugal é agora 

possível comprar bilhetes on-line, ver as partidas e chegadas em tempo real e realizar o 

check-in em qualquer lugar e a qualquer hora, entre demais possibilidades, agilizando o 

processo de viajar e obter informações acerca de determinado voo. No mesmo plano de 

importância destaca-se o factor de complementaridade que se desenvolve entre a 

companhia e o passageiro uma vez que ao disponibilizar estes serviços vai sendo 

construída uma imagem positiva e uma relação a longo prazo com o público. 

Em suma, é através de uma mediação electrónica e de uma troca multi-

direccional de informação que se conseguirá atingir os objectivos apontados para o 

desenvolvimento de uma estratégia de comunicação assente nos novos pressupostos e 

nos novos hábitos de vida do público. Acredita-se que, através do estabelecimento de 

uma relação com o indivíduo nesse sentido, será possível construir uma nova forma de 

relacionamento com a organização e com os serviços por ela disponibilizados. Numa 

sociedade cada vez mais tecnológica, na qual o indivíduo vê o seu dia-a-dia pautado 

pela presença sistemática e quase omnipresente da tecnologia, assiste-se a uma 

transformação no seu quotidiano que marca a forma como ele se relaciona com os 

outros e com o mundo. Num contexto cultural, político e económico condicionado pelas 

novas tecnologias, o indivíduo cria uma nova forma de vivência e de costumes que, 

analisados e pensados numa perspectiva de construção de uma relação estável com a 

organização, colocá-lo-á numa posição de interveniente no processo comunicativo para 

o qual as organizações devem saber dar resposta.  
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Assim, devido à velocidade com que ocorrem as mudanças nesta área e às 

transformações que tomam lugar constantemente considera-se que este é um campo 

fértil em investigação e que será estimulante voltar a ele quanto antes. Por estas razões 

crê-se que nunca houve uma altura igual para se estar envolvido na investigação em 

ciências da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALMEIDA, Filipe (2002), Organizações, Pessoas e Novas Tecnologias, Coimbra: 

Quarteto Editora. 

 

ALMEIDA, João Ferreira de; PINTO, José Madureira (1995), A Investigação nas 

Ciências Sociais, 5ª edição, Lisboa: Presença. 

 

d’ALMEIDA, Nicole; ANDONOVA, Yanita (2009) “Les organisations à l’épreuve des 

tic” in CORREIA, Carlos; TOMÉ, Irene (coord.) (2009), EUTIC 2008 - Dynamiques de 

développement: au carrefour des mondes, Algés: Mar de Cópias, pp.457-469. 

 

AMARAL, Luís et. al (ed.) (2005), Sistemas de Informação Organizacionais, Lisboa: 

Edições Sílabo. 

 

ANDERSON, Ben; TRACEY, Karina (2001), “Digital living: The impact (or 

otherwise) of the internet on everyday life” in American Behavioral Scientist, vol. 45 

(3), Sage Publications, pp.456-475. 

 

BENGHOZI, Pierre-Jean; FLICHY, Patrice; D’IRIBARNE, Alain (2000), “Le 

développement des ntic dans les entreprises françaises” in FLICHY, Patrice; 

D’IRIBARNE, Alain, Reseaux – Internet en Entreprise, vol. 18, Paris: Hermés Sciences 

Publications, pp.31-57. 

 

BRAGANÇA DE MIRANDA, José (2002), “Discurso inaugural «A cultura das redes»” 

in Revista de Comunicação e Linguagens – A Cultura das Redes, Lisboa: Relógio 

d’Água, pp.13-17. 

 



62 
 

BRAGANÇA DE MIRANDA, José; SILVEIRA, Joel Frederico da (org.) (2002), As 

Ciências da Comunicação na Viragem do Século, Lisboa: Edições Vega. 

 

BRAGANÇA DE MIRANDA, José; SIMÕES, Graça (org.) (2005), Rumos da 

Sociedade da Comunicação, Lisboa: Edições Vega.  

 

BRAZ, Rui (2002), “Por onde o peixe foge” in Revista de Comunicação e Linguagens – 

A Cultura das Redes, Lisboa: Relógio d’Água, pp.285-303. 

 

BUENO, Wilson da Costa, “As redes sociais e a imagem das organizações”, 

Comunicação Empresarial, [Em linha] [Consult. 28-11-2009a]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/artigos/ 

comunicacao_corporativa/artigo16.php>. 

