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RESUMO 

Com os fenómenos da globalização e a crescente utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC), sobretudo da Internet, o modo de funcionamento das 

empresas tem vindo a sofrer bastantes alterações. As novas tecnologias trouxeram novas 

possibilidades aos departamentos ou gabinetes de comunicação que podem agora conjugar a 

sua natureza tradicional com as TIC. O telefone e o fax começam a ser substituídos por novos 

meios que privilegiam a mediação eletrónica. Desta forma, a Internet passa a ser a ferramenta 

utilizada, possibilitando a existência de novos métodos de trabalho na comunicação externa 

das empresas. Os departamentos ou gabinetes de comunicação têm a possibilidade de iniciar 

as suas funções tradicionais na rede, tornando os ambientes de trabalho cada vez mais 

virtuais. 

Surge o conceito de gabinetes de comunicação online, tendo como base uma 

plataforma tecnológica, cujo funcionamento depende directamente do planeamento 

estratégico definido em cada empresa. É nos sites institucionais que se encontram as formas 

mais frequentes dos gabinetes online. Ainda que as empresas não se tenham desenvencilhado 

das formas tradicionais de comunicação, podem agora actualizar o seu método de 

funcionamento. A prática de uma comunicação bidireccional é uma das principais vantagens 

da sua implementação. No que respeita os seus públicos, é importante a manutenção das 

relações com os meios de comunicação social e, por isso, deve-se ter em atenção a 

actualização dos conteúdos online.  

Pretende-se compreender o impacto das novas tecnologias na comunicação externa, 

através da análise de novas ferramentas do paradigma comunicativo moderno. Para isso, será 

investigada a possibilidade dos gabinetes de comunicação online substituírem, de forma total, 

os departamentos tradicionais. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC); Internet; 

Comunicação Externa; Departamentos de Comunicação; Gabinetes de Comunicação Online; 

Sites. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

With the phenomenon of globalization and the increasing use of information and 

communication technologies (ICT), especially the Internet, the way which companies operate 

has undergone lot of changes. The new technologies have brought new demands on 

departments or offices of communication, which can bring together their traditional nature 

and ICT. The phone and fax begin to be replaced by new forms of communication that 

privilege the electronic mediation. Moreover, the Internet becomes the most used medium, 

enabling the existence of new methods for work on external communication of companies. 

The departments or offices of communication can start their traditional functions in the 

network, making the workplace more virtual. 

Besides, the concept of online communication offices arises, based on a technology 

platform, whose operation depends directly on the strategic planning defined in each 

company. It is in the institutional websites that are the most frequent types of online offices. 

While companies have not unraveled the traditional forms of communication, they can now 

update their method of operation. The practice of a two-way communication is one of the 

advantages of its implementation. In what regards their audiences, it is important to maintain 

relations with the media and, therefore, we must take into account the regular updating of the 

online content. 

Thus, it is important to understand the impact of new technologies on the external 

communication of the companies, through the analysis of new tools of the modern 

communication paradigm. For this, the dissertation intends to investigate the possibility of 

online communication offices to fully replace the traditional departments. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT); Internet; Communication 

Departments; External Communication; Online Communication Offices; Sites. 
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1. Introdução. 

As novas tecnologias têm vindo a assumir um papel de influência no conceito de 

comunicação, especificamente no âmbito empresarial, alegadamente possibilitando o 

aumento da capacidade de eficácia no trabalho e o sucesso a longo prazo. Tendo em 

conta a popularidade das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e da 

Internet e, também, do seu nível de adesão junto do público, a presente dissertação tem 

como principal objectivo a análise da seguinte questão: ―Há a possibilidade de os 

gabinetes de comunicação online substituírem os departamentos tradicionais?‖ 

Pretende-se analisar a adaptação à era digital pelas empresas, no que respeita o 

seu departamento tradicional, tendo em conta as novas possibilidades na comunicação 

externa das empresas e as consequências da sua utilização. A Internet e as suas 

ferramentas tornaram--se numa nova forma de trabalho e/ou caminho para divulgação 

dos serviços das empresas, através da criação e manutenção dos gabinetes de 

comunicação online. Torna-se importante salientar que não existe um conceito ―único‖ 

para os gabinetes. A ausência de uma unidade terminológica implica a existência de 

várias expressões aplicadas ao mesmo conceito e por diversos autores.
1
  

A presença das empresas tem crescido gradualmente na Internet, ao mesmo 

tempo que o número de utilizadores online também tem aumentado. Devido também ao 

contexto da globalização e da mediação electrónica, surge a preocupação de efectuar um 

contacto mais directo com os públicos e/ou consumidores – através da criação de sites e, 

especificamente, dos gabinetes de comunicação online. Este tipo de gabinetes começou 

a surgir gradualmente nos ambientes empresariais como uma nova ferramenta útil e 

importante num mercado competitivo. As suas principais funções são similares às de 

um departamento de comunicação tradicional. Contudo, o seu modo de funcionamento 

distingue-se pelo meio em que actuam. Os gabinetes online realizam todas as suas 

tarefas na rede, permitindo que o trabalho empresarial adquira um carácter bidireccional 

e inovador, inexistente através das formas de contacto tradicionais. 

 Neste sentido, pretende-se investigar as vantagens que resultam da comunicação 

online e do seu funcionamento, tendo em consideração até que ponto um gabinete de 

comunicação online pode funcionar de forma independente. Para isso, torna-se 

                                                             
1
 Este assunto será explicado no ponto 2.3. da dissertação, intitulado ―Terminologia do conceito de 

departamentos ou gabinetes de comunicação‖. 



 

 2 

necessário compreender, em primeiro lugar, se existe uma consciência empresarial em 

Portugal das potencialidades e recursos das TIC e da Internet, analisando até que ponto 

as empresas aproveitam os benefícios da rede. Ainda que existam várias dificuldades de 

acesso às TIC e à Internet, a sua utilização constante, não apenas como meio de 

conversação, pode-se revelar como um instrumento vantajoso para que as empresas 

obtenham uma comunicação externa mais eficaz, quer com produtores, quer com 

consumidores.  

Para além da literatura disponível e de acordo com o tema em estudo, será 

necessária a utilização de uma metodologia adequada para se atingir e testar os 

objectivos a que a dissertação se propõe. Nesse sentido, pretende-se utilizar duas 

vertentes metodológicas, através da observação directa de conteúdos e da realização de 

entrevistas para poder comprovar a fiabilidade e aumentar a validade dos resultados.  

No que respeita à análise de conteúdos, limitou-se o estudo a uma listagem de 

empresas (N = 200) com sede social em Lisboa e que alcançaram um maior volume de 

vendas e negócios em 2009 (dados estatísticos do INE). Desta forma, pretende-se 

sublinhar a relação das capacidades económicas das empresas, tendo em conta que estas 

têm recursos suficientes para investir nas TIC. Os parâmetros da análise de conteúdos 

referem-se às características e funções mais importantes de um gabinete de 

comunicação online, tais como os contactos com os jornalistas. 

Na segunda parte da investigação, recorrendo a entrevistas, pretende-se a 

obtenção de opiniões qualitativas sobre a hipótese-chave da dissertação. Para isso, são 

entrevistados os responsáveis pelos departamentos de comunicação, tendo em conta a 

listagem das empresas referidas anteriormente. Contudo, deve-se mencionar que apenas 

são realizadas entrevistas a um número limitado das empresas analisadas (n = 18). 

 Através da metodologia mencionada, espera-se que seja possível obter os 

resultados qualificativos e quantitativos necessários que comprovem ou refutem a ideia 

de que os gabinetes de comunicação online podem substituir, na sua totalidade, os 

departamentos tradicionais de comunicação. 
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1.1. Breve descrição dos capítulos. 

 A primeira parte da dissertação, intitulada Estado de Arte, pretende realizar uma 

análise à matéria e investigação realizadas no domínio do tema em estudo. Nesse 

sentido, encontra-se estruturada em várias secções, cujos principais temas abordados 

são: 

 

 A evolução das TIC: da comunidade de informação à de comunicação; 

 Adaptação à era digital; 

 Departamentos ou gabinetes de comunicação tradicionais; 

 Comunicação externa: novas possibilidades no paradigma comunicativo; 

 Contexto actual dos gabinetes de comunicação online. 

 

No início da dissertação (pontos 2 a 2.2) pretende-se abordar a evolução 

significativa da sociedade actual que tem vindo a adaptar-se rapidamente à mediação 

tecnológica, através de novos serviços e aplicações disponibilizados pelas TIC e pela 

Internet. O estudo da sua popularidade poderá demonstrar até que ponto as empresas e 

os utilizadores se familiarizam com as novas plataformas de trabalho no paradigma 

comunicativo. Por isso, no segundo ponto será analisada a taxa de crescimento de 

utilização das TIC em ambientes profissionais, no sentido de se compreender como se 

processa a adaptação à era digital por parte das empresas. Serão utilizados vários 

estudos referenciais a partir de fontes estatísticas, como é o caso do INE, Eurostat e 

Marktest. As empresas em Portugal têm vindo a registar altos níveis de adesão – 

conforme as suas dimensões e empregabilidade – o que possibilita a criação e 

manutenção dos gabinetes de comunicação online. 

 Nos pontos 2.3 ao 2.4 procede-se à explicação das principais funções de um 

departamento ou gabinete de comunicação, com o principal objectivo de demonstrar a 

sua importância como estrutura fixa das empresas. Para além disso, aborda-se a questão 

da ausência de uma unidade terminológica para o conceito. Tendo em conta a evolução 

tecnológica, irá iniciar-se neste ponto uma introdução às inovações e impacto das TIC e 

Internet no funcionamento dos gabinetes, para que se possa abordar o desenvolvimento 

das novas possibilidades da comunicação externa das empresas.  

Após uma nota introdutória do contexto actual dos gabinetes, pretende-se 
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analisar as suas principais funções e objectivos, tendo em conta as empresas nas quais 

se encontram inseridos (do ponto 2.5 ao 2.8). A sua classificação, tipologia e vantagens/ 

desvantagens também serão aspectos a ser abordados, pois apenas dessa forma se 

poderá estabelecer uma comparação entre estes e os departamentos tradicionais. Torna- 

-se importante referir que a dissertação foca neste ponto as características dos gabinetes 

e dos seus públicos – os jornalistas – como marco para o estabelecimento de relações 

mais próximas entre ambos.  

A segunda parte da dissertação refere-se à metodologia. Nesta secção, serão 

colocadas em prova as hipóteses principais do trabalho. A partir da análise de conteúdos 

e realização de entrevistas, será possível obter os resultados necessários para a 

comprovação ou refutação das hipóteses mencionadas. 

Portanto, através de gráficos elaborados, tendo em conta a observação directa dos 

gabinetes online, e das entrevistas, pretende-se apurar os resultados finais. Por fim, a 

conclusão da dissertação aborda, ainda que de forma resumida, todos os capítulos 

descritos acima, com especial enfoque para os resultados obtidos. Para além disso, 

pretende-se indicar as possibilidades de novas investigações sobre o tema analisado e, 

até mesmo, sobre novos estudos que podem ser realizados a partir da hipótese inicial.  
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2. Estado da arte. 

2.1. A evolução das TIC.  

A comunicação é um conceito presente no quotidiano das sociedades, uma vez 

que há uma necessidade dos indivíduos na partilha de experiências e mensagens.
2
 

Segundo Niklas Luhmann (2006: 71), ―a comunicação é a criação de uma realidade 

emergente‖.
3
 Considerada como uma realidade intrínseca ao ser humano, este conceito 

evoluiu de acordo com o processo de interacção nas sociedades actuais que se 

encontram em constante mutação. A vontade social na troca constante de 

conhecimentos deve acompanhar o crescente contexto da globalização. Nesse sentido, 

os meios tradicionais de comunicação tem vindo a ser substituídos, tais como o telefone 

e o fax. Hoje em dia, o computador adquiriu uma presença marcada no quotidiano 

pessoal e profissional da sociedade, devido às suas características de interacção online e 

real.  

Nos anos 60 e 70, deu-se a revolução das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) que segundo Manuel Castells (2002), se propiciou devido a 

movimentos económicos e políticos que tiveram lugar naquela altura, tais como a crise 

do capitalismo e do estatismo (tendo em conta a consequente reestruturação de ambos) 

e, também, devido ao apogeu de movimentos culturais e sociais, como o libertarismo. A 

ligação criada entre estes elementos e as reacções provenientes deram origem a uma 

nova estrutura social, definida por Castells (2002) como ―sociedade em rede‖. De 

acordo com Marshall McLuhan, esta pode definir-se como uma ―aldeia global‖, para 

justificar a evolução das novas tecnologias como um elemento de ligação entre os 

indivíduos num mundo que o autor considerava cada vez mais pequeno.
4
 A acompanhar 

estes progressos, surgem também uma nova economia e cultura que sublinham a 

importância da virtualidade. 

                                                             
2 Cf. ―É um campo de investigação que reúne o contributo e complementaridade de diferentes discursos 

produzidos por várias disciplinas, nomeadamente o de Marketing, Análise do Discurso, Teoria da 

Informação, Jornalismo, entre outras (…)‖ (Gonçalves, 2009: 14) 

3Deve-se ter em conta que os conceitos de informação e comunicação são distintos entre si. De acordo 

com Luhmann, 1991: 164) ― (...) a distinção entre comunicação e informação é elemento constituinte da 
unidade de comunicação‖. Ou seja, a comunicação é composta por três fases e/ou selecções: a primeira é 

a de informação, dentro da qual os indivíduos seleccionam o que pretendem transmitir; a segunda 

corresponde ao acto de comunicar e, por fim, a terceira representa a compreensão, na qual o receptor 

selecciona o que foi transmitido pelo emissor e aquilo que compreendeu. Portanto, a informação é um 

elemento comunicativo indispensável à própria comunicação. Contudo, não garante ser suficiente e/ou 

eficaz para que a comunicação possa ocorrer, uma vez que esse processo depende de outros factores, 

como por exemplo é o caso da compreensão do receptor, do ruído, entre outros. 
4Gonçalves, Ana Sofia Jesus (2009). Da Sociedade da Informação à Sociedade da Comunicação: Valor da 

Comunicação Online no Quotidiano dos Portugueses. ISCTE. 
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Estes factores em conjunto permitiram uma maior facilidade no 

desenvolvimento das TIC, tendo em conta o processo de globalização. As novas 

tecnologias proporcionaram novos contextos à condição humana e novos modelos de 

organização social. A partir destes, criaram-se novas formas de comunicar e novos 

diapositivos que permitem a troca de informação com maior rapidez e eficácia.  

No final dos anos 90, a Internet tornou-se a principal ferramenta de uma 

sociedade definida pelo seu carácter informativo.
5
 Assim, surge um novo formato de 

interacção real entre as pessoas, uma vez que desaparecem quaisquer constrangimentos 

físicos. Deixa de existir uma ordem sequencial de acontecimentos e acabam por se 

dissolver as concepções tradicionais do tempo e do espaço.  

As potencialidades e serviços oferecidos pela Internet, como é o caso do acesso 

e divulgação de informação, do uso correio eletrónico, da aquisição de materiais, entre 

outros, possibilitam um aumento dos fluxos informacionais, que reforçam a sua 

presença como ferramenta tecnológica de maior revolução no espaço comunicativo.
6
 

Apesar do seu carácter informativo, a Internet é cada vez mais encarada como um 

instrumento de integração e de pertença, através da comunicação online que potencia 

cada vez mais a interacção de grupos sociais. Os utilizadores procuram cada vez mais a 

Internet no sentido de alargar as possibilidades de relacionamento social. A existência 

de plataformas online pode ter criado essa necessidade aos próprios utilizadores, uma 

vez que potenciam novas formas de contacto, sobrepondo-se ao carácter informativo da 

Internet. De acordo com Manuel Portugal Ferreira, Nuno Rosa Reis e Fernando Ribeiro 

Serra (2009: 304), na obra Marketing para Empreendedores e Pequenas Empresas – 

Manual Prático Lidel, ―é possível identificar uma verdadeira ‗era da Internet‘‖. 

Contudo, a Internet não é a fonte da sociedade em rede, ―mas sim o instrumento através 

do qual as pessoas, as empresas, as organizações e as instituições formam as suas redes 

de interacção.‖ (Gustavo Cardoso, Cristina Palma Conceição, António Firmino da Costa 

et al, 2005, 29).
7
  

Em Portugal, também o nível de adesão a este instrumento foi notório, desde o 

advento da informática. As TIC e a Internet surgiram como um potencial redutor das 

                                                             
5
 Cf.―(…) A sociedade de informação é caracterizada por uma nova estrutura social dominante – a 

sociedade em rede (…) A esse conjunto integrado de redes globais que formam o hiperespaço, denomina-

-se de espaço de fluxos.‖ (Castells, 2002) 
6 Cf. ―(…) a Internet apresenta evoluções importantes (…) ao fim de quase 15 anos de exploração 

comercial, a UIT (ITU, 2007) estimava em 2006 em 1,131 milhões o número de internautas em todo o 

mundo, o que significava em termos globais 17,4% da população mundial.‖ (Cardoso da Cruz, 2008: 14) 
7Cf. ―The Internet is a multi-channel distributor of data, information and knowledge.‖(Phillips, 2000: 

189). 
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desigualdades no acesso à informação. Contudo, entre 1992 e 2007, denotou-se a 

presença de um fosso digital (―digital divide‖), que deve ser entendido como um 

conjunto de factores que impede a maioria da população a ter acesso às TIC, tais como a 

género, idade, habilitações, geografia, entre outros. Estes podem ser considerados como 

um impedimento para o livre acesso às tecnologias.
8
  

Portanto, a presença de um profundo processo de mudanças tecnológicas, trouxe 

alterações à sociedade actual, no que diz respeito à comunicação e à troca de 

informação. Estas alterações implicam uma reflexão nas estratégias comunicativas das 

políticas públicas para os media, empresas e comunidade. De acordo com a Comissão 

das Comunidades Europeias (2009), as TIC reforçam a capacidade de inovação de todos 

os sectores e contribuem para mais de 40% do crescimento geral da produtividade.
9
 Ou 

seja, o mercado das TIC tem vindo a atingir valores relativamente altos, crescendo de 

ano para ano, na esperança de que oferece as ferramentas necessárias para as sociedades 

europeias ‗saírem‘ da situação económica negativa em que se encontram.
  

2.2. A influência das TIC – Adaptação à era digital. 

 As novas tecnologias ocupam actualmente um papel decisivo no quotidiano das 

pessoas, quer a nível pessoal quer a profissional. Segundo Jorge Werthein (2004), no 

artigo ―Novas Tecnologias e a Comunicação Democratizando a Informação‖, as TIC 

―constituem a estrutura do nosso sistema de comunicação local, nacional, internacional 

e até mesmo global‖. A acompanhar a evolução significativa das novas tecnologias 

encontra-se a Internet que, de acordo com Gustavo, Conceição, Costa et al. (2005: 81), 

―espalhou-se por todo o mundo a uma velocidade muito superior à de qualquer outro 

meio de comunicação ao longo da história‖.  

A tendência actual indica que as TIC têm vindo a alterar o padrão de 

funcionamento das empresas, especificamente no que respeita as formas de 

comunicação externa.
10

 Deve-se ter em conta de que ―o sucesso das organizações está 

directamente ligado a um bom plano de comunicação – interna e externa. A empresa 

que deixa de investir na comunicação pode estar perdendo uma fonte importante para o 

                                                             
8 De acordo com as estatísticas produzidas pelo Eurostat, pode-se comprovar que em 2007, ―Portugal é o 

segundo país da Europa dos 15 com menor acesso a computador ou Internet a seguir à Grécia (…)‖. Para 

mais informações, deve consultar a obra Cardoso da Cruz, João Manuel (2008). Evolução do Fosso 

Digital em Portugal 1997 – 2007: Uma abordagem sociológica. ISCTE, Lisboa 
9 Comissão das Comunidades Europeias (2009). ―Uma estratégia para a I&D e a Inovação no domínio das 

TIC na Europa: subir a parada‖ in Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. Bruxelas 
10 De acordo com Argenti e Barnes, torna-se cada vez mais visível ―a emergência de plataformas de 

comunicação digital, incluindo blogs e comunidades sociais‖. 
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seu desenvolvimento‖ (Bueno e Pimenta, 2007: 1)‖. Os principais elementos a ter em 

conta nos planos estratégicos devem ser a comunicação interna e a externa de uma 

empresa. A comunicação interna desempenha um papel fundamental no funcionamento 

do trabalho dos colaboradores dentro da empresa, através da interacção entre todos os 

departamentos e membros de uma empresa.
11

 A organização da comunicação interna 

possibilita uma maior facilidade de trabalho. Por sua vez, a comunicação externa dirige-

-se normalmente ao público externo, do qual fazem parte os consumidores e possíveis 

clientes, através de acções para o exterior. Ou seja, a comunicação externa não é apenas 

a divulgação de produtos, mas também uma ferramenta importante e influenciadora que 

é utilizada pela empresa de forma a promover o diálogo com as comunidades.
12

 

Existem vários benefícios e vantagens da utilização da Internet para as empresas 

e para os seus públicos. Em relação às empresas, há uma maior possibilidade na criação 

de laços com os seus clientes, aumentando a sua rapidez de resposta e eficiência de 

trabalho. Para além disso, a partir dos sites há um aumento do leque de ofertas das 

empresas, uma vez que a redução de custos operacionais lhes permite uma maior 

concentração na sua promoção comercial de produtos e/ou serviços. A possibilidade de 

diminuição das despesas com o corte directo de intermediários nos processos de 

comunicação, por exemplo através da substituição do telefone e do fax, reflecte a 

redução de custos que as empresas podem beneficiar.  

Em relação ao cliente, o acesso à Internet vem satisfazer a sua conveniência, 

uma vez que facilita o estabelecimento de um contacto mais directo com os 

fornecedores. Ainda que não resulte numa compra imediata, o contacto estabelecido 

deve ser tido em conta, no que respeita a fidelização do cliente. Para além do grau 

elevado de interacção que a Internet confere, o cliente vai ainda ter acesso a variada 

informação sobre a empresa e poderá compará-la.  

 Os utilizadores da Internet e os consumidores também têm sido os principais 

alvos de modificações com o impacto das novas tecnologias. A possível transformação 

do espaço de comunicação e do ambiente de trabalho – que adquire um carácter virtual 

e bidireccional
13

 – permite a criação de uma plataforma tecnológica colaborativa entre a 

                                                             
11 Cf. ―La comunicación interna está siendo reconocida por las empresas que la aplican como un factor 

clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos estratégicos en situaciones de cambio.‖ 

(Serrano 2001: 1) 
12 Cf. ―La comunicación externa se dirige normalmente al cliente o comunicación comercial, por ejemplo: 

campañas de prensa, visitas de los agentes comerciales, congresos, etcétera‖. (Filipe 1992: 229) 
13 Grunig (2009) também defende o conceito de relações públicas como simétrico e bidireccional. 

Contudo, a acepção de simetria implica uma comunicação semelhante por parte do emissor e do receptor, 



 

 9 

empresa e o seu público externo, com maior diversidade da informação e velocidade de 

transmissão. Instaura-se uma rede mundial de computadores que permite aos indivíduos 

um acesso rápido às informações, com relativa segurança e conforto.
14

  

Em Portugal, a evolução da rede tem sido notada nas empresas, na sua maioria 

de grandes dimensões. Nesse sentido, torna-se importante mencionar a possibilidade de 

uma correlação entre a utilização das tecnologias – e a sua inserção nos departamentos 

de comunicação – e o nível de recursos financeiros de uma empresa. Isto é, se uma 

empresa for de grandes dimensões deve possuir os recursos económicos suficientes para 

apostar na Internet, através da posse, criação e gestão de um site institucional, como 

contacto directo e eficaz com os seus públicos, ainda que exista uma perda de 

proximidade ―local‖ com os mesmos. Em relação às empresas de média e pequena 

dimensões, surge a possibilidade de os custos não compensarem os resultados do 

trabalho desenvolvido a partir das TIC.. Veja-se o exemplo de uma loja regional, cuja a 

maioria dos clientes se dirige ao espaço físico para efectuar visitas e compras. Desta 

forma, a ausência de recursos tecnológicos é justificada pela falta de recursos 

económicos.15 Mas, há que ter em conta que os custos associados às TIC diminuíram 

consideravelmente nos últimos anos 

Ainda assim, parece existir uma consciência empresarial do papel que as TIC 

desempenham no aumento das vendas e fidelização dos clientes. De acordo com o 

inquérito do INE à Utilização das TIC nas Empresas (2010), a utilização das TIC ―varia 

na razão directa da dimensão da empresa quando medida pelo emprego‖. Os objectos de 

estudo do INE para este inquérito em relação às empresas e à sua utilização das TIC 

centram-se no uso de computador e de correio eletrónico, no acesso à Internet (através 

de banda larga ou outros formatos) e na posse de website.  

Os resultados provenientes do inquérito demonstram que ―83% das empresas 

                                                                                                                                                                                   
o que contrasta com o carácter bidireccional de emissão e/ou recepção das mensagens, uma vez que 

existem diversos factores que influenciam directamente a forma de enviar e receber o que se pretende 

transmitir. Cf. ―(…) Two way, symmetrical public relations uses research, listening, and dialogue to 

manage conflict and to cultivate relationships with both internal and external strategic publics more than 
one-way and asymmetrical communication.‖ (Grunig 2009: 2)  
14Cf. ―(…) Internet is not neutral as a communications mechanism or as an enabling technology. People 

and Internet technologies (including even the most humble search engines) can change messages by 

adding information of their own and by associating one message with another (often from Internet 

sources. (…) Internet provides considerable scope to act as an agent in changing the original nature of a 

message outside the control of the sender.‖ (Philips 2000: 191) 
15 Cf.―A pesar de que son muy conscientes de esta necesidad, sus propias dificultades económicas, sus 

limitados recursos, le impiden en muchos casos contar con gabinetes de comunicación profesionalizado.‖ 

(Martínez 2005: 9). 
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com dez e mais pessoas ao serviço utilizam a Internet através de banda larga‖.
16

 Desta 

forma, o acesso e a utilização das empresas, independentemente das suas dimensões, às 

novas tecnologias e, especificamente, ao uso de computador registam um valor elevado 

(97.2%). Apenas algumas empresas de pequenas dimensões ainda não garantem o 

acesso total dos seus funcionários a computadores e à rede.
17

 

O uso do e-mail também tem vindo a adquirir mais utilizadores, por ser 

encarado como uma importante ferramenta de informação e de comunicação que 

permite uma troca rápida e eficaz de conteúdos e e mensagens entre os funcionários da 

empresas (público interno) e com os respectivos clientes (público externo).
18

 De acordo 

com o INE, o correio electrónico pode aumentar a fidelização dos clientes e das vendas, 

se for utilizado de uma forma correcta.
19

 A sua utilização (englobando empresas 

constituídas até 49 funcionários e outras com mais de 250) apresenta uma forte adesão 

nos ambientes de trabalho (92.4%).  

 Apesar da utilização generalizada e homogénea do computador, e-mail e 

Internet, a posse de um site encontra-se menos difundida e utilizada pelas empresas, 

tendo em conta as suas dimensões. De acordo com o inquérito, ―a posse de website tem 

menor importância relativa‖.
20

 Adicionalmente, regista-se uma média baixa de 

utilização de páginas web como fonte de divulgação e interacção com os públicos. 

Dentro das categorias de actividades económicas (CAE‘S) existentes, os resultados 

revelam que a posse de website (...) é significativa nas empresas de ‗Actividades 

financeiras e de seguros‘ (96%) e ‗Actividades de informação e de comunicação‘ 

(94%).‖ Em contraste a esta elevada adesão, somente as empresas das actividades de 

―Alojamento, restauração e similares‖ e de ―Construção‖ apresentam ―valores abaixo da 

                                                             
16 Cf. ―Os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas 

Empresas revelam que, em 2010, 97% das empresas com dez e mais pessoas ao serviço utilizam 

computador; 94% dispõem de acesso à Internet; 83% utilizam a Internet através de banda larga; e 22% 

efectuaram encomendas electrónicas, no ano anterior.‖ INE, Inquérito à utilização TIC nas Empresas 

(2010) 
17 Por exemplo, em empresas apenas com 10 a 49 pessoas ao serviço, o acesso à Internet encontra-se 

generalizado (93.2%). As empresas de dimensão média apresentam uma forte adesão na utilização das 

novas tecnologias.  
18 Enquanto que numa empresa de dimensões reduzidas o uso do e-mail se regista em 43,8%, numa 
empresa de grandes dimensões, existe uma utilização de 74,2, fazendo com a diferença entre ambas se 

torne notória. Isto é, quanto maior for a empresa e o número de pessoas ao serviço, maior também vai ser 

a troca instantânea de informação. Pode-se afirmar que as dimensões de uma empresa reflectem a maior 

ou menor utilização do correio electrónico. 
19 Cf. ―Se a empresa faz uma campanha correcta por e-mail, ela pode não só construir relacionamentos 

com os clientes, como também realizar lucros adicionais (...)‖ (Philip Kotler e Kevin Lane Keller, 2006: 

617) 
20 Cerca de 52% das pequenas empresas afirmam estar presentes na Internet. A adesão é mais 

significativa no que respeita as grandes empresas (94%). 
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média nacional para todas as tecnologias‖.  

O crescimento do marketing online comprova o aumento e popularidade 

crescente da Internet entre os utilizadores portugueses. A evolução constante das TIC 

trouxe uma série de possibilidades e alternativas para ―de modo mais rápido, barato e 

fácil, dar a conhecer os produtos e/ou serviços oferecidos‖. A tendência global de que 

tudo está à distância de um clique tem vindo a ganhar adeptos, uma vez que cada vez há 

mais lojas que divulgam os seus produtos na rede.
21

 Ainda assim, considera-se que o 

investimento em Portugal na criação, inovação e desenvolvimento dos websites possui 

valores muito baixos. Contudo, denota-se uma utilização marcada às TIC, como foi 

demonstrado acima em relação ao computador e à Internet.
22

 Esta atitude de pouco 

interesse demonstrado vem comprovar que apesar de existir uma preocupação com as 

TIC, as empresas necessitam ainda de inserir o conceito de plataforma tecnológica nas 

suas culturas.  

Contudo, em relação à questão da publicidade online, existe já uma forte adesão. 

De acordo com um estudo efectuado pela Omnicom Portugal, ―a publicidade online 

cresceu – proporcionalmente – 25 vezes mais do que a média de todo o mercado 

publicitário português, em 2007.―
23

 Este número pode reflectir uma tendência seguida 

pelas empresas na adaptação das TIC.
24

 Para comprovar o sucesso do comércio online 

em Portugal, o estudo realizado pela Marktest em 2007 chegou à conclusão de que o 

comércio online tem vindo a atrair cerca de 2,5 milhões de portugueses como 

utilizadores potenciais, permitindo um crescimento substancial desse tipo de mercado.
25

 

Compreende-se que a presença e respectivo mercado das empresas a nível online 

continua a crescer diariamente. Apesar das vantagens apresentadas, existem empresas 

que não integraram os novos instrumentos no seu ambiente de trabalho. Contudo, os 

                                                             
21 De acordo com Ferreira, Reis et al (2009: 66), ―desde o rápido progresso das tecnologias, os 

empreendedores precisam de se manter atentos à forma como as novas tecnologias podem afectar os 

negócios actuais e à emergência de futuras oportunidades‖. Tendo em conta a opinião dos autores, torna- 

-se necessária a adaptação das empresas às novas formas de trabalho. Para isso, estas devem sofrer 

―mutações, em resultado dos progressos tecnológicos.‖  
 22 Cf. ―O valor investido corresponde apenas a ―0,83% do PIB em 2006‖, o que demonstra que estas duas 

áreas mencionadas acima têm pouco investimento por parte das empresas. (…)‖ (OCDE, 2008: 66)) 
   23 Para mais informações sobre este assunto, deve-se consultar a obra: Ferreira, Manuel Portugal, Reis, 

Nuno Rosa et al (2009). Marketing para Empreendores e Pequenas Empresas - Manual Prático Lidel. 

Lisboa: Lidel, Edições Técnicas, Lda. 
24 De acordo com a opinião dos autores, as empresas de pequenas dimensões, apesar de possuírem 

menores recursos, suportam melhor os custos da publicidade online do que as grandes empresas. Apesar 

de as pequenas empresas apostarem na publicidade online, continuam a possuir um valor mais baixo da 

sua presença na Internet do que as médias e grandes empresas. 
25 As lojas online da Fnac e da Worten ocupam as posições iniciais, pelos bens materiais que 

comercializam. Para mais informações, consultar a obra: Ferreira, Reis et al (2009). Marketing para 

Empreendedores e Pequenas Empresas – Manual Prático Lidel. Porto: Lidel Edições Técnicas. 



 

 12 

resultados têm sido positivos para as empresas de TIC, uma vez que a sua presença 

online permite disponibilizar um contacto mais directo com os públicos externos e a 

promoção de uma variedade de produtos.
26

 Deve ainda ter-se em conta que o uso das 

TIC não está totalmente inserido no método de trabalho de todas as actividades 

económicas, o que pode revelar a ausência de consolidação empresarial da importância 

das TIC em relação, especificamente, ao contacto directo com os públicos, através dos 

gabinetes de comunicação online.  

 

2.3. Terminologia do conceito de departamentos ou gabinetes de comunicação. 

Antes de se proceder à análise dos departamentos ou gabinetes de comunicação 

tradicionais e online, torna-se necessário explicitar a existência de vários termos para o 

mesmo conceito. A ausência de uma unidade terminológica para se referir aos 

departamentos ou gabinetes de comunicação (―online‖) pode causar dificuldades no seu 

processo de divulgação. Actualmente, utiliza-se um número variado de nomes para se 

mencionar o mesmo conceito, tais como: gabinete de imprensa, departamento de 

relações públicas, departamento de comunicação, entre outros.
27

 Assim, cada empresa 

utiliza a nomenclatura que considera mais conveniente. No entanto, também cada 

conceito implica uma variação das funções que cada departamento ou gabinete vai 

desempenhar, o que prova que não se encontra definido um conceito ―único‖ no que 

respeita este tema.  