 

BUENO, Wilson da Costa, “Imagem, reputação e identidade: revisitando conceitos”, 

Auditoria de Imagem, [Em linha] [Consult. 17-08-2009b]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.auditoriadeimagem.com.br/auditoriadeimagem/artigos/identidade 

corporativa/artigo1.php>. 

 

CARDOSO, Luís (1995), Gestão Estratégica das Organizações – Ao Encontro do 3º 

Milénio, Lisboa: Verbo. 

 

CASTELLS, Manuel (2000), The Rise of the Network Society, 2ª edição, Oxford: 

Blackwell.  

 

COELHO, Carlos; ROCHA, Paulo (2007), Brand Taboos, Lisboa: Booknomics. 

 

CORREIA, Carlos; TOMÉ, Irene (coord.) (2009), EUTIC 2008 - Dynamiques de 

développement: au carrefour des mondes, Algés: Mar de Cópias. 



63 
 

CUNHA, Miguel Pina et. al (2006), Manual de Comportamento Organizacional e 

Gestão, 5ª edição, Lisboa: Editora RH.  

 

DAMÁSIO, Manuel José (coord.) (2005), New Media Production: Issues and Strategies 

– Estratégias de Produção em Novos Media, Lisboa: COFAC – Cooperativa de 

Formação e Animação Cultural.  

 

DAMÁSIO, Manuel José (2005), “Estratégias de uso e consumo dos novos media” in 

New Media Production: Issues and Strategies – Estratégias de Produção em Novos 

Media, Lisboa: COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, pp.184-193. 

 

DIAS, Fernando Nogueira (2001), Sistemas de Comunicação, de Cultura e de 

Conhecimento, Lisboa: Edições Instituto Piaget. 

 

FERREIRA, Ivone (2005), “Retórica na época da internet” in BRAGANÇA DE 

MIRANDA, José; SIMÕES, Graça, Rumos da Sociedade da Comunicação, Lisboa: 

Edições Vega, pp.349-354. 

 

FERREIRA, Joel Hasse (2008), “Recherche et application des technologies de 

l'information et communication dans l'Union Européenne.” in Colóquio Internacional 

EUTIC 08, artigo cedido pelo autor. 

 

FIDALGO, António (2002), “Internet: a feira da informação” in BRAGANÇA DE 

MIRANDA, José; SILVEIRA, Joel Frederico da, As Ciências da Comunicação na 

Viragem do Século, Lisboa: Edições Veja, pp.620-626. 

 

FIDALGO, António; SERRA, Paulo, (org.) Actas do 3º Congresso da SOPCOM, 

Covilhã: UBI. 

 



64 
 

FLICHY, Patrice; D’IRIBARNE, Alain (2000), Reseaux - Internet en Entreprise, vol. 

18, Paris: Hermés Sciences Publications 

 

GHIGLIONE, Rodolphe; MATALON, Benjamin (2006), O Inquérito: Teoria e prática, 

4ª edição, tradução de Conceição Lemos Pires, Oeiras: Celta. 

 

GODELUCK, Solveig (2002), La Géopolitique d’Internet, Paris: Éditions La 

Découverte. 

 

GOLDING, Peter (2005), “Media and communication research: Some thoughts on 

technological change and social prediction” in BRAGANÇA DE MIRANDA, José; 

SIMÕES, Graça, Rumos da Sociedade da Comunicação, Lisboa: Edições Vega, pp.40-

45. 

 

GOMES, António Silva (1999), Publicidade e Comunicação, 3ª edição, Lisboa: Texto 

Editora. 

 

HALLIER, Christine (2008), “The use of social media in corporate communication and 

its impact on corporate image” [Em linha] [Consult. 22-08-2009]. Disponível em 

WWW: <URL: http://www.brunel.ac.uk/329/BBS%20documents/PhD%20 

Doctoral%20Symposium% 2008/ChristineHallierpaper14.pdf>. 

 

HOFSTEDE, Geert (1997), Culturas e Organizações – Compreender a nossa 

programação mental, tradução de António Fidalgo, Lisboa: Edições Sílabo.  

 

HOLTZ, Shel (2010), “a shel of m former self – blogging at the intersection of 

communication and technology” [Em linha] [Consult. 2010]. Disponível em WWW: 

<URL: http://blog.holtz.com>. 

 



65 
 

I Online (25-01-2010), “Conversa entre pilotos no Facebook abre guerra na TAP” [Em 

linha] [Consult. 02-03-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.ionline.pt/conteudo/43499-conversa-pilotos-no-facebook-abre-guerra-na-

tap>. 