Por exemplo, os termos ―sala de imprensa‖e/ou ―gabinete de imprensa‖ centram-  

-se na preocupação das empresas em estabelecer contacto com os jornalistas e na gestão 

do relacionamento entre ambos. Ou seja, estão relacionados a uma das funções 

principais dos gabinetes. Por sua vez, os termos ―departamento de comunicação‖ e/ou 

―gabinete de comunicação‖ denotam uma maior abrangência da nomenclatura, sem 

haver uma delimitação das funções que podem cumprir. A aplicação de outros termos 

genéricos, como é o caso de ―Notícias‖ reflecte a importância da função do arquivo de 

informação online das empresas. 

Segundo Ana Martínez (2005) esta situação revela uma falta de maturidade do 

                                                             
26 Cf. ―São cada vez mais as empresas portuguesas que optam por ter uma loja online.‖ (Ferreira, Reis et 

al, 2009:m 321) 
27 Cf. ―Así, podemos hallar quien les llame gabinete de comunicación, gabinete de prensa, departamento 

de comunicación, dirección de comunicación, dircom, asesoría de comunicación, consultoría, agencia de 

relaciones públicas, empresa de comunicación, comunicación e imagen, departamento de relaciones 

externas, departamento de relaciones con los medios… Una terminología muy amplia y que, en la 

mayoría de los casos, sirve para denominar al mismo fenómeno.‖ (Martínez 2005: 119) 
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sector que não consegue estabelecer os requisitos mínimos para definir apenas uma 

denominação. Denota-se também, desta forma, uma falta de consciencialização das 

capacidades e da importância da inserção dos gabinetes online nas empresas, uma vez 

que a sua criação parece ser ainda considerada como um gasto e não uma vantagem. 

O tema da terminologia tem vindo a ser estudo por diversos investigadores. De 

acordo com Martínez (2005), o conceito ―único‖ a ser utilizado é o de gabinetes de 

comunicação, uma vez que as suas funções básicas têm vindo a diversificar-se, não se 

restringindo apenas às relações com meios de comunicação social. Daí que a sua 

denominação deva englobar todas as suas tarefas e não referir-se apenas a uma em 

específico, tal como acontece quando se atribuem outros nomes, como por exemplo 

gabinetes de imprensa. Berta Garcia Orosa (2009) também defende esta teoria, no que 

respeita os gabinetes online. Para a autora, esta pluralidade do termo vem reduzir o 

âmbito da sua actuação, uma vez que não ―captam a globalidade‖ das funções do 

gabinete em si.  

A confusão terminológica aborda ainda a denominação dos gabinetes de 

comunicação através do termo ―salas de imprensa‖. Apesar de existirem autores que 

consideram que as salas são um elemento a distinguir, há também autores que defendem 

que ambas as denominações se referem ao mesmo conceito. Fernando Sánchez Pita e 

Carlos Rodríguez Gordo (2010: 6) afirmam que os gabinetes de comunicação online 

―oferecem‖ as salas de imprensa virtuais, aludindo assim uma distinção entre 

conceitos.
28

 Ou seja, consideram que a sala de imprensa é disponibilizada a partir do 

gabinete online, e, por conseguinte, marca a sua presença em locais específicos da 

página web. Esta visão é partilhada com Wilson da Costa Bueno e Caroline Pietan 

Pimenta (2007: 4), no artigo ―As salas de imprensa on line como ponte de organização e 

o jornalista‖
29

, que definem as salas de imprensa virtuais como ―espaços exclusivos de 

interação (…) explicitamente identificados no site da organização‖.  

No final dos anos 90, a adesão à Internet reflectiu um período de maior 

experimentação por parte das empresas na rede. Segundo Manuel Palencia-Lefler 

(2011: 98), nessa altura os departamentos de comunicação criaram sistemas de 

interacção com os meios de comunicação social, a que atribuíram o nome de ―salas de 

                                                             
28 Cf. ―Y son estos gabinetes de comunicación, con presencia en Internet, los que generalmente disponen 

de salas de prensa virtuales, es decir, una serie de páginas dentro del sitio web corporativo que ofrecen los 

servicios tradicionales del gabinete de comunicación, pero ahora a través de la web, utilizando para ello 

recursos y herramientas facilitadas gracias a la evolución de tecnológica de la web.‖ (Pita & Gordo 2010: 

6) 
29 VI Bienal Ibero-americana de Comunicação, Córdoba, Argentina 
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imprensa online‖. A estas também são atribuídos vários nomes, tais como ―notícias‖, 

―media‖, ―press room‖, entre outros. 

Contudo, de acordo com Orosa (2006) no artigo ―Os gabinetes de comunicação na 

era da Internet‖
30

, as denominações associadas aos gabinetes ―identificam, nas páginas 

web das organizações, o lugar onde o gabinete de comunicação realiza o seu trabalho‖, 

através de um conjunto diversificado de nomes, entre os quais se destaca: ‗press room‟, 

sala de imprensa, ‗media‘, entre outros. A autora defende que esta pluralidade se refere 

às várias ―nomenclaturas e definições, funções e actividades‖ relativas aos próprios 

gabinetes de comunicação.  

Ainda que a denominação de gabinetes de comunicação (online) se tenha tornado 

mais comum, a existência de um conceito ―único‖ para os definir constitui um problema 

a ser resolvido. Mas, de acordo com as várias investigações acima mencionadas, a 

presente dissertação segue a teoria apresentada por Martínez e Orosa. Assim sendo, 

utiliza apenas a nomenclatura ―gabinetes de comunicação online‖ para se referir ao 

conceito estudado e considera as salas de imprensa como uma das funções 

desempenhadas pelos gabinetes. 

 

2.4. Gabinetes tradicionais de comunicação.  

―A gestão da comunicação, tanto interna como externa, é um dos cenários 

empresariais entre os quais se têm vindo a desenvolver e notar mais melhorias.‖
31

 A 

comunicação interna preocupa-se com o trabalho e as ligações entre os membros, 

considerado o público interno, desenvolvidas no ambiente interno na empresa, que 

influenciam directamente a imagem corporativa a ser transmitida. Já a comunicação 

externa dirige-se público externo, através de, por exemplo campanhas e/ou congressos. 

Neste sentido, a partir da comunicação externa são dados a conhecer ao público os 

objectivos e o feedback das suas acções, o que permite a criação de uma imagem 

empresarial mais sólida e presente no quotidiano das pessoas, quando bem realizada. 

Daí que seja cada vez mais importante a adaptação a novas formas de comunicação que 

privilegiem o contacto directo e em tempo real com os vários públicos, como é o caso 

dos contactos estabelecidos através dos sites e, também, através das redes sociais.  

A gestão das estratégias de comunicação interna e externa das empresas deve ser 

                                                             
30 Relações Públicas e as suas interfaces (com a coordenação de Cleuza G. Gimenes Cesca) 
31 Cf.‖ La gestión de la Comunicación, tanto interna como externa, es otro de los escenarios en los que se 

han producido importantes mejoras en la mayoría de las empresas.‖ (Villafãne 1993: 5) 
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portanto efectuada pelo departamento ou gabinete de comunicação responsável, tendo 

em conta o planeamento estratégico e a decisão da direcção. De acordo com Martínez 

(2005: 117), ―os gabinetes se ocupam da realidade das relações informativas com os 

meios de comunicação e, também, das relações institucionais, a organização de eventos, 

as relações com a sociedade em geral e com a comunicação interna‖. Lidam diariamente 

com assuntos das relações públicas, publicidade, marketing, entre outros.
32

 Com a 

inserção das novas formas de comunicação externa, como é o caso dos gabinetes online, 

a comunicação organizacional mantém os princípios básicos da tradicional, mas com a 

diferença de que organiza a sua actividade num novo espaço comunicativo que modifica 

o processo de comunicação.  

Apesar de as novas tecnologias se inserirem, cada vez mais, nos departamentos ou 

gabinetes, esta nova incorporação não significa que as técnicas de comunicação 

tradicionais sejam eliminadas e/ou substituídas. De acordo com Pita e Gordo (s/d: 2), 

―os gabinetes de comunicação do sector empresarial utilizam os recursos da Internet 

para se tornarem mais eficazes no que respeita às suas tarefas de comunicação externa e 

interna.‖33 Também Martínez (2005: 5) defende que os profissionais dos gabinetes de 

comunicação devem combinar de uma forma coerente as técnicas tradicionais com as 

novas tecnologias, em prol do bom funcionamento da comunicação. Contudo, considera 

que a adesão dos departamentos às TIC exerce uma influência bastante favorável, uma 

vez que o uso da Internet se encontra cada vez mais disseminado e permite uma 

consolidação da comunicação interna e externa das empresas. 

Desta forma, é a partir das TIC que surgem várias inovações que influenciam 

directamente o funcionamento das estratégias comunicativas e que vão permitir que 

estas ditem novos caminhos a serem explorados pelas empresas, como é o caso dos 

gabinetes de comunicação online. A partir da sua criação e gestão destacam-se as 

seguintes inovações no tecido empresarial: a constituição de um novo espaço de 

comunicação; a transformação em ambientes de trabalho virtuais e a sedimentação de 

uma cultura colaborativa nas empresas. Deixa de existir uma comunicação 

unidireccional (existente nos departamentos tradicionais), mas antes um espaço de 

comunicação colaborativo. Surgem ambientes de trabalho que sobressaem pela sua 

                                                             
32 De acordo com Bahia (1995: 35) ―uma assessoria de comunicação tem como tarefa orientar a empresa 

sobre o que convém e o que não convém informar, tendo por princípio dizer sempre a verdade. Trata-se 

de uma especialização profissional que conjuga uma visão global da organização e um conhecimento 

adequado dos veículos‖.  
33 Cf. ―(...) los gabinetes de comunicación del sector empresarial se valen de los recursos de Internet para 

ser más eficaces y resolutivos en sus tareas de comunicación externa e interna (...)‖ (Pita e Gordo, 5) 
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―virtualidade‖, através da gestão de plataformas tecnológicas.
34

  

Assim sendo, criar a mensagem, conseguir um bom funcionamento da rede e a 

conversação são as funções primordiais a que um gabinete de comunicação online se 

compromete, conforme o modelo utilizado. Neste novo ambiente, há uma maior 

diversidade de informação e, também, uma maior velocidade de transmissão, no que diz 

respeito à comunicação tradicional.  

 

2.5. Comunicação externa - novas possibilidades no paradigma comunicativo. 

Os gabinetes de comunicação online emergiram durante a era digital, em resposta 

às necessidades das empresas de forma a efectuarem um contacto mais imediato e eficaz 

com seus públicos externos. A maioria dos gabinetes (75%), segundo Orosa (2009) 

apareceu depois de 2006, tendo como principal função a consulta por parte do público. 

Ainda que se verifique um aumento da adesão aos gabinetes online, existem empresas 

que optam por não o fazer. Para isso, recorrem aos serviços externos de assessorias. 

Hoje em dia, apenas 18% dos gabinetes em funcionamento cumprem as suas funções 

básicas principais.  

Na obra Gabinetes de Comunicación Online, Claves para generar informácion 

corporativa en la red, Orosa (2009)
35

 aborda a importância desta plataforma tecnológica 

através da análise e compreensão do conceito de gabinetes de comunicação online nas 

empresas. De acordo com a autora (2009: 23), um gabinete de comunicação online é um 

―departamento de comunicação de uma determinada entidade que realiza, parcial ou 

totalmente, a sua actividade na rede‖. Desta forma, os gabinetes online funcionam 

dentro da empresa como os departamentos responsáveis pela planificação e 

implementação das políticas comunicativas empregues, em substituição dos 

departamentos tradicionais. Apesar de a eficácia dos gabinetes online e de a sua 

estratégia na rede depender do plano de comunicação da empresa na qual estão 

inseridos, estes devem exercer uma presença activa na rede, no sentido de transmitir e 

                                                             
34 Cf. ‖For example, a study by the IABC Research Foundation and Buck Consultants (2009) showed 

widespread use of digital media for employee communication programmers, including social media (used 

frequently or occasionally by 80% of survey participants), e-mails (75%), intranet (88%), websites (76%), 

virtual meetings (55%), and podcasts (20%). Digital media also are being used extensively for media 

relations, customer relations, member relations for non-profits, donor relations, alumni relations for 

colleges and universities, public affairs and politic public relations, and many other programmers 

designed to cultivate relationships with publics.‖ (Grunig 2009: 13) 
35 Berta Garcia Orosa é licenciada em Ciências da Comunicação, Política e Administração. Actualmente, 

é professora na Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago da Compostela.  
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gerir toda a informação.  

De acordo com Bueno e Pimenta (2007: 4), a divulgação de notícias e 

informações sobre as empresas é uma das principais tarefas do gabinete, e que permite 

agilizar o relacionamento com os jornalistas e ampliar a oferta de informações.
36

 De 

acordo com os autores, regista-se um maior número de jornalistas que começa a utilizar 

cada vez mais os gabinetes de comunicação online. Contudo, deve ter-se em conta que a 

adopção da Internet nas empresas pressupõe uma transformação no sistema de trabalho 

dos profissionais de comunicação, como é o caso actual dos jornalistas.
37

 Tal como 

acontecia nos departamentos tradicionais, os gabinetes online preocupam-se com a 

transmissão de informação e com o estabelecimento de relações com os jornalistas. Isto 

é, oferecem os serviços tradicionais do departamento de comunicação, utilizando os 

recursos e ferramentas da Internet (Pita e Gordo, s/d: 7). A utilização da rede permite-   

-lhes a realização online de entrevistas e reuniões com profissionais sem ser necessária a 

deslocação física, bem como uma pesquisa mais rápida e facilitada das informações de 

que necessitam sobre as empresas.
38

 Segundo o método tradicional, utilizam-se formas 

antiquadas de trabalho, tais como o envio de documentos impressos, ou o uso do 

telefone e do fax. Através dos gabinetes online, as empresas adquirem um carácter 

virtual e novas formas de executar as suas funções.  

Assim sendo, Bueno e Pimenta (2007: 4) consideram que a comunicação na rede 

privilegia as relações online da empresa com os seus públicos, aumentando o grau de 

fidelização. Contudo, os gabinetes devem possuir uma estrutura de apresentação 

adequada, incluindo alguns elementos importantes que os autores indicam, tais como a 

agenda informativa e os contactos da entidade (telefone e e-mail geral). De acordo com 

Pita e Gordo (3), através dos gabinetes de comunicação online ―podem-se melhorar os 

fluxos de informação, convertendo a web numa fonte e num ponto de referência para os 

jornalistas.‖39 

                                                             
36 Cf. ―Desde su origen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el modelo de agencia de prensa estaba 

en su apogeo y el de información pública se estaba desarrollando (Grunig 2003), [as notas de imprensa] 

es de los instrumentos más utilizados por el gabinete de comunicación.‖  
37 De acordo com Bueno & Pimenta (2007: 4), devem-se definir as salas de imprensa online como 

―espaços exclusivos de interação com a mídia, explicitamente identificados no site da organização.‖ 
38 Cf. ―El uso de internet entre los periodistas es intensivo como fuente de información y como canal de 

comunicación. La red se consolida como fuente legítima para los medios de comunicación lo que obliga a 

las entidades a construir una sala de prensa para estar presentes en la agenda mediática en un futuro 

próximo.‖ (Lissaeur, 2000) 
39 Cf. ―De esta forma se incrementan y mejoran los flujos de información, convirtiendo a la versión web 

de la fuente autorizada en un punto de referencia para los periodistas de medio cuando trabajan sobre una 

temática relacionada con la entidad en cuestión.‖ (Pita e Gordo s/d : 3) 
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Contudo, apesar de a transmissão de informação aos meios de comunicação ser a 

sua função central, o gabinete de comunicação online possui ainda quatro funções 

básicas e fundamentais: a criação da mensagem a transmitir; o bom funcionamento da 

rede; a conversação em tempo real e a investigação e/ou planificação. A rede deixa de 

ser um arquivo de informação para os públicos online, passando a ser um espaço 

diferente de comunicação. 

Desta forma, torna-se possível a construção de uma comunidade, a partir da qual o 

gabinete online não só facilita o acesso à informação, aproveitando todos os recursos da 

rede, como também utiliza o feedback dos seus utilizadores para elaboração de novos 

conteúdos. Por isso, o gabinete online deve estar bem estruturado, no sentido de facilitar 

a navegação dos utilizadores. De acordo com Orosa (2009: 37), ―se o gabinete de 

comunicação online for considerado uma das chaves da organização, vai aparecer num 

local bem visível e acessível da página web.‖
40

 Contudo, se a empresa tem uma visão 

―redutora‖ do gabinete, ignorando a sua importância como o departamento de ligação da 

empresa com os meios de comunicação e restante público, o aspecto do gabinete poderá 

ser pouco visível ou inexistente. Para além de estar inserido numa zona visível no site 

da empresa, existe uma série de secções que devem estar presentes no seu design, entre 

as quais se salienta as notícias produzidas pela própria empresa e o fornecimento de 

contactos directos dos membros. Os meios de comunicação online devem ser tidos em 

conta pelas empresas como um público prioritário. É importante que os gabinetes 

primem pela actualidade, demonstrando altos níveis de gestão e de interacção. A 

presença destes elementos garante a troca do modelo de comunicação tradicional para 

um processo aberto e mais interactivo. 