 

International Data Corporation (IDC) (2009), “Venda de PCs em Portugal cresce 61,4% 

no segundo trimestre de 2009” [Em linha] [Consult. 16-09-2009]. Disponível em 

<URL: http:// www.idc.com/portugal/press/pr>. 

 

ILHARCO, Fernando (2004), A Questão Tecnológica – Ensaio sobre a Sociedade 

Tecnológica Contemporânea, Lisboa: Principia. 

 

ILHARCO, Fernando (2005a), "A tecnologia como contexto ou a ordenação 

informacional e comunicacional do mundo" in Prisma.Com, Porto: Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. [Em linha] [Consult. 22-08-2009]. Disponível em WWW: 

<URL: http://prisma.cetac.up.pt/artigospdf/5_a_tecnologia_como_contexto_ou_a_  

ordenacao_informacional_e_comunicacional_do_mundo_fernando_ilharco.pdf>.  

 

ILHARCO, Fernando (2005b), “As cinco cabeças do dragão: Tecnologia como 

instrumento, infra-estrutura, sector, contexto e background” in MEALHA, Óscar et. al, 

Repensar os media: Novos contextos da informação e da comunicação, Aveiro: 

Universidade de Aveiro, pp.1436-1446. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, “Inquérito à Utilização de Tecnologias 

de Informação e Comunicação pelas Famílias” [Em linha] [Consult. 24-12-09]. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid= 

ine_indicadores&indOcorrCod=0002507&selTab=tab2>. 

 



66 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, “Assinantes do acesso à Internet” [Em 

linha] [Consult. 27-12-09]. Disponível em WWW: <URL: http://www.ine.pt/xportal/ 

xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000384&selTab=tab2>.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, “43% Dos agregados domésticos têm 

computador e 32% têm acesso à Internet” [Em linha] [Consult. 28-01-10]. Disponível 

em WWW: <URL: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques& 

DESTAQUESdest_boui=73455&DESTAQUESmodo=2>. 

 

LAURENCIN, Jean-Paul; JANEAU, Evelyne (2005), "Nouveaux objets communicants: 

Une offre potentielle foisonnante pour quels marchés?" in Réalités industrielles, nºNov., 

Paris: Eska, pp.25-33. 

 

LEHU, Jean-Marc (2001), O Marketing Interactivo, tradução de Francisco Silva 

Pereira, Barcelos: Editora Civilização.  

 

LIBAERT, Thierry (2006), “L’évolution de la communication d’entreprise” in 

Recherches en Communication, nº 25, Louvain-la-Neuve: Éditions Université 

Catholique de Louvain. 

 

LIBAERT, Thierry (2008), Communiquer dans un monde incertain, 2ª edição, Paris: 

Pearson Education.  

 

LINDON, Denis et. al (2004), Mercator XXI – Teoria e Prática do Marketing, 10ª 

edição, Lisboa: Publicações Dom Quixote.  

 

LOPES, Maria do Céu (2005), Tecnologias da Informação: Incidência do seu uso no 

desenvolvimento local, Braga: Palimage. 

 



67 
 

MALLEIN, Philippe; TOUISSANT, Yves (1994), “Technologies de l’information et de 

la communication: Une sociologie pour la conception assistée par l’usage” in 

Communications & Strategies - Communication & stratégies, 5, Manchester- 

Montpellier: Idate, pp.77-99. 

 

MALLEIN, Philippe; TAROZZI, Sylvie (2002), “Des signaux d’usage pertinents pour 

la conception des objets communicants” in Les Cahiers du Numérique, vol.3 (4), Paris: 

Editions Hermès pp.61-70. 

 

MALLEIN, Philippe (2009) “Usages des tics et changements sociaux” [Em linha] 

[Consult. 22-08-2009]. Disponível em WWW: <URL: http://www.docforum.tm.fr/ 

documents/10mars09UsagesTicsChangementsSociaux-IntroductionRencontre.pdf>.  

 

MARCOS, Maria Lucília; BRAGANÇA DE MIRANDA, José (2002), Revista de 

Comunicação e Linguagens – A Cultura das Redes, Lisboa: Relógio d’Água. 

 

MASSIT-FOLLÉA, Françoise (2002), “Usages des Technologies de l’Information et de 

la Communication: acquis et perspectives de la recherche” in Le Français dans le 

Monde, Paris: CLE International, pp.? 

 

MEALHA, Óscar et. al (org.) (2005), Repensar os media: Novos contextos da 

informação e da comunicação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 

 

MENDES, António Marques (2002), “O Modelo organizacional de Karl Weick como 

estrutura teórica de produção de discurso organizacional” in BRAGANÇA DE 

MIRANDA, José; SILVEIRA, Joel Frederico da, As Ciências da Comunicação na 

Viragem do Século, Lisboa: Edições Veja, pp.666-671. 