As funções que emergem dos gabinetes de comunicação online, acima 

referenciadas, trazem várias alterações às empresas e à sua rotina produtiva. Desta 

forma, conclui-se que a mensagem e o canal pelo qual é transmitida são os dois 

principais aspectos influenciados pelos gabinetes. O paradigma comunicativo alcança 

um novo patamar, uma vez que deixa de existir um emissor fixo. Com a possibilidade 

de um contacto em tempo real, os receptores tornam-se também em emissores. 

Ainda que algumas empresas não se tenham desenvencilhado das formas 

convencionais de contacto, através de visitas pessoais e envio de material impresso, as 

inúmeras vantagens da Internet e a sua crescente popularidade podem justificar a adesão 

                                                             
40 Cf. ―Así, si el gabinete de comunicación es una de las claves de la organización, éste aparecerá ubicado 

e un lugar muy visible y acessible de la página (…)‖ (Orosa 2009: 37) 
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em massa da maioria das empresas à comunicação online. De acordo com Michael E. 

Porter (2001: 2), ―as empresas foram ‗apanhadas‘ num fervor geral em que se assumiu o 

poder da Internet, tendo capacidade de efectuar mudanças e as regras tradicionais‖. 

Apesar de ser uma reacção natural, o autor acredita que essa adesão em massa levou a 

que muitas empresas optassem por más decisões que colocaram em causa o sucesso e 

atractividade das suas indústrias, limitando o seu carácter competitivo.41 

 

2.5.1. Classificação dos gabinetes.  

De acordo com o grau de adaptação e actualização do gabinete de comunicação 

online à Internet, à sociedade em rede e às comunidades virtuais, Orosa (2009) propõe a 

sua classificação em: 1.0; 2.0; 3.0. O primeiro tipo, intitulado gabinete básico, é 

considerado o espaço da web para a acumulação de informação sobre a empresa. O 

segundo – gabinete transparente – implica a criação de uma comunidade colaborativa 

que participa, de forma directa, na elaboração da mensagem. Contudo, a troca de 

informação apenas é possibilitada entre a empresa e os jornalistas.
42

 Segundo a autora, o 

último tipo de gabinete constitui o único que permite a troca de informação entre todos 

os intervenientes – os jornalistas e o público em geral, incluindo o próprio gabinete.
43

 

Contudo, a maioria dos gabinetes disponibilizados (98,7%) corresponde a um 

gabinete 1.0, transmitindo apenas informação sobre a empresa. Só um número muito 

baixo de gabinetes se aproximam da sua segunda classificação (1,3%), o que permite a 

inversão das funções do emissor e do receptor. Desta forma, pode-se afirmar que apenas 

os gabinetes 3.0 sofrem as alterações necessárias para se adaptarem às TIC e a uma 

nova forma de comunicação. 

 

                                                             
41 Cf. ―Caught up in the general fervor, many have assumed that the Internet changes everything, 

rendering all the old rules about companies and competition obsolete. That may be a natural reaction, but 

it is a dangerous one. It has led many companies (…) decisions that have eroded the attractiveness of their 
industries and undermined their own competitive advantages. ― (Porter (2001: 2) 
42 Cf.‖ Gabinetes on line 1.0. Sólo se utilice el espacio en la web para incluir información sobre el 

gabinete de comunicación y un e-mail de contacto. (...) Los gabinetes transparente, incluidos en la fase 2, 

implican ya la creación de una comunidad colaborativa que participa en la elaboración del mensaje.‖ 

(Orosa, 2009: 25/27) 
43 Cf. ―No terceiro gráfico, delineia-se um modelo de comunicadade plenamente intercomunicativa, no 

qual o gabinete é mais um participante no circuito.‖ Orosa, Berta Garcia (2006), ―Os gabinetes de 

Comunicação na era da Internet‖ (p. 179)  in Relações Públicas e as suas interfaces (com a coordenação 

de Cleuza G. Gimenes Cesca) 
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2.5.2. Contexto actual dos gabinetes online: descrição dos principais componentes. 

A presença de um gabinete de comunicação na Internet implica a sua manutenção 

e actualização diárias. Para além disso, reflecte uma aposta da empresa na inovação, 

uma vez que será possível a construção da sua imagem corporativa na rede. O modo de 

funcionamento do gabinete deve estar incluído no plano de comunicação da empresa, 

tendo em conta a sua política comunicativa e as decisões dos membros da direcção. 

Devem ser tidos em conta outros factores, como é o caso dos recursos técnicos e 

humanos necessários, uma vez que têm implicações directas nos recursos financeiros. 

Para se proceder à criação e gestão de um gabinete, cumprindo as regras básicas de 

design, a equipa da empresa destinada a esta tarefa deve ser qualificada e ponderar quais 

são os seus principais objectivos.  

Nesse sentido, existem alguns aspectos que uma empresa não deve descurar no 

processo de criação do gabinete online: deve-se superar a utilização comum da Internet 

apenas como canal de arquivo de conteúdos, optando assim pela criação de um espaço 

de contacto directo e individual com respectivos públicos; os princípios da construção 

do gabinete devem ir ao encontro da cultura da política empresarial; a empresa deve 

também disponibilizar os recursos financeiros, técnicos e humanos necessários e, por 

fim, os principais públicos devem possuir o conhecimento e destreza necessários para 

utilizar o gabinete de comunicação. Por isso, estes factores devem ser tidos em conta 

durante a sua implementação, no sentido de facilitar o seu funcionamento e manutenção. 

Para além disso, deve-se ter em atenção o seu design no que respeita à usabilidade, à 

acessibilidade e às características próprias da mensagem na rede.
44

 

Usabilidade: De acordo com McCormick & Sanders (2001) a usabilidade consiste 

na necessidade de desenhar o gabinete de comunicação, tendo em conta o utilizador. 

Torna-se importante que o gabinete consiga ser compreensível e atractivo por quem o 

utiliza.
45

 As principais vantagens de uma fácil navegação dos públicos permitem às 

empresas uma redução dos custos de aprendizagem e de assistência e/ou auxílio. 

Existem vários erros que devem ser evitados na elaboração de um gabinete online, no 

sentido de permitir uma fácil navegação, sem qualquer tipo de dificuldades de acesso, 

tais como a inexistência de apoio à navegação, downloads realizados lentamente, 

                                                             
44 Cf. ―Dentro de los múltiplos factores que implica el correcto desarollo del diseño, destacaremos 

aquellos con una mayor relevancia en el gabinete de comunicación: a) usabilidad; b) accesibilidad y c) 

características proprias del mensaje en red‖. (Orosa 2009: 54) 
45 Cf. ―La usabilidad es un rama de la ciencia de la ergonomía implicada en el diseño acomodado para el 

uso del ser humano.‖ (McCormick e Sanders, 2001) 
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animações excessivas, entre outros.  

No sentido de auxiliar a implementação da usabilidade nos gabinetes online, 

existe um conjunto de directrizes disponibilizado pela Stanford Guidelines.
46

 Estas 

linhas de orientação aconselham os directores de comunicação, tendo em conta o 

planeamento. Das várias directrizes, destacam-se a disponibilização de vários dados 

sobre a empresa (história e responsáveis), a demonstração da experiência e 

profissionalismo e, por fim, a actualização constante. 

Acessibilidade: Torna-se importante que todos os utilizadores de Internet e do 

gabinete consigam, de forma homogénea, receber a informação, sem enfrentar 

problemas técnicos de consulta. Devem utilizar-se ferramentas acessíveis a todos os 

tipos de públicos aquando a planificação e implementação do gabinete.
47

 Isto porque 

existem algumas dificuldades relativas ao públicos no acesso e consulta dos sites, tais 

como a idade e as dificuldades devidas a deficiência (por exemplo, visão reduzida, 

dificuldades cognitivas de memória e percepção). 

Características próprias da mensagem na rede: A mensagem adquire um carácter 

virtual e, desta forma, proporciona uma nova forma de comunicação através da 

alteração consistente das suas características tradicionais. Esta possibilita a troca 

instantânea de informação, a partir de uma igualdade entre emissores e receptores, 

criando um conceito novo de público.  

Os recursos utilizados pelas empresas para comunicarem com os públicos exigem 

um conhecimento avançado das características da mensagem na rede, tais como o 

hipertexto, a multimédia e a interacção.
48

 Estas permitem um conjunto alargado de 

benefícios, quer para a gestão do gabinete, quer para a sua utilização. As mensagens 

deixam de ser constituídas apenas por texto e passam agora a incluir imagens, vídeos e 

animações. Contudo, estas características tornam-se realmente vantajosas no 

funcionamento do gabinete quando o conceito de actualização está presente.
49

  

                                                             
46 URL: http://www.webcredibility.org 
47 Devem ser criadas páginas web disponíveis para o Internet Explorer, mas também para o Firefox, ou 

ainda outros sistemas operativos, no sentido de facilitar a sua visualização através de diferentes 
programas. 
48 Cf. ―Además de un buen diseño del contenido, del mensaje y del recurso, que se utilice para comunicar 

(rueda de prensa, comunicado, etc.), internet exige un buen conocimiento de las características generales 

del mensaje en la red: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad (Armañanzas, Díaz Noci y 

Meso, 1996), a las que se añadió últimamente la actualización (García de Torres y Pou Amérigo, 2003)‖. 

(Orosa 2009: 60) 
49 Isto é, a informação disponibilizada deve estar em constante actualização pela equipa que gere o 

gabinete. Os meios de comunicação devem conseguir aceder a informações e notícias actualizadas sobre a 

empresa. 
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Na criação e design de um gabinete de comunicação online, todos estes aspectos 

devem ser tidos em conta, em prol do seu bom funcionamento. Orosa (2009: 64), 

defende a ideia de que a empresa deve ter sempre em conta as principais funções base 

do gabinete. No Anexo A, podem consultar-se os elementos prioritários de um gabinete: 

um arquivo de informações; a presença de notícias de imprensa, imagens, vídeos, press 

kits, agenda e contactos e informação sobre a empresa (breve história e objectivos); 

visitas virtuais às instituições; jogos; fóruns; entrevistas e reportagens; acreditação para 

eventos; nome e biografia dos membros, entre outros. Contudo, o emprego de um 

conjunto de elementos em detrimento de outro depende dos objectivos iniciais do 

departamento tradicional e a planificação do novo departamento.
50

  

A inovação permite que o receptor decida de que forma pretende visualizar a 

mensagem elaborada pelo gabinete online. Apesar do inconveniente da possibilidade de 

transmissão de mensagens negativas sobre a imagem de uma empresa, através da 

existência de fóruns e/ou chats os gabinetes conseguem transmitir uma imagem 

transparente da empresa, dando a conhecer as suas informações em primeira mão a 

partir dos sites institucionais em que se inserem. 

 

2.5.3. Plataformas tecnológicas em que se inserem os gabinetes de comunicação 

online. 

Os gabinetes de comunicação online são inseridos nos sites institucionais das 

empresas. É a partir dessa plataforma tecnológica mais comum que estes podem actuar, 

no sentido de estabelecerem ligações directas com os seus públicos online. Para além da 

existência de sites da empresa, há a possibilidade de investigar se também as redes 

sociais permitem a criação e manutenção dos gabinetes online
51

. 

As redes sociais, através do sucesso do Facebook e também do Twitter, alargaram 

o seu uso pessoal ao domínio profissional. Por exemplo, o Facebook obteve um nível 

elevado de expansão, uma vez que em 2010 ultrapassou os 500 milhões de utilizadores 

em todo o mundo (Pita e Gordo, 2010: 4). Assim sendo, as redes sociais constituem 

ferramentas cada vez mais populares, o que representa um fenómeno forte e recente que 

                                                             
50 Cf. ―La selección de los instrumentos y recursos que utilizará el gabinete de comunicación online no 

será baladí; la elección de uno u otro implica una determinada filosofía y política de comunicación .‖ 

(Garcia Orosa, 2009: 85) 
51 Cf. ―In the Internet world, a press release can be posted to a website. This allows a journalist to find it. 

Journalists can now seek the stories of interest of them and do not have to wait for the information to 

come to them from the practitioner‘s press office.‖ (Grunig 2009: 195) 
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despertou a atenção das empresas.
52

 Surge a possibilidade de as redes sociais serem 

consideradas uma nova plataforma a adoptar pelas empresas para a presença dos 

gabinetes de comunicação online, uma vez que cumprem as funções básicas da 

comunicação, como é o caso da publicação de notícias e informações. 

Deve-se referir que a proximidade online estabelecida com os públicos implica a 

possibilidade de aumento das críticas face à empresa, de uma forma mais directa e 

rápida. A difusão dos rumores online adquire um novo patamar, que não era 

considerado atingível com a utilização dos métodos tradicionais de comunicação.  

 

2.6. Vantagens e Desvantagens da sua utilização. 

Com o surgimento dos gabinetes de comunicação online, vão também aparecendo 

mudanças no intercâmbio comunicativo, sejam estas vantajosas ou não. Pretende-se 

assim enumerar, em primeiro lugar, as vantagens da sua criação e funcionamento:  

– Tendência bidireccional – criação de um novo espaço de comunicação 

colaborativo, em que o emissor e o receptor trocam o seu papel;  

– Maior facilidade na transmissão de informação – os produtores de informação 

diversificam-se, o que permite uma maior partilha e troca de ideias, visto o novo 

ambiente oferecer vantagens para o feedback e a comunicação de práticas 

comunicativas; 

- Redução de custos – a gestão de um site permite uma maior divulgação dos 

produtos e/ou serviços sem limitação geográfica e, ao mesmo tempo, uma redução das 

despesas tradicionais e, também, de custos de transacção;  

- Conhecimento da imagem da entidade na rede – surge a possibilidade de a 

empresa se instalar na rede e promover não só os seus produtos e/ou serviços como a 

sua imagem e objectivos. Através do site, a empresa é a responsável pela imagem e 

informações que transmite aos seus públicos (interno e externo), tendo em consideração 

a importância de divulgar as informações em primeira mão e, também, actualizá-las 

regularmente; 

- Mensagem adquire novo carácter – as mensagens a ser transmitidas adquirem 

um carácter bidireccional, semelhante ao canal de comunicação em que se encontram 

inseridas; 

                                                             
52 Cf. ―Em 2010, 25% das empresas já usavam redes e médias sociais para responder a inquéritos de 

clientes e parceiros. Em 2020, serão 90%.‖(João Ramos, ―Crise do Euro ‗trama‘ tecnológicas‖, in 

Expresso Economia (10-12-2011) 
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- Modificação dos públicos – de acordo com as alterações da mensagem, também 

os públicos beneficiam com o novo modo bidireccional de comunicar. Os emissores e 

os receptores deixam o seu carácter simétrico e trocam de funções. Ou seja, o emissor 

poderá ser receptor e vice-versa. 

Quanto às possíveis desvantagens, destacam-se:  

1) Insegurança no novo canal de comunicação – a constituição deste pode não ser 

seguro, visto não haver um controlo da informação transmitida na Internet; 

2) Incremento de possíveis críticas à organização – A Internet pode ser 

considerada como um meio inseguro para as empresas, uma vez que estas não podem 

controlar toda a informação e comentários que são disponibilizados na rede sobre a 

mesma. Por exemplo, rumores inseridos nos meios online adquirem uma maior rapidez 

de divulgação e, também maiores prõpoções; 

3) Crescimento de custos dos recursos humanos – a implementação de uma nova 

tecnologia necessita de pessoal especializado e um determinado período de adaptação; 

4) Sobrevalorização da forma em detrimento do conteúdo – em muitos casos, o 

design e a forma como o site é apresentado ao público adquirem mais importância dos 

que os conteúdos e notícias que são disponibilizados. Deve existir um equilíbrio entre o 

design e o arquivo de informações, uma vez que a sua gestão em conjunto poderá trazer 

melhores resultados à empresa a partir da sua presença online.  

 

Apesar das desvantagens dos gabinetes online, deve-se destacar a sua importância 

no planeamento estratégico das empresas. Estes permitem a divulgação mais rápida das 

mensagens, possibilitando a conversação real com os públicos.
53

 As formas de 

comunicação online incorporam modos de contacto que não existem através dos meios 

tradicionais de interacção à distância.54 De acordo com The New Media Consortium 

(2007: 5), ―as comunicações que anteriormente eram realizadas apenas com texto ou 

voz tornam-se agora muito mais ricas, conjugando o texto, voz, linguagem corporal e, 

até, experiências‖.55 

Mesmo assim, o processo de adaptação às TIC é encarado como um desafio para a 

comunicação online, uma vez que existe uma dificuldade de habituação à transmissão e 

                                                             
53 Cf. ― (...) los medios de comunicación deben ser un público más para cualquier gabinete. Un público 

importante, pero no el único.‖ (Martínez 2005: 3) 
54 Cf.― These online spaces draw people — and can keep people — in numbers. Facebook claims 45 

million active users (…)‖ in The New Media Consortium (2007: 5) 
55 Cf. ―Communications that would once have been text-only or voice-only are now much richer, weaving 

together text, voice, body language, and even shared experiences.‖ (Brey 2007, 5) 
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recepção de informação através da mediação electrónica. De acordo com Philip Brey 

(2007: 5), outra das maiores dificuldades dos canais de comunicação online é o seu 

carácter não exclusivo. Por exemplo, se for criado um rumor sobre uma empresa e, 

entretanto, se se utilizar a Internet para divulgar o mesmo, a capacidade de difusão é 

muito superior a qualquer outro meio de comunicação. O autor defende que um dos 

principais efeitos negativos da utilização da Internet é a passagem de informação falsa, 

em parte devido à ausência de mecanismos de selecção. Nesse sentido, afirma que ―a 

Internet encontra-se um passo atrás dos meios de informação mais tradicionais‖ (Brey 

2007: 13). 

 

2.7. Novo conceito de público. 

O conceito de público – interno e externo – ganha uma nova abertura, visto a 

informação sobre a entidade ser transmitida a uma velocidade mais rápida e a lugares 

distantes – não só fisicamente, como também no campo de acção da entidade – através 

dos instrumentos que a rede oferece a cada momento. 

O termo stakeholders pode também ser utilizado pelas empresas para se referir 

aos seus públicos internos e externos. Contudo, há que ter em conta que o termo implica 

que exista um interesse dos próprios stakeholders na empresa e nos processos que a 

envolvem, uma vez que podem ser directamente influenciados pelos mesmos. Por sua 

vez, o conceito de público-alvo implica um processo de apresentação dos produtos e/ou 

serviços e de aquisição de atenção e preferência dos possíveis clientes, que 

posteriormente podem ser considerados como stakeholders, tais como trabalhadores, 

consumidores, investidores e/ou accionistas, meios de comunicação social, entre 

outros.
56

 James Post, Lee Preston e Sybille Sachs propõem a seguinte definição: ―Os 

stakeholders numa empresa são indivíduos e grupos que contribuem, seja voluntária ou 

involuntariamente, para a sua capacidade de criar riqueza e actividades, e que são, por 

conseguinte, os seus potenciais beneficiários e/ou portadores de risco.‖  

Tendo em conta a evolução das TIC, os públicos do gabinete de comunicação 

estão a modificar-se, uma vez que o processo de comunicação e troca de informação 

                                                             
56 A teoria dos stakeholders posiciona a empresa ―como o centro de uma constelação de interesses de 

indivíduos e grupos que afectam, ou podem ser afectados, pela actividade da empresa, e que 

legitimamente procuram influenciar os processos de decisão‖ (Cunha et al, 2007: 940). A par dos 

accionistas e proprietários, são detentores de interesses os empregados, os clientes, os fornecedores e a 

comunidade local. 
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adquire um carácter bidireccional, a partir do seu funcionamento online.
57

 Assim sendo, 

os utilizadores internos e externos mais comuns são os directores de comunicação e os 

meios de comunicação social, respectivamente. 

Director de Comunicação: o seu papel continua a ser o tradicional, tendo em 

conta o controlo e o aumento do fluxo hierárquico de mensagens dentro e fora de uma 

organização, incluindo a variedade de stakeholders relacionados com a empresa.  

Meios de Comunicação Social: O gabinete está criado preferencialmente para os 

meios de comunicação social. Contudo, é necessário um esforço por parte da empresa e 

dos jornalistas, uma vez que ambos terão de se adaptar às novas formas de comunicação 

e publicação online de notícias. Se um site e o gabinete não forem devidamente 

divulgados, a possibilidade de serem visitados e utilizados por jornalistas é bastante 

baixa.  

Há que ter em conta que, mesmo que o gabinete online esteja devidamente 

construído, é impossível antever e condicionar o comportamento dos jornalistas e dos 

restantes públicos. A adesão às TIC vai depender da forma de trabalho e do seu tempo 

de adaptação à rede. Ainda assim, a empresa deve retirar o maior partido da Internet 

para a transmissão de uma imagem corporativa coesa e positiva. Para isso, o gabinete 

online deve estar bem estruturado e em constante actualização.  

 

2.8. Departamentos tradicionais vs. Gabinetes online. 

A percepção das diferenças entre os gabinetes online e os departamentos de 

comunicação tradicionais torna-se mais evidente após a apresentação das características 

de ambos.
58

 De acordo com Juarez Bahia (1995: 35-36), um departamento de 

comunicação tradicional ―absorve tanto as funções regulares da assessoria de imprensa 

quanto as áreas de relações públicas, publicidade e mercadoria.‖
59

 Por sua vez, um 

gabinete de comunicação online segue os mesmos conceitos, contudo funciona através 

de um meio de trabalho de carácter virtual e tecnológico. Assim sendo, destacam-se as 

seguintes diferenças entre os dois tipos de departamentos ou gabinetes de comunicação: 

                                                             
57 Torna-se importante referir que o tipo de público do departamento de comunicação online não é apenas 

constituído pelos usuários, mas também por pessoas que não utilizam habitualmente a rede (ou então que 

não são activas na rede). 
58 Cf. ―As increasing information volume combines with accessibility, traditional information 

intermediaries of all kinds are threatened.‖ (Grunig 2009: 193) 
59 Cf. ―Engloba, portanto, objectivos de construção de imagem pessoal ou institucional, de 

comercialização de produtos e serviços, num cenário bastante amplo de participação social da empresa.‖ 

(Bahia 1995: 35-36) 



 

 27 

– Modificações dos instrumentos de comunicação – as empresas adquirem 

também novos instrumentos para comunicar, através dos quais os públicos podem entrar 

em contacto directo com membros da empresa; 

– Modificações das estratégias de comunicação – o conceito de público ganha um 

carácter mais aberto e faz com que as formas de contacto sejam mais abrangentes; 

– Nível e quantidade de informação – há mais informação para o público nos 

gabinetes online e o tempo de transmissão também se considera mais rápido; 

– Modificações na utilização da Internet – A rede permite a elaboração de 

mensagens colaborativas a partir da interacção de emissores distintos. 

As organizações tendem, de forma generalizada, a recear a mudança, apesar de o 

impacto das TIC ter resultados positivos imediatos.
60

 De acordo com Bueno e Pimenta 

(2007), há uma timidez organizacional na utilização dos recursos potencializados pela 

Internet e, por isso, muitas vezes não se justifica um investimento adequado por parte 

destas para ampliar o contacto e a dimensão dos públicos em rede. Portanto, é 

importante referir que muitas empresas optam por não fazer uma substituição total de 

recursos. Assim, em muitos panoramas empresariais, a utilização e manutenção dos 

gabinetes de comunicação online é ainda um aspecto a ser trabalhado.  

Contudo, para que exista uma possível substituição dos gabinetes tradicionais para 

os online deve ter-se em conta como são as suas funções executadas. Deve haver uma 

preocupação empresarial na divulgação dos sites institucionais, especificamente, quando 

a empresa ainda não é devidamente conhecida pelos meios de comunicação. Nesse 

sentido, uma substituição dos departamentos tradicionais só poderá ser exequível com a 

contratação de recursos humanos suficientes e formados, que deverão funcionar como 

uma equipa especializada. Esta deverá funcionar em back office e ocupar-se, na 

totalidade, do trabalho online do gabinete. 

                                                             
60 Cf. ―As Phillips (2009) pointed out, digital media still are used extensively for communication 

programmers that are one-way and asymmetrical. However, many organizations now are developing tow-

way, interactive and dialogical communication programmers through digital media, (…) using blogs and 

microblogs such as Twitter.‖ (Grunig 2009: 13) 
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3. Metodologia.  

3.1. Problemas e Hipóteses de estudo. 

A marcada taxa de adesão das empresas e utilizadores às TIC e à Internet em 

Portugal
61

 é justificada pelas possibilidades e vantagens que ambas oferecem. Para além 

de criarem novas formas de contacto e associação humanas, permitem também uma 

maior troca de informação e interacção entre os seus utilizadores. Assim, surgem novas 

práticas de comunicação online no tecido empresarial, em concreto no português, 

através dos gabinetes de comunicação online que realizam todo o seu trabalho na rede. 

Desta forma, surge a forte possibilidade de a comunicação externa das empresas 

utilizar novos métodos de funcionamento e de contacto através da mediação electrónica. 

Segundo os dados estatísticos do INE (2010), o panorama das empresas em Portugal 

revela um forte nível de penetração no que respeita a criação de sites e uma troca mais 

directa de contactos, através, por exemplo, do envio de e-mails. 

Na adaptação a esta era digital, coloca-se a hipótese de os gabinetes de 

comunicação online substituírem os departamentos tradicionais de comunicação 

devido às suas funcionalidades e serviços. A transmissão de uma imagem corporativa da 

empresa e o estabelecimento de relações mais próximas com os consumidores e com os 

meios de comunicação social são aspectos que atraem os empresários para a criação e 

gestão dos gabinetes online.  

Contudo, para que isso seja possível, torna-se necessário compreender até que 

ponto se verifica um aproveitamento total da rede. Isto é, se está fomentada uma 

consciência empresarial de que a Internet não é apenas um suporte publicitário, mas 

antes uma ferramenta de comunicação corporativa. O facto de a criação de sites ainda 

não estar totalmente instalada nas empresas demonstra a ausência de investimento nas 

TIC. Desta forma, pode-se afirmar de que ainda resiste a dificuldade de ultrapassar as 

formas tradicionais de trabalho pela adaptação às novas tecnologias. Para além disso, a 

falta de uniformidade terminológica do conceito cria entraves à sua divulgação e 

utilização.  

Para além dos utilizadores comuns, as empresas devem ter em conta os meios de 

comunicação social, considerados como um dos públicos a ter mais em conta aquando 

da criação de um gabinete de comunicação online. Para isso, deve-se compreender se é 

                                                             
61 Cf. ―Os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas 

Empresas revelam que, em 2010, 97% das empresas com dez e mais pessoas ao serviço utilizam 

computador; 94% dispõem de acesso à Internet; 83% utilizam a Internet através de banda larga; e 22% 

efectuaram encomendas electrónicas, no ano anterior.‖ (INE 2010: 1)  
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atribuída a importância necessária à criação da gabinetes online e à sua gestão, que 

disponibilize vários tipos de informação da empresa, tendo em conta a sua actualização 

constante. Convém ter em conta se os gabinetes online dispõem dos elementos 

necessários para estabelecer o contacto com o seu público. A sua inexistência pode 

revelar a ausência de preocupação empresarial em relação aos seus públicos.  

Nesse sentido, deve-se apurar se os gabinetes online se encontram sedimentados 

nos ambientes empresariais, que deveriam efectuar cada vez mais o seu trabalho, através 

dos meios electrónicos. Por exemplo, as redes sociais como o Facebook e o Twitter 

demonstram ter vindo a adquirir um papel decisivo nas empresas no que respeita ao 

contacto imediato com os públicos. Assim sendo, aborda-se a possibilidade de as redes 

sociais serem consideradas como um novo tipo de gabinetes de comunicação online. 

Apesar dos cuidados a ter com o gabinete, deve-se salientar que também é importante 

que os jornalistas deixem para trás as formas convencionais de contacto. Contudo, esta 

acção não pode ser controlada pela lado das empresas. 

Para se testar as hipóteses acima mencionadas, a análise a ser realizada ao longo 

das próximas páginas está divida em duas partes: observação directa a sites e análise dos 

dados obtidos sob a forma de gráficos, como uma forma de visualizar melhor esta 

informação (a amostra seleccionada para estudo encontra-se limitada a uma listagem de 

empresas (N = 200) com sede social em Lisboa, que obtiveram um maior valor de 

volume de vendas e negócios em 2009); e a realização das entrevistas aos 

departamentos de comunicação de 18 empresas – ANA, CARRIS, CIMPOR, El Corte 

Inglês, EPAL, Ford, Galp Energia, IBM, Jerónimo Martins, Mundicenter, NAV, 

REFER, Renault, Scutvias, SUMA, The Phone House, Vila Galé e Vodafone. 
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3.2. Observação directa dos gabinetes de comunicação online.  

Os campos da análise referem-se às características mais importantes que devem 

fazer parte de um gabinete de comunicação online, especificamente à divulgação de 

notícias sobre a empresa. No sentido de se testarem as hipóteses mencionadas, realizou-

-se a observação directa dos sites das empresas seleccionadas (disponível em versão 

digital). Neste sentido, deve-se referir que o principal objectivo da dissertação não é 

analisar o design e funcionalidade dos sites, mas antes a criação e gestão dos gabinetes 

de comunicação online. Por isso, serão tidas em conta as suas características intrínsecas, 

mencionadas acima, das quais depende o seu bom funcionamento. 

Assim sendo, para a observação directa dos conteúdos teve-se em conta as seis 

perguntas básicas que, já desde a sua explicitação por Rudyard Kipling, os jornalistas 

utilizam na elaboração de uma notícia “O quê?‖, ―Quem?‖, ―Quando?‖, ―Onde?‖, 

―Como?‖ e "‖Porquê?‖.
62

 Enquadraram-se os vários campos de análise nas perguntas 

básicas mencionadas, consideradas como representativas dos elementos básicos da 

comunicação, como se pode confirmar na tabela abaixo. As perguntas não surgem 

organizadas pela sua ordem, mas sim com os parâmetros a analisar e disponíveis nos 

sites. 

 

Perguntas Parâmetros a analisar 

Quem? História e objectivos da empresa 

Membros: biografias, fotografias e contactos 

individuais; 

Contactos gerais: telefone, e-mail geral; 

formulário; 

Redes Sociais: Facebook e Twitter. 

 

                                                             
62 Chapman, Jane & Marie Kinsey (2006). Broadcast journalism: a critical introduction. Routledge: USA 

and Canada. (p. 98)  
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O quê? Apresentação de produtos e serviços, através 

de catálogo; 

Comercialização online; 

Informação financeira. 

  

Como? Gabinetes de comunicação online:  

Notícias;  

Press kits; 

Multimédia: imagens e vídeo. 

 

Quando? Actualização 

 

Onde? Nomenclatura e contactos directos com os 

departamentos de comunicação.  

 

 

Considera-se que a última pergunta – ―Porquê?‖ – se refere à conjugação dos 

elementos descritos e que demonstram a preocupação da empresa com as relações com 

os meios de comunicação social. Por isso, não está ligada, especificamente, a nenhum 

parâmetro. 
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3.2.1. Análise dos sites. 

Do número inicial de empresas analisadas (N =200) por ordem decrescente de 

facturação em Lisboa, em 2009, apenas 164 foram consideras para a análise. Isto 

porque, existem 14 grandes grupos empresariais cujos sites institucionais englobam sub-

-empresas ou subdivisões, como é o caso da Galp, Deloitte, EDP, Flytap, Jerónimo 

Martins, REN, Repsol, ZON, Santogal, Renault, Novabase, Randstad, Tempo-Team e 

GeoStar (ver Anexo B, Figura 1). 

Desta forma, do total de 164 empresas, apenas 7% dos casos não possui site 

institucional, como se pode verificar na Figura 2. Este resultado contrasta com a maioria 

das empresas que opta por marcar a sua presença na Internet (93%), através da criação e 

gestão de sites individualizados. Contudo, estes dados revelam que, apesar da existência 

de recursos financeiros, há ainda empresas que não apostam nas ferramentas vantajosas 

das TIC, como é o caso da divulgação online.  

 

Figura 2 

A partir da maioria das empresas, analisou-se o cariz individual de cada site 

(Figura 3). Dessa forma, registou-se um total de 11,2% empresas que não possui site em 

português. Ou seja, quando se pesquisa pela designação social da empresa na Internet, 

esta é apenas mencionada no site do grupo empresarial em que se insere. Contudo, 

torna-se importante referir que é possível encontrar informações relativas à filial em 

Portugal na estrutura dos sites do grupo. Na maioria dos casos (88,2%), as empresas 

possuem sites individuais e em português. Desta forma, os dados evidenciam a atenção 

e/ou de sensibilidade por parte do tecido empresarial em relação ao uso personalizado 

das TIC e das suas vantagens. 
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Figura 3 

 

- Informação corporativa: “O quem?” 

No geral, a maioria das empresas (97%: ver Anexo C, Figura 4) disponibiliza uma 

secção do site para apresentar um breve resumo da sua história e dos seus objectivos 

e/ou missão. Contudo, de acordo com a Figura 5, 59,2% dos casos não apresentam os 

nomes dos membros do Conselho de Administração (órgãos sociais) ou dos directores 

da empresa. No que respeita as biografias (48,4%) e as fotografias (56,5%) dos 

membros (Figura 6), estas aparecem numa menor percentagem de situações, mas já com 

algum relevo. Também os contactos directos dos membros carecem de informação, uma 

vez que apenas uma minoria das empresas (32,7%) disponibiliza os mesmos, como se 

pode verificar na Figura 7. Contudo, torna-se importante salientar que este valor 

demonstra uma preocupação empresarial no que respeita a transparência da identidade 

da empresa.  

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 
Figura 7 

 

Os dados demonstram que uma grande parte das empresas opta por se apresentar 

de uma forma conjunta, como entidade. Dessa forma, estas tendem a ignorar a 

importância de dar a conhecer os membros que a constituem. Essa acção poderia 

transmitir uma imagem mais transparente da empresa, pois com a publicação dos nomes 

de quem a gere, há a possibilidade de se atribuir um rosto corporativo à empresa.  