 



68 
 

MENDES, António Marques; PEREIRA, Francisco Costa (coord.) (2006), Crises: de 

Ameaças a Oportunidades – Gestão Estratégica de Comunicação e Crises, Lisboa: 

Edições Sílabo. 

 

MONTEIRO, Ana Cristina et al. (2006), Fundamentos de Comunicação, Lisboa: 

Edições Sílabo. 

 

MOREIRA, Elizabeth Huber; PON, Mônica Elisa Dias (2003), “Novas tecnologias na 

comunicação empresarial: a intranet como ferramenta de comunicação interna” [Em 

linha] [Consult. 22-08-2009]. Disponível em WWW: <URL: http://www.portal-

rp.com.br/bibliotecavirtual/comunicacaovirtual/0205.pdf>. 

 

MOUTINHO, João (2006), O Plano de Voo, Lisboa: Instituto Superior de Educação e 

Ciências. 

 

Official Airline Guide (OAG), (2007) [Em linha] [Consult. 21-01-2010]. Disponível em 

WWW: <URL: http://www.oag.com/oag/website/com/en/Press+Room/Press+ 

Releases+2007/Aviation+growth+hits+all-time+high+08050701>. 

 

PEREIRA, Manuel João et. al (2004), Changing cultural paradigms and mind-set of 

employees in the public sector: the TAP - Air Portugal case study, Oeiras: Instituto 

Nacional de Administração. 

 

PEREIRA, Sandra (2005), “Comunicação organizacional: Novos desafios” in 

BRAGANÇA DE MIRANDA, José; SIMÕES, Graça, Rumos da Sociedade da 

Comunicação, Lisboa: Edições Nova Veja, pp.209-216. 

   

PEREIRA, Sandra (2005), “Sistemas de informação ao serviço da comunicação” in 

MEALHA, Óscar et. al, Repensar os media: Novos contextos da informação e da 

comunicação, Aveiro: Universidade de Aveiro, pp.1615-1624. 



69 
 

PETRELLA, Ricardo (1986), “A tecnologia da informação: Um desafio para os 

europeus” in Revista de Comunicação e Linguagens – Tecno-lógicas, Porto: Edições 

Afrontamento, pp.87-96. 

 

PINTO, Manuel Serafim Fontes Santos (2001), Tripulantes de cabina da T.A.P.- Air 

Portugal, inscritos no S.N.P.V.A.C.: fragilidade e poder: uma perspectiva sociológica 

sobre a segurança no transporte aéreo, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 

 

POUPINHA, Luís; ESPANHA, Rita (2005), “A existência net: O valor da net para 

relações públicas/comunicação estratégica” in Comunicação e Sociedade, vol.8, Braga: 

Universidade do Minho/Campo das Letras, pp. 209-217. 

 

PROULX, Serge (2005), “Penser les usages des technologies de l’information et de la 

communication aujourd’hui: Enjeux – modèles – tendances” in Enjeux et usages des 

TIC: aspects sociaux et culturels, Bordeaux: Presses Universitaires de Bourdeaux, pp.7-

20. 

 

PÚBLICO (21-08-2009) “Há um computador por cada 5,6 alunos nas escolas” [Em 

linha] [Consult. 21-08-2009]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.publico.pt/Tecnologia/ha-um-computador-por-cada-56-alunos-nas-

escolas_1397103>. 

 

PÚBLICO (16-12-2009) “Facebook: mais de um milhão de utilizadores activos em 

Portugal” [Em linha] [Consult. 03-02-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.publico.pt/Tecnologia/facebook-mais-de-um-milhao-de-utilizadores-

activos-em-portugal_1414221>.  

 

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van (2005), Manual de Investigação em 

Ciências Sociais, 4ª edição, tradução de João Minhoto Marques, Maria Amália Mendes 

e Maria Carvalho, Lisboa: Publicações Gradiva. 



70 
 

 

RAMOS, Fernando (2007), Estratégias e protocolo para a comunicação corporativa, 

tradução de Isabel A. Ferreira, Lisboa: Media XXI – Formalpress. 

 

REI, José Esteves (2002), A Comunicação Estratégica, Lisboa: Edições DICO 

Estratégias Criativas. 

 

RHEINGOLD, Howard (2002), Smart Mobs – The Next Social Revolution, Cambridge: 

Basic Books. 