Apesar da ausência do contacto dos membros, as empresas tendem a oferecer uma 

variedade de outros contactos gerais (Figura 8). Segundo a análise efectuada, a maioria 

das empresas (97,4%) opta por divulgar um ou mais contactos de telefone. O e-mail 

geral (78,9%) ocupa a segunda posição, como a forma de contacto mais presente nos 

sites. Contudo, existem empresas que optam por disponibilizar os conctactos de e-mail e 

também de telefone, de acordo com os departamentos que as constituem, bem como o 

nome dos responsáveis de cada um. Por sua vez, os formulários, que podem ser 

considerados como um dos meios mais impessoais para a troca de informação, são 

disponibilizados por 51,3% empresas. 
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Figura 8 

Tendo em conta a constante evolução das TIC, seria de esperar que a totalidade 

das empresas fornecesse um e-mail geral para os seus públicos. Isto porque através do 

e-mail há um aumento da possibilidade de uma troca de informação mais rápida e 

directa. A maior divulgação do telefone, em contraste com a do correio electrónico, 

indica uma persistência dos meios de comunicação tradicionais, bem como uma 

preferência empresarial pela sua utilização dominante.  

Os contactos gerais das empresas correspondem, por norma, apenas à sua sede de 

escritórios, a partir da qual se podem obter os contactos ou o estabelecimento de 

relações directas com os respectivos departamentos empresariais. Por isso, torna-se 

importante o fornecimento de contactos por departamento dentro da empresa, para 

facilitar a pesquisa e obtenção de informação. Contudo, este procedimento ainda não se 

encontra presente entre as empresas, uma vez que, tendo em conta as Figuras 9 e 10 

respectivamente, apenas 36,8% optam por esta divisão de contactos e 20% apresentam 

os nomes dos responsáveis por cada departamento.  

 

Figura 9 
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Figura 10 

 

Estes dados revelam a ausência de uma comunicação directa entre a empresa e os 

seus públicos, visto que não existe um ou mais destinatários a quem se possam dirigir. 

Por exemplo, o preenchimento de um formulário obriga a uma identificação completa 

do usuário (nome, contacto de telefone e e-mail, assunto, entre outros aspectos que são 

requisitados). Contudo, o formulário impede a prática de uma comunicação mais 

transparente entre o emissor e o receptor. Ou seja, as empresas optam por se apresentar 

como uma entidade única, através dos seus sites, sem permitir um conhecimento dos 

seus membros, mas, ao mesmo tempo, exigem o fornecimento de diversas informações 

pessoais do usuário. Este aspecto pode transmitir uma noção de pouca credibilidade da 

empresa ao público. No entanto, há que ter em conta que a utilização do formulário 

pode permitir um maior controlo por parte das empresas. A uma mensagem enviada 

pelos clientes, como por exemplo um pedido de informação, podem faltar elementos 

fundamentais e sem os mesmos não se pode avançar, que em contrapartida podem ser 

obrigatórios através do preenchimento de um formulário. 

Contudo, apesar da ausência de formas mais práticas de contacto entre o emissor e 

o receptor, denota-se uma presença marcada das redes sociais. Cerca de 77% dos sites 

institucionais (Figura 11) possuem uma ligação directa às várias redes sociais, entre as 

quais de destacam o Facebook e o Twitter. Neste caso, compreende-se que o Facebook e 

o Twitter permanecem em divulgação nos ambientes empresariais, contudo ainda não se 

encontram totalmente inseridos nos sites. Isto porque a ligação directa ao Facebook se 

regista em 58,1% dos casos, enquanto o Twitter é apenas utilizado em 41,9% (ver em 

Anexo D, Figura 12), o que pode reflectir a dificuldade empresarial de as redes sociais 

serem definidas como gabinetes de comunicação online. Isto porque, apesar do seu 
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desenvolvimento constante, a baixa adesão demonstra que ainda há pouca receptividade 

e/ou credibilidade das redes sociais e das suas vantagens como uma ferramenta de 

comunicação directa. Contudo, deve-se ter em conta que a forma como as redes sociais 

são utilizadas para a divulgação da empresa e apoio ao seu público depende do plano de 

comunicação de cada uma.  

 

 

Figura 11 

 

- Informação sobre a actividade: “O quê?” 

A presença de informação sobre os produtos e/ou serviços que as empresas 

comercializam é um dado adquirido na totalidade dos sites (ver Anexo E, Figura 13). 

Contudo, a possibilidade de venda online depende dos bens com que cada empresa 

trabalha. Por exemplo, a Fnac possibilita as compras online de diversos bens materiais, 

mas uma consultadoria já não poderá facultar essa opção. Nesses casos, as empresas 

optam por divulgar os vários serviços no site e sugerem o estabelecimento de um 

contacto directo para formalizar os pedidos de informação e também o possível envio de 

propostas personalizadas.  

Para além da catalogação dos produtos e/ou serviços, as empresas devem ter em 

conta a importância de publicar informação financeira sobre a mesma. Para além da 

comunicação social, as empresas devem demonstrar a sua preocupação com os outros 

públicos, entre os quais se encontram os investidores. Desta forma, torna-se importante 

a apresentação de dados financeiros e económicos sobre o desempenho anual das 

empresas. Em 98,7% dos casos, as empresas optam por disponibilizar os relatórios 

financeiros respectivos a cada ano fiscal, através do download gratuito, em secções 
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específicas para os investidores e/ou na área dedicada à história da empresa.
63

  

Portanto, denota-se uma consciência dos benefícios da Internet enquanto 

ferramenta publicitária e de marketing, uma vez que a totalidade das empresas utiliza o 

site para divulgar os seus produtos e/ou serviços. A possibilidade de venda online 

aumenta a fiabilidade da Internet enquanto instrumento de vendas, assim como a 

presença de informação financeira permite uma maior credibilização da empresa.  

 

- Localização da informação corporativa – ―Como?‖ 

O contacto mais directo com os vários públicos, em específico com os meios de 

comunicação social, constitui uma das principais funções dos gabinetes de comunicação 

online. Para além da necessidade empresarial constante da sua criação, há que ter em 

conta outros aspectos importantes para a sua gestão e ligação com os jornalistas. 

Contudo, nem todas as empresas com site institucional dispõem de um gabinete de 

comunicação online ou de um espaço com uma finalidade semelhante (19,1% - Figura 

14). Apesar de a maioria (80,9%) disponibilizar um gabinete na rede, é importante 

garantir o acesso gratuito e sem necessidade de registo aos gabinetes, uma vez que esse 

factor possibilita uma troca de informação mais instantânea e benéfica entre o emissor e 

o receptor. De acordo com a Figura 15, apenas uma minoria (7,3%) exige o registo 

completo ou parcial (para downloads de ficheiros) para o acesso total ao gabinete. 

Contudo, torna-se importante salientar que existem ainda cinco empresas que, apesar de 

possuírem um site próprio, carecem de um gabinete online. Por isso, possibilitam uma 

ligação directa do seu site com o gabinete online do grupo institucional. 

Neste sentido, a maioria das empresas demonstra a sua preocupação com a criação 

de um gabinete online. Contudo, nem todas as empresas possuem no seu site um 

gabinete. Apesar de os números indicarem uma possível tendência positiva de adesão 

aos gabinetes online no futuro, a presente análise dos sites prova que ainda existe uma 

falta de consciencialização sobre a importância e as vantagens deste tipo de ferramenta 

de comunicação corporativa. As diversas nomenclaturas associadas aos gabinetes (tema 

abordado no ponto seguinte) consolidam a ideia de que muitas empresas dedicam uma 

secção do site às notícias da imprensa, descurando outras funções importantes, à 

                                                             
63 Segundo a Informação Empresarial Simplificada (IES), as empresas devem entregar anualmente os 

seus relatório financeiros. A sua presença nos sites não é obrigatória, mas aconselhavél por exemplo, com 

os relatórios anuais de gestão. 
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presença de revistas informativas sobre a empresa e à disponibilização de press kits. Por 

isso, na maior parte dos casos, as próprias empresas não consideram que essa mesma 

secção possa ser considerada como um gabinete de comunicação online, mas antes 

como um arquivo cronológico de informação sobre as suas actividades. 

 

 

Figura 14 

 

 

Figura 15 

 

A gestão do gabinete deve ser planeada de acordo com as estratégias 

comunicativas definidas pela empresa. Contudo, existem alguns elementos básicos e 

fundamentais que devem constar, sempre que possível, na apresentação do gabinete 

através do site institucional, tais como: as notícias (produzidas pela empresa); revistas 

informativas (consideram-se as publicações próprias, como as revistas e case studies – 

aqui não se consideram as newsletters) e os press kits (com informações específicas 

sobre a empresa em questão). Para além destes elementos, deve-se ter em atenção o 

carácter dos elementos multimédia, como é o caso das fotografias e dos vídeos, uma vez 
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que devido às suas características cativam mais facilmente os públicos. As newsletters 

não se inserem nesta análise uma vez que já se encontram fortemente divulgadas pelos 

sites. Para além disso, na maior parte dos casos os sites disponibilizam uma secção do à 

parte do gabinete de comunicação online, a partir da qual os públicos podem solicitar o 

envio regular das newsletters da empresa, através da indicação do seu e-mail.  

De acordo com a Figura 16, os elementos mais presentes nos gabinetes online por 

ordem decrescente são as notícias (90,2%), o clipping (22%), a revista informativa 

(19,5%) e os press kits (8,9%). A presença notória das notícias próprias de imprensa 

evidencia a preocupação das empresas em transmitir a informação e conteúdos próprios 

em primeira mão. Esta atitude comunicativa influencia a imagem corporativa 

transparente e directa que a empresa deve transmitir ao seus públicos.  

Desta forma, a área que as empresas atribuem nos seus sites para a consulta dos 

meios de comunicação social adquire, muitas vezes, a nomenclatura de ―Notícias‖. De 

acordo com o nome indicado, essas áreas informativas centram-se na publicação de 

conteúdos, ignorando outros elementos a ter em conta, como é o caso específico dos 

press kits. Por isso, surge a ideia de as empresas não considerarem essas áreas como 

gabinetes de comunicação online, uma vez que as funções e características não são 

todas tidas em conta.  

A ausência de revistas informativas, como por exemplo publicações de case-          

-studies, informações detalhadas das empresas e a apresentação de uma revista mensal 

revela que a sua divulgação ainda não se encontra implementada no meio empresarial. 

Este conceito de revista informativa pretende fornecer um conjunto de informações 

organizadas sobre a empresa, referente a cada mês e que possa estar disponível para o 

download directo do público, o que poderia auxiliar nas pesquisas efectuadas. Mesmo 

assim, a Figura 16 comprova que os conteúdos de carácter multimédia, em particular as 

fotografias (80,5%), têm vindo a adquirir mais importância por parte das empresas. Os 

vídeos, considerados como uma ferramenta de comunicação corporativa, ainda não 

detêm um papel determinante, no que respeita a divulgação de notícias (18,7%).  

Apesar da preocupação demonstrada através da produção e publicação de notícias, 

a ausência muito marcada dos press kits e também das revistas informativas pode 

revelar uma falta de atenção a outros tipos de materiais informativos e que facilitariam o 

trabalhos dos meios de comunicação social. 
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Figura 16 

- Tempos de informação – ―Quando?‖ 

Enquanto a informação que as empresas disponibilizam acerca da sua história e 

dos seus objectivos e/ou missões não necessita de ser actualizada de forma diária, as 

notícias inseridas no gabinete de comunicação online exigem um trabalho constante por 

parte da equipa responsável pela sua manutenção. A presente análise de conteúdos, 

tendo em conta que foi realizada durante Janeiro de 2012, considerou os gabinetes como 

actualizados se estes disponibilizassem informação durante o mês indicado. Contudo, 

35,8% dos gabinetes existentes encontram-se desactualizados (ver Anexo F, Figura 17). 

Do total de gabinetes online sem actualização (Figura 18), a maioria (59,1%) 

possui apenas notícias de 2011; 18,2% de 2010; 4,5% de 2009 e 2,3 (%) de 2007, o que 

demonstra que as notícias não são renovadas de uma forma frequente. As notícias 

podem permanecer mais do que um mês sem qualquer actualização. Por exemplo, 

existem sites que só contêm duas notícias no mesmo ano e, em casos específicos, não se 

regista a publicação de notícias. 

 

 
Figura 18 
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Contudo, torna-se importante mencionar que existe ainda um número alargado de 

empresas que demonstra uma preocupação com os níveis de actualização dos seus 

gabinetes (Figura 19), com a publicação de uma a cinco notícias (79,7%) e de seis a dez 

notícias (14,9%) durante Janeiro de 2012. Os números demonstram uma adesão 

significativa das empresas à mediação electrónica, através da criação de espaços 

dedicados a divulgação de notícias sobre a realidade que envolve o tecido empresarial.  

As empresas que possuem os gabinetes tendem, mas não de uma forma 

generalizada, a descurar a sua actualização, ainda que esta seja considerada como um 

dos aspectos mais importantes a ter em conta. Estes dados revelam que, mesmo que as 

empresas optem por criar os gabinetes, ainda não está estabelecida uma consciência do 

seu potencial e dos seus benefícios em relação aos contactos com os seus públicos e, em 

específico, com a comunicação social. A possível substituição dos departamentos 

tradicionais só será viável se as empresas tiverem em atenção a criação e a gestão dos 

seus gabinetes online. Apesar da popularidade da mediação electrónica, denotam-se 

ainda alguns entraves à sua utilização e manutenção correctas nos ambientes 

empresariais.  

 
Figura 19 

- Nomenclatura dos gabinetes online: ―Onde?‖ 

A ausência de uma unidade terminológica para o conceito de gabinetes de 

comunicação é denotada pelos vários nomes atribuídos através dos sites institucionais. 

Dos nomes mais utilizados, salientam-se: ―Notícias‖ (26%), ―Media‖ (14,6%), 

―Imprensa‖ (10%), ―Sala de Imprensa‖ (6,5%) e ―Press‖ (4,9%) (Figura 20). Como se 

pode verificar, as nomenclaturas mais comuns referem-se a uma das principais funções 

do gabinete online: a publicação de notícias, que tem influência directa no 

estabelecimento e gestão das relações com os meios de comunicação social. Esta 
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variação dos nomes confirma a tendência da falta de divulgação dos gabinetes de 

comunicação online e das suas funções principais. Deve-se salientar que nalguns casos, 

há uma tónica nos meios de comunicação social como destinatários, noutros no público 

em geral, mas que até mesmo essa divisão nem sempre é clara.   

Este ―problema‖ terminológico influencia o processo de implementação dos 

gabinetes, uma vez que muitas empresas não se preocupam com a sua criação. Apenas 

incluem nos sites uma área destinada às notícias informativas, mas sem lhe atribuírem o 

estatuto de gabinete online. A atribuição de várias nomenclaturas dificulta o processo de 

divulgação do conceito e impede que as empresas conheçam as suas bases e facilidades 

de comunicação. Nesse sentido, as dificuldades de divulgação dos gabinetes online 

influenciam a implementação dos mesmos pelas empresas.  

 

 

Figura 20 

 

Mesmo tendo em conta o ―problema‖ terminológico, muitas empresas 

demonstram a sua preocupação com os público, através da criação dos gabinetes online 

ou de áreas destinadas ao arquivamento de informação. A distinção entre ambos os 

espaços é aplicável através da sua manutenção. Assim sendo, verifica-se que as áreas de 

arquivamento descuram ferramentas importantes, como a disponibilização de contactos 

directos e próprios da empresa e do seu departamento e/ou assessoria de imprensa para 

os jornalistas, o que dificulta a sua pesquisa e o seu trabalho. A presente dissertação 

considerou todos os espaços online constituídos por notícias e outro tipo de informações 

sobre a empresa como gabinetes online. A análise de conteúdos demonstrou que existem 

dificuldades em atribuir uma única nomenclatura ao espaço e que a ausência de 

elementos fundamentais distingue a eficácia entre os gabinetes. Apenas o 
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estabelecimento de um contacto directo pode demonstrar se o espaço do site composto 

por notícias é considerado ou não como um gabinete de comunicação online pelas 

próprias empresas que o criam. 

Das empresas que possuem gabinetes online, apenas 50,4% disponibilizam alguns 

contactos directos para os meios de comunicação social (ver Anexo G, Figura 21). Ainda 

que o telefone seja uma das formas de contacto comum (74,2%), de acordo com a 

Figura 22, a tendência revela que as empresas têm alguma sensibilidade pela mediação 

electrónica, tornando acessíveis um ou mais contactos de e-mail para efeitos de ligação 

com os jornalistas (77,4%).  

 

 

Figura 22 

 

Contudo, só 61,3% das empresas identifica os contactos disponibilizados, 

indicando um ou mais nomes dos responsáveis pela comunicação com a imprensa. 

Torna-se importante referir que os restantes 33,9% informam apenas os contactos gerais 

dos departamentos responsáveis, não indicando os nomes dos membros a quem os 

jornalistas se devem dirigir para efectuar o seu pedido de informação. Torna-se 

importante referir que apenas cinco empresas optam por fornecer um formulário ao 

jornalista, o que mais uma vez transmite a ideia de uma comunicação menos 

transparente, dirigida por uma empresa sem ―rosto definido‖ (ver Anexo H, Figura 23). 

A ausência marcada de nomes e contactos de responsáveis – do gabinete online e 

do próprio site institucional – demonstra a dificuldade das empresas em praticar uma 

comunicação bidireccional e directa. A mediação electrónica veio permitir uma troca 

entre emissores e receptores. Contudo, a falta de identificação dos membros e dos 

responsáveis da empresa acaba por funcionar como uma restrição de uma prática de 
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comunicação mais directa e rápida. Na maioria dos casos, os resultados provenientes da 

análise de conteúdos reflectem a tendência da comunicação unidireccional, pois apenas 

o receptor completa a sua identificação.  

O conjunto de dados provenientes da primeira parte da metodologia permite 

alcançar algumas das respostas às hipóteses colocadas à prova na presente dissertação. 

Contudo, para que se possam formular as conclusões finais, deve-se ter em conta a 

segunda parte metodológica, que compreende a entrevista directa a 18 das empresas da 

listagem inicial sobre o tema em investigação.  
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3.3. Entrevistas. 

Do total das 152 empresas com site institucional, foram seleccionadas 18 

empresas, para a realização de uma entrevista através de correio eletrónico, durante 

Janeiro e Fevereiro de 2012. Os parâmetros para a sua selecção começaram por ser 

aleatórios e em relação às empresas que possuem gabinete de comunicação online. 

Contudo, devido à dificuldade em obter feedback, as entrevistas foram enviadas apenas 

às empresas que aceitaram responder à entrevista. De acordo com o que referido, as 

empresas entrevistadas foram a ANA, CARRIS, CIMPOR, El Corte Inglês, EPAL, 

Ford, Galp Energia, IBM, Jerónimo Martins, Mundicenter, NAV, REFER, Renault, 

Scutvias, SUMA, The Phone House, Vila Galé e Vodafone. 

A entrevista teve como principal objectivo a obtenção de opiniões de profissionais 

da comunicação no que respeita a hipótese-chave da presente dissertação. Para além 

disso, a entrevista (em Anexo I), composta por oito questões, preocupa-se com outros 

aspectos empresariais, relacionados com a criação e gestão dos gabinetes de 

comunicação online, como é o caso dos recursos humanos necessários, o tipo de 

contactos mais frequentes e, por fim, os públicos a atingir. Por isso, a análise das 

respostas obtidas, para uma melhor compreensão, encontra-se dividida nos aspectos 

acima mencionados.
64

 Torna-se importante mencionar que se utilizaram as expressões 

―gabinetes de comunicação online‖ e ―salas de imprensa‖, uma vez que se teve em 

conta a ausência da unidade terminológica que pode conferir ambiguidade à utilização 

única do termo empregue pela dissertação (gabinetes de comunicação online). 

 

Necessidade de recursos humanos 

Pela análise dos testemunhos, podemos verificar que a gestão e a manutenção de 

conteúdos do site e do gabinete de comunicação online são realizadas por um ou mais 

departamentos de comunicação. Os departamentos ou gabinetes têm expressões 

diferentes a si associadas, como é o caso de ―comunicação‖, ―marketing‖, ―cidadania‖, 

―imagem‖, ―relações externas‖, ―comunicação institucional‖, ―relações internacionais‖. 

Apenas no caso da Vodafone o departamento encarregue da gestão do site e gabinete 

tem a expressão ―online‖ na sua nomenclatura, o que evidencia uma ligação directa 

entre o departamento e as plataformas tecnológicas. Estes departamentos são 

                                                             
64 Para consultar as respostas das entrevistas a cada uma das empresas, por ordem alfabética, deve-se 

consultar o Anexo J.  
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constituídos, em maioria, por uma hierarquia interna que engloba, pelo menos, um 

elemento da direcção, um responsável (técnico) e, se necessário, um assistente.  

 De acordo com as respostas, existem empresas que possuem departamentos 

diferentes em relação à gestão do site e à do gabinete online, uma vez que dispõem de 

um departamento que se responsabiliza especificamente pelo contacto e gestão das 

relações com os meios de comunicação social. A Renault indica que possuem duas 

estruturas diferentes que se responsabilizam pela gestão individual de cada um. A 

mesma situação repete-se com a ANA e com a Mundicenter.
65

 Contudo, torna-se 

importante referir que a última empresa recorre a um prestador de serviços que é 

responsável pela gestão do site. Também a CARRIS se apoia numa empresa externa, no 

que respeita ao trabalho desenvolvido pela gestão e manutenção de conteúdos. Esta 

divisão de tarefas também é efectuada pela Jerónimo Martins, no que respeita à gestão 

do site corporativo e a gestão do site das marcas. 

Nota-se também uma preocupação de que os responsáveis pela gestão de 

conteúdos do site institucional da empresa e também do gabinete de comunicação online 

sejam licenciados na área de trabalho. Apesar de nem todos os entrevistados 

confirmarem as licenciaturas dos responsáveis, a maioria indica as seguintes áreas de 

formação como as principais: ―Comunicação Empresarial‖; ―Marketing‖; 

―Comunicação e Relações Internacionais‖ e ―Informática‖.  

De acordo com as informações, nota-se a presença marcada da formação na área 

de Comunicação. Apenas um entrevistado indicou a presença de responsáveis na área de 

Informática. A criação do site e do gabinete online exige conhecimentos de informática, 

no sentido de permitir uma gestão mais eficaz dos mesmos. 

Contudo, um conjunto relevante de empresas indica que os responsáveis por esta 

área de trabalho não são formados, especificamente na área de trabalho. De acordo com 

a The Phone House e com a Vodafone, a empresa deve garantir que os responsáveis 

possuam as capacidades necessárias para o desempenho da função e que esse aspecto 

não implica a obrigatoriedade de serem licenciados na área de trabalho. Contudo, a 

Vodafone salienta a importância de que a empresa disponibilize a formação necessária 

para que os colaboradores se tornem aptos a desempenhar as suas funções respectivas. 

No que respeita à empresa El Corte Inglés, não existe uma licenciatura específica que 

                                                             
65 Para além das empresas referidas, também as seguintes optam por esta método de trabalho: Galp 

Energia, CARRIS e a Vodafone. A Vila Galé tem o apoio da sua agência de comunicação. As restantes 

empresas não mencionadas possuem apenas um departamentos que é responsável pela gestão de 

conteúdos quer do site, quer do gabinete online.  
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possibilite trabalhar na gestão de conteúdos. As empresas Jerónimo Martins e Galp 

Energia confirmam que os seus colaboradores das equipas responsáveis pela gestão de 

conteúdos também não são formados na área de trabalho.  

Desta forma, pode-se afirmar de que as empresas asseguram a criação e a gestão 

dos sites e dos gabinetes online através do seus departamentos ou gabinetes de 

comunicação tradicionais. Contudo, tendo em conta a listagem inicial das empresas com 

presença na Internet (n = 164), 7% dos casos não possui site institucional. Ainda que 

este número seja uma minoria, demonstra que a existência de recursos financeiros não 

implica a aposta directa das empresas nas TIC e nas ferramentas vantajosas que esta 

oferece. Deve-se salientar a totalidade das empresas que possui site (93%) disponibiliza 

informação sobre os seus produtos e/ou serviços e também se preocupa com a criação 

dos gabinetes de comunicação online.  

Como vimos acima, 80,9% dos casos disponibiliza um gabinete online, ainda que 

nem todas as empresas possuam um directamente no seu site. Estes dados revelam que 

está fomentada uma consciência empresarial de que a Internet não é apenas um suporte 

publicitário, mas sim uma ferramenta de comunicação corporativa no que respeita a 

criação dos sites. Contudo, em relação aos gabinetes de comunicação online há ainda 

uma falta de sensibilidade sobre a importância e as vantagens deste instrumento 

disponibilizado pelas TIC, no que respeita à diversidade e actualização dos conteúdos 

publicados, como se pode confirmar pelo número de gabinetes online que se encontram 

desactualizados. 

 As tarefas relacionadas com a gestão de conteúdos são asseguradas por um ou 

mais do que um responsável. Mas, nem todas as empresas consideram que seja 

necessária a contratação de colaboradores licenciados na área em que trabalham.  

 

Tipos de contactos mais frequentes 

Quando questionadas sobre os meios através dos quais provém a maioria dos 

contactos, as empresas indicaram o telefone e o e-mail (ordem aleatória) como os mais 

utilizados.
66

 Apenas duas das empresas entrevistadas – El Corte Inglés e Vila Galé – 

fazem referência à importância dos contactos pessoais e presenciais entre a empresa e os 

seus públicos. Para além disso, há ainda uma empresa (Scutvias) que indica as cartas 

como um meio de contacto tradicional a partir do qual ainda se geram alguns contactos. 

                                                             
66

 Galp Energia, Vodafone. 
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No geral, as empresas, como é o caso da NAV e da Ford, confirmam que o 

aumento da mediação eletrónica tem se tornado mais relevante, mas, mesmo assim, o 

telefone é um dos meios mais utilizados, tendo em conta a evolução tecnológica.  

Contudo, ainda que o telefone persista como um dos meios de comunicação 

tradicionais mais utilizado, o e-mail tem vindo a adquirir o papel de contacto mais 

comum no tecido empresarial. Por exemplo, a EPAL, a SUMA e a Jerónimo Martins 

indicam que o correio eletrónico é o canal de comunicação a partir da qual se obtêm 

mais contactos e, por isso, não fazem referência ao telefone. No caso especificamente da 

Galp Energia, ainda que a maioria dos pedidos de informação tenham origem a partir do 

telefone e do e-mail, as dimensões da empresa implicam que todos os contactos sejam 

formalizados via correio eletrónico, no sentido de se arquivarem os pedidos.  

Ainda que as redes sociais não se encontrem totalmente sedimentadas no tecido 

empresarial, como se pode observar a partir da análise de conteúdos, várias empresas 

confirmam que estas têm vindo a crescer, no que respeita ao contacto com os públicos. 

Algumas das empresas entrevistadas acreditam no potencial das redes sociais, como é o 

caso da IBM. Esta empresa indica as redes sociais como a segunda forma de contacto 

mais comum através da qual se obtém os pedidos de informação. Na resposta da IBM, o 

telefone ocupa ainda a primeira posição (em contraste com o correio electrónico, que 

surge em último lugar) como meio de comunicação mais utilizado para estabelecer 

contacto. A Vodafone opta por indicar na sua resposta que a origem dos contactos é 

semelhante no que respeita qualquer um dos meios de comunicação mencionados 

(telefone, e-mail e redes sociais). Contudo, algumas empresas garantem que as redes 

sociais funcionam apenas como fonte de informação. Isto porque, como no caso da 

Scutivas, existe a ideia de que os públicos, já inseridos em comunidades online, 

preferem outras formas de contacto. A empresa The Phone House partilha da mesma 

opinião, uma vez que reforça a ideia de que os contactos personalizados devem ser 

efectuados por meios de comunicação mais restritos, como é o caso do telefone ou do 

correio eletrónico.
67

 

A partir destas respostas, pode-se concluir que os meios tradicionais de 

comunicação, como é o caso do telefone, detêm uma presença marcada no panorama 

empresarial. Os contactos estabelecidos presencialmente, através por exemplo de 

                                                             
67 As empresas SUMA, CIMPOR, NAV, REFER e Scutvias não desenvolvem nenhum trabalho nas redes 

sociais. 
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reuniões, denotam a importância que as empresas atribuem ao trabalho directo 

desenvolvido entre os seus colaboradores e os seus clientes, que deve estar presente no 

quotidiano empresarial. Ou seja, as empresas consideram que o atendimento pessoal e 

personalizado aos clientes é uma das vantagens dos departamentos tradicionais que não 

deve ser descurada.  

 De acordo com os resultados da análise dos sites, a maioria das empresas 

disponibiliza o telefone como meio de contacto mais comum. Contudo, o correio 

eletrónico tem vindo a ganhar mais expressão e é uma das principais fontes de 

contactos. Por sua vez, as redes sociais, ainda que tenham vindo a adquirir uma maior 

popularidade junto dos públicos e das empresas, não consideradas por estas como um 

instrumento de comunicação eficaz. As empresas demonstram a impossibilidade de se 

substituírem os meios tradicionais de comunicação pela totalidade da mediação 

eletrónica, mas, ao mesmo tempo, evidenciam a sua capacidade de inserir as novas 

tecnologias nos departamentos tradicionais, como é visível através do uso do e-mail. 

Contudo, deve-se ter em conta que a forma como as redes sociais são exploradas pelas 

empresas como ferramentas de comunicação depende do plano estratégico adoptado em 

cada uma. 

 

Novas tecnologias: sites e gabinetes de comunicação online 

Na concepção da entrevista, foi tida em conta a ausência de uma unidade 

terminológica para o conceito de gabinetes de comunicação online. Por isso, tal como 

mencionado, também a expressão ―sala de imprensa‖ foi utilizada em algumas questões, 

no sentido de se conseguir transmitir o conteúdo das mesmas. Isto porque algumas 

empresas tendem a não associar o espaço que dedicam à publicação de notícias como 

um gabinete. 

A partir da leitura efectuada, chegou-se à conclusão de que existem empresas, 

como é o caso da CIMPOR, EPAL e Scutvias, que não consideram o espaço do seu site 

dedicado à publicação de notícias como um gabinete de comunicação online. Ou seja, 

defendem a ideia de que um gabinete deve ser uma área de comunicação, constituída 

não apenas por conteúdos específicos, bem como por um acesso reservado aos meios de 

comunicação social. A exclusividade do contacto com os jornalistas é, para as empresas, 

um aspecto decisivo para definir um gabinete online. 

Ao contrário destas empresas, a Vila Galé considera a área ―Destaques‖ inserida 

no seu site como o seu gabinete, cuja gestão é efectuada pelo departamento de 
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marketing e, ainda, pela agência de comunicação da empresa, no que respeita a redacção 

dos conteúdos publicados. A forma como um gabinete é criado e apresentado aos 

públicos depende do plano estratégico de cada empresa em que é inserido. Por isso, 

também a sua nomenclatura pode variar de acordo com os objectivos de cada empresa. 

Contudo, esta empresa especificamente não considera o acesso reservado ao gabinete 

como um aspecto decisivo. 

Mesmo que a totalidade das empresas entrevistadas não possua site e/ou gabinete 

de comunicação online, indicam um conjunto de vantagens resultantes da sua utilização. 

A possibilidade de disponibilizar um maior número de conteúdos e informações revela 

ser uma das vantagens mais indicada pelas empresas, como é o caso da Vila Galé. A 

fácil disponibilização e acessibilidade da informação permitem, segundo a leitura das 

entrevistas, um aumento potencial de públicos, que de outra forma seriam difíceis de 

atingir. Desta forma, salientam-se as facilidades de contacto que surgem a partir dos 

sites institucionais, como refere a ANA.  

No seu conjunto, estes factores acima referidos possibilitam a nova tendência de 

que sejam os públicos a procurarem informação e/ou a estabelecerem contacto por 

iniciativa própria e de acordo com a sua vontade. A autonomia funcional que surge a 

partir das plataformas online pode conduzir à natureza destas atitudes por parte do 

público. Contudo, a actualização constante deve ser a preocupação principal dos 

responsáveis pela gestão de conteúdos. Para além disso, estas plataformas podem 

funcionar como novos canais que facilitam as relações estabelecidas entre a empresa e 

os clientes, ainda que algumas empresas as considerem como um elemento causador de 

distância entre ambos. Apenas uma empresa (The Phone House) refere a redução de 

custos como uma das principais vantagens da utilização dos recursos da web. Uma vez 

que são exigidos menos recursos humanos e económicos, há um maior desenvolvimento 

dos sites, que funcionam como um suporte electrónico às actividades das empresas. 

Ainda que as empresas reconheçam a popularidade das TIC e da Internet como 

um novo canal de relacionamento com os públicos, existem algumas desvantagens que 

podem colocar entraves à sua adopção. A falta de controlo e de segurança é um dos 

aspectos negativos a ser primeiramente mencionado. A exposição massiva da empresa 

na Internet permite transmitir a imagem definida pela mesma, contudo não evita a 

difusão de comentários negativos e, até mesmo, de rumores. Mas deve-se ter em conta 

que a ausência de um controlo empresarial constitui uma das características inerentes às 

ferramentas online. A empresa The Phone House encontra-se nas redes sociais, mas 
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afirma que todas as reclamações redigidas têm um tratamento individual e offline.  

Algumas empresas salientam a importância de um contacto mais tradicional. A 

utilização dos sites e dos gabinetes online pode gerar menos possibilidades em se 

estabelecerem relações próximas com os públicos, através da empatia e outras emoções, 

que só serão possíveis de acontecer em contactos presenciais. Segundo a CIMPOR, as 

plataformas online tendem a difundir uma comunicação em massa, o que vai impedir a 

realização de um contacto individualizado e tendo em conta as necessidades de cada 

tipo de público. A NAV, Mundicenter e SUMA são as empresas que partilham desta 

ideia. Por sua vez, a Renault acredita no potencial das redes sociais como um espaço 

interactivo, em que a comunicação estabelecida com o cliente é ―one-to-one‖. 

Para que o funcionamento do site e do gabinete online atinja os objectivos a que 

se propõe, no sentido de que as empresas beneficiem da sua utilização, torna-se 

necessária uma gestão correcta dos mesmos. Para além disso, a possibilidade de 

publicação de um número maior de conteúdos e de informações tem como desvantagem 

a necessidade constante da sua actualização. A empresa Vila Galé considera que essa 

pode ser a principal desvantagem na manutenção do seu site e gabinete online. Isto 

porque, por vezes, pode verificar-se um atraso na actualização dos mesmos, devido à 

falta de novos conteúdos para publicação. A Jerónimo Martins reforça esta ideia, no 

sentido que considera a actualização de conteúdos para um maior leque de públicos 

como um processo difícil.  