 

RIFKIN, Jeremy (2000), L’âge de l’accès, tradução de Marc Saint-Upéry, Paris: 

Éditions La Découverte. 

 

RODRIGUES, Adriano Duarte (1999), Comunicação e Cultura – A experiência 

cultural na era da comunicação, 2ª edição, Lisboa: Editorial Presença. 

 

ROSA, António Machuco (2008), A Comunicação e o Fim das Instituições: Das 

Origens da Imprensa Aos Novos Media, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.  

 

SANTOS, Ricardo André Ribeiro dos (2006), “Crises no E-World” in MENDES, 

António Marques; PEREIRA, Francisco Costa, Crises: de Ameaças a Oportunidades – 

Gestão Estratégica de Comunicação e Crises, Lisboa: Edições Sílabo, pp.192-244. 

 

SCHLIEF, Peter (1999), “Um cubo de cristal para ver o futuro” in GOMES, António 

Silva, Publicidade e Comunicação, 3ª edição, Lisboa: Texto Editora. 

 

SHAVIRO, Steven (2003), Connected, or what it means to live in the network society, 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 



71 
 

 

SILVA, Lídia J. Oliveira Loureiro da (2006), “Globalização das redes de comunicação 

– Uma reflexão sobre as implicações cognitivas e sociais” in MONTEIRO, Ana Cristina 

et al., Fundamentos de Comunicação, Lisboa: Edições Sílabo. 

 

SOARES, José Viegas; PEREIRA, Fernando Costa (2002) “Radiografia dos modelos 

comunicacionais nas grandes empresas portuguesas” in BRAGANÇA DE MIRANDA, 

José; SILVEIRA, Joel Frederico da, As Ciências da Comunicação na Viragem do 

Século, Lisboa: Edições Veja, pp.701-717. 

 

SOUZA, Dominic de (2008), “Como cuidar da imagem corporativa na Internet” [Em 

linha] [Consult. 17-08-2009]. Disponível em WWW: <URL: http://imasters.uol.com.br/ 

artigo/9821/como_cuidar_da_imagem_corporativa_na_internet>. 

 

TAP AGENTS [Em linha] [Consult. 21-01-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.tapagents.com>. 

 

TAP EMBARQUE NA LIBERDADE DE ESCOLHA [Em linha] [Consult. 21-01-

2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.embarque-na-liberdade.com>. 

 

TAP CORPORATE [Em linha] [Consult. 21-01-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.tapcorporate.com>. 

 

TAP FLYTAP [Em linha] [Consult. 21-01-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.flytap.com>. 

 

TAP VICTORIA [Em linha] [Consult. 21-01-2010]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.tapvictoria.com>. 

 



72 
 

THÉVENET, Maurice (1997), Cultura de Empresa, Auditoria e Mudança, tradução de 

Lemos de Azevedo, Lisboa: Monitor. 

 

VENTURA, Tereza (2005), “Sistemas de informação e estratégias organizacionais: O 

impacte das redes” in AMARAL, Luís et. al, Sistemas de Informação Organizacionais, 

Lisboa: Edições Sílabo, pp.500-?. 

 

VILLAFAÑE, Justo (1998), Imagem positiva, tradução de Herculano Carreira, Lisboa: 

Edições Sílabo. 

 

WESTPHALEN, Marie-Hélène (199-?), A Comunicação na Empresa, tradução de 

Evaristo Santos, Porto: Rés Editora. 

 

WESTPHALEN, Marie-Hélène; LIBAERT, Thierry (2008), La Communication 

Externe de l’Entreprise, 2ª edição, Paris: Dunod. 

 

WOLTON, Dominique (2000), E Depois da Internet?: para uma teoria crítica dos 

novos médias, tradução de Rui Miguel Carvalhinho Branco, Lisboa: Difel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Fig. 1 - www.flytap.com 
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Fig. 2 – www.tapvictoria.com 
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Fig. 3 – www.tapagents.com 
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Fig. 4 – www.tapcorporate.com 
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Fig. 5 – www.embarque-na-liberdade.com 
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Fig. 6 – reserva on-line 
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Fig. 7 – check-in on-line 
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Fig. 8 – Partidas e chegadas em tempo real 
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Fig. 9 – Serviço RSS 
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Fig. 10 – A página “Fly Tap” no Facebook 
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Fig. 11 – A página “TAP Portugal” no Facebook 
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Fig. 12 – Os terminais informáticos de utilização pública (self check-in) 
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Fig. 13 – Os terminais informáticos de utilização pública  (tele check-in) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