A possibilidade de disponibilizar o acesso à informação de uma forma permanente 

é um dos aspectos importantes dos gabinetes online. As empresas concordam que os 

conteúdos e toda a estrutura dos gabinetes são pensados de acordo com as necessidades 

dos meios de comunicação social, mas apenas de uma forma complementar ao 

departamento de comunicação tradicional. Ainda assim, nem todas as empresas 

identificam os jornalistas como um dos seus públicos, como é o caso da ANA, REFER, 

NAV, CIMPOR, Renault e Jerónimo Martins. No geral, quando questionadas sobre o 

tipo de público a quem se dirigem, a maior parte refere-se exclusivamente aos seus 

clientes. 
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Substituição dos departamentos tradicionais de comunicação 

Cada empresa deve criar e gerir o seu plano de comunicação de acordo com os 

objectivos a que se propõe. A partir disso, pode conciliar as formas mais tradicionais de 

trabalho, de acordo com as vantagens e os recursos oferecidos pelas novas tecnologias. 

Por isso, quando questionadas sobre a possível substituição dos departamentos de 

comunicação tradicional pelos gabinetes de comunicação online, a totalidade das 

respostas é negativa. As respostas que justificam esta escolha foram agrupadas pelos 

motivos principais apontados pela generalidade das empresas entrevistadas, que se 

encontram a seguir referidos. 

 

- Necessidade de contacto directo e pessoal nos ambientes empresariais: 

- Deve existir uma equipa de responsáveis que se ocupe do plano e execução de 

acções de comunicação da empresa
68

;  

- A criação e manutenção de relações entre a empresa e os clientes implica a 

frequência de contactos directos e pessoais, o que só é possível através dos meios de 

comunicação tradicionais;
69

 

- O estabelecimento de contactos pessoais permite que a empresa dê um 

seguimento mais personalizado aos pedidos de informação por parte dos seus públicos 

interno e externo;
70

 

- A perda de identidade da empresa pode ser um resultado proveniente da 

utilização dominante dos gabinetes online
71

; 

- Os tipos de públicos a atingir por ambos os departamentos podem ser de 

naturezas diferentes. Por exemplo, os departamentos tradicionais de comunicação 

devem manter a sua vertente de contacto presencial no que respeita os stakeholders 

enquanto parceiros da indústria ou outros de carácter institucional.
72

 

                                                             
68 EPAL. 
69 CIMPOR, Renault; Scutvias. 
70 ANA; REFER. 
71 REFER. 
72 The Phone House; Jerónimo Martins; Vodafone. 
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- A comunicação online vai crescer, mas não será dominante: 

- Os meios de comunicação online poderão ganhar maior preponderância como 

meio de divulgação de informação, uma vez que são considerados como uma das 

formas ou meios possíveis de facilitar o acesso aos diversos conteúdos online;
73

 

- A multiplicidade dos canais que a mediação electrónica oferece, como é o caso 

das redes sociais, dos blogues, do YouTube, entre outros, pode permitir que as empresas 

desenvolvam as suas estratégias comunicativas em diversas vias online;
74

 

- A actividade dos gabinetes de comunicação vai tornar-se mais relevante nos 

planos de comunicação das empresas, contudo não será dominante em relação aos 

departamentos tradicionais; 

- A comunicação online, ao adquirir mais relevância no tecido empresarial, vai 

trazer novas exigências aos departamentos de comunicação, no que respeita a 

especialização dos recursos humanos.
75

 

 

- Gabinetes online apenas como suporte: 

- A comunicação online é encarada pelo tecido empresarial como uma área de 

suporte às actividades e funções principais dos departamentos de comunicação;
76

 

- Deve haver um esforço das empresas para conjugar os métodos tradicionais de 

trabalho com os recursos oferecidos pelas novas tecnologias, uma vez que os 

departamentos de comunicação tradicionais e os online complementam-se e possuem 

diferentes características. Por isso, não se deve utilizar apenas a comunicação online, 

uma vez que esse factor pode implicar a existência de uma menor adesão por parte dos 

públicos, bem como de níveis mais baixos de fiabilidade e compreensão da 

mensagem;
77

 

- Ainda que se opte pelo online como meio de comunicação, a sua existência não 

substitui a necessidade de seleccionar os conteúdos e decidir quando deverão ser 

divulgados;
78

 

- A comunicação tradicional
79

, vai continuar a existir, mas com uma presença 

                                                             
73 EPAL; ANA; CIMPOR; Vila Galé. 
74 Scutvias. 
75 Jerónimo Martins. 
76 CIMPOR, Jerónimo Martins. 
77 FORD; Vila Galé; Vodafone. 
78 El Corte Inglés. 
79 Renault.  
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menos marcada do que o habitual, uma vez que os meios online começam a adquirir 

mais relevância nas empresas. Contudo, a empresa defende que é necessária a existência 

de uma equipa em back office, no que respeita a selecção e divulgação de conteúdos, 

bem como para uma resposta imediata aos contactos que surjam a partir das plataformas 

tecnológicas.  

 

Apesar de a maioria das empresas considerar como improvável a possível 

substituição dos departamentos tradicionais de comunicação, deve-se salientar que 

existem algumas que ainda colocam a hipótese de a comunicação online se tornar a mais 

dominante. No caso da SUMA, os meios online possibilitam a autonomização das redes 

presentes na comunicação tradicional, o que evidencia a ideia de que o online será cada 

vez mais dominante em relação aos departamentos tradicionais. Por sua vez, a REFER 

ainda coloca a hipótese de em algumas empresas, que não a própria – devido aos seus 

objectivos e públicos a atingir - haver uma substituição dos departamentos tradicionais 

pelos gabinetes de comunicação online.  

Na sua maioria, as empresas demonstram a sua preocupação com a criação dos 

gabinetes online. Mas, mesmo assim, nem todas disponibilizam um gabinete no seu site 

institucional. Para além disso, deve-se também ter em atenção a gestão dos gabinetes, 

uma vez que estes devem fornecer os elementos necessários para estabelecer o contacto 

com os públicos. Da totalidade das empresas (que, recordamos, correspondem a 89,9% 

do universo), apenas 50,4% contém alguns contactos directos para os jornalistas nos 

seus gabinetes. Segundo os dados obtidos, o correio eletrónico consiste no meio de 

comunicação mais utilizado pelas empresas para estabelecer o contacto directo com os 

jornalistas. Contudo, deve-se ter em conta a proeminência do telefone como ferramenta 

de contacto empresarial. 

Colocou-se também a possibilidade de as redes sociais funcionarem como 

gabinetes de comunicação online. De acordo com os dados obtidos, existe já um número 

muito significante de empresas que possibilitam a ligação às redes sociais. Contudo, 

ainda que exista já uma forte divulgação do Facebook e do Twitter no meio empresarial, 

o mesmo não se pode concluir no que respeita a sua inserção nos sites. Os níveis 

individuais de adesão a ambas as redes sociais mencionadas podem evidenciar uma 

dificuldade das mesmas em serem definidas como gabinetes de comunicação online por 

parte das empresas. Isto é, os baixos dados podem reflectir uma ausência da 

receptividade das redes sociais junto das empresas, tendo em conta as suas vantagens e 
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recursos enquanto ferramenta de contacto directo com os públicos.  

No que respeita as entrevistas, apenas as empresas que já desenvolveram ou ainda 

desenvolvem algum trabalho ao nível das redes sociais responderam a esta questão. De 

acordo com as respostas anteriormente mencionadas, as empresas mantêm a sua opinião 

de que as redes sociais não podem ser definidas como possíveis gabinetes online. No 

geral, as redes sociais são apontadas como mais um suporte e/ou complemento aos 

departamentos de comunicação tradicionais, conferindo uma maior interacção com os 

clientes, através de uma divulgação imediata dos produtos e/ou serviços que a empresa 

comercializa. Ainda que possam ser consideradas como um canal de comunicação entre 

a empresa e os públicos, as redes sociais implicam, segundo as empresas, um 

relacionamento mais distante e massificado e, por isso, não se adequam aos planos de 

comunicação tradicionais. Por isso, a Vodafone sublinha que mesmo estando presente 

nas redes sociais, não pretende que a sua activação implique a criação de um canal de 

apoio ao cliente, ainda que não descurem as questões colocadas pelos mesmos. Há ainda 

uma convicção de que as redes sociais não conseguem, de facto, efectuar um trabalho 

correcto enquanto gabinetes online, uma vez que não estão estruturadas para 

assegurarem essas funções.  

O aumento do nível de interacção com o público é um aspecto vantajoso das redes 

sociais e que é distinguido pela Renault. A empresa acredita na importância da 

comunicação one-to-one como um resultado da utilização das redes sociais, defendendo 

a possibilidade de transmissão de uma mensagem mais clara. Mesmo assim, apenas a 

empresa Vila Galé expressa a sua opinião de que as redes sociais podem ser 

consideradas como gabinetes de comunicação online, especificamente o Facebook e o 

TripAdvisor. Contudo, salientam que, para que isso seja possível, deve existir um 

gestão cuidada e actualizada das redes em questão. 

Neste sentido, a partir da leitura das entrevistas acima mencionadas e da análise 

de conteúdos, a ausência de uma terminologia para o conceito de departamentos ou 

gabinetes de comunicação é evidenciada pelas respostas das empresas. Algumas não 

consideram o espaço do seu site em que consta o arquivo de notícias e informações 

sobre a empresa como um gabinete de comunicação online. Esta tendência empresarial 

pode reforçar a ideia de que os gabinetes online ainda não estão totalmente inseridos nas 

empresas. Contudo, as empresas entrevistadas apontam várias vantagens para a 

utilização dos sites e dos gabinetes de comunicação online como um novo canal de 

comunicação e informação, que disponibiliza uma variedade que conteúdos e, ao 
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mesmo tempo, que cria a iniciativa dos seus públicos para a procurarem. 

Apesar das várias vantagens referidas, as empresas, quando questionadas sobre a 

possibilidade da substituição dos departamentos tradicionais pelos gabinetes online, 

responderam de forma negativa. A necessidade empresarial de existir o estabelecimento 

de contactos pessoais e personalizados no ambiente de trabalho é uma das causas que 

não permite esta substituição. Por exemplo, só através dos departamentos tradicionais se 

torna possível a criação de uma relação mais próxima com o cliente, face à necessidade 

das empresas em estabelecer um contacto individualizado e presencial com os seus 

públicos. A substituição dos departamentos tradicionais pela mediação electrónico pode 

levar à perda de identidade por parte da empresa. Para além disso, há que ter em conta 

que os públicos a atingir, tendo em conta as vertentes dos departamentos ou gabinetes, 

são de naturezas diferentes. Isto reflecte, mais uma vez, a importância do contacto 

presencial com os públicos dos departamentos tradicionais.  

No geral, as empresas admitem e confirmam que a comunicação online vai tornar-

-se mais relevante no seu funcionamento, contudo será apenas um suporte e/ou 

complemento aos meios tradicionais de comunicação. Por isso, acreditam que se deve 

fazer um esforço por parte das empresas para adoptarem as novas tecnologias aos seus 

departamentos tradicionais de comunicação. De acordo com as empresas entrevistadas, 

o crescimento gradual do online poderá levar a uma menor presença dos departamentos 

tradicionais. Contudo, o funcionamento e a gestão dos gabinetes de comunicação 

online, enquanto suporte dos departamentos tradicionais, só serão possíveis através de 

um equipa de responsáveis em back office que se dedique, especificamente, à 

actualização dos conteúdos e ao contacto imediato com os públicos. 

A vantagem principal da utilização dos gabinetes online passa pelas suas 

capacidades de divulgar e facilitar o acesso a diversos conteúdos, o que implica também 

uma maior abrangência do conceito de público. O possível aumento de relevância dos 

gabinetes online nos planos de comunicação das empresas vai exigir novas mudanças, 

no que respeita, especificamente, aos recursos humanos. De acordo com as respostas 

das entrevistas, pode-se afirmar que uma parte considerável das empresas demonstra a 

sua preocupação com a formação dos seus colaboradores na área de trabalho. Contudo, 

a área de informática, considerada relevante no que respeita a gestão e actualização do 

site e gabinete, ainda não possui uma presença muito marcada nos ambientes 

empresariais.  

Deve-se ter em conta que, ainda que muitas empresas adoptem os gabinetes de 
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comunicação online, a forma como estes são trabalhados e apresentados aos públicos 

dependem do plano de comunicação e da empresa nos quais se encontram inseridos. 

Para além disso, o estabelecimento de uma nomenclatura única para o conceito de 

gabinetes seria uma vantagem para a sua divulgação e inserção no tecido empresarial. 

Mas, mesmo assim, os resultados confirmam que a substituição total dos departamentos 

tradicionais de comunicação pelos gabinetes de comunicação online ainda não é 

considerada como uma possibilidade nos tempos próximos.  
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CONCLUSÃO 

O conceito de comunicação tem vindo a sofrer várias alterações, tendo em conta 

os avanços tecnológicos que surgem, ao longo dos tempos, nas sociedades. A criação de 

novos meios e plataformas comunicação é uma das principais vantagens das TIC e da 

Internet. Tendo em conta as vantagens e os recursos que as novas tecnologias 

possibilitam às empresas, mediante a sua utilização, a presente dissertação pretendeu 

investigar se a substituição dos departamentos tradicionais de comunicação pelos 

gabinetes de comunicação online seria uma tendência possível nos ambientes 

empresariais. 

Nesse sentido, o título inicial atribuído à dissertação (e que se manteve até ao final 

da sua redacção), ―Gabinetes de comunicação online como o novo caminho da 

comunicação externa das empresas‖, considerava a substituição dos meios tradicionais 

de comunicação pela mediação electrónica como uma possibilidade a testar. Para além 

disso, o título pretendia realçar a relevância dos meios online como uma nova 

ferramenta corporativa, que tem vindo a ganhar uma maior preponderância no tecido 

empresarial. Contudo, de acordo com os resultados analisados, chegou-se à conclusão 

de que esta possível substituição não será efectuada, de acordo com a opinião 

manifestada pelas empresas. 

Tendo como principal hipótese da dissertação, acima referida, pretendeu-se ainda 

testar outras ideias, resultantes do trabalho de investigação desenvolvido no estado de 

arte, tais como: 

- Se estaria fomentada uma consciência empresarial de que a Internet não é apenas 

um suporte publicitário, mas antes uma ferramenta de comunicação corporativa; 

- Se é atribuída a importância necessária à criação dos gabinetes online e à sua 

gestão; 

- Se há a possibilidade de as redes sociais serem consideradas como um novo tipo 

de gabinetes de comunicação online. 

Apesar de a dissertação centrar a sua investigação nas hipóteses acima 

mencionadas, houve ainda uma preocupação em verificar se existe uma sensibilidade 

empresarial no que respeita a adopção dos gabinetes de comunicação online, tendo em 

conta as suas vantagens e as novas exigências aos recursos humanos das empresas.  

Para se testarem as hipóteses, seleccionaram-se duas vertentes metodológicas: a 

observação directa e a realização de entrevistas. Deste modo, seleccionou-se uma 

listagem do INE de 200 empresas, com sede em Lisboa, que obtiveram o maior número 



 

 60 

de lucros em 2009, uma vez que parece haver uma relação marcada entre a existência de 

recursos humanos e a aposta empresarial nas novas tecnologias. Para a realização das 

entrevistas, foi utilizada a mesma listagem. Ainda que no início se tenha tentado 

entrevistar uma em cada cinco empresas, essa tarefa não foi possível de executar. Por 

isso, foram entrevistadas apenas 18 empresas, tendo com conta a sua aceitação para 

participarem na entrevista.  

A informação quantitativa e a qualitativa provenientes dos dados analisados 

demonstrou que a maioria das empresas possui site institucional. Deve-se ter em conta 

que só numa minoria dos casos as empresas não possuem um site individual, remetendo 

assim para o site do grupo empresarial em que estão inseridas. De acordo com as 

entrevistas, as empresas acreditam no potencial das vantagens da utilização dos sites e 

dos gabinetes, como uma ferramenta de trabalho complementar aos departamentos 

tradicionais de comunicação. Adicionalmente, do total de empresas que possui site, a 

maioria disponibiliza um espaço dedicado ao arquivo de notícias próprias e à 

manutenção de relações com os meios de comunicação social. Ainda que o acesso não 

seja gratuito em todas as empresas, estes dados confirmam a hipótese de que existe, em 

Portugal, uma consciência empresarial das vantagens e dos recursos oferecidos pela web 

como uma ferramenta corporativa de comunicação e não apenas como um suporte 

publicitário.  

A ausência de uma unidade terminológica para os gabinetes de comunicação 

implica a existência de várias nomenclaturas em relação a este conceito. Esse factor 

reflecte a tendência para que algumas empresas não considerem o espaço de arquivo de 

notícias como um gabinete online. Contudo, na maioria das empresas que possui 

gabinete existe uma preocupação em disponibilizar algumas das suas características 

básicas, como é o caso das notícias próprias sobre a empresa. A ausência marcada de 

press kits pode revelar que nem todos os elementos necessários ao gabinete se 

encontram presentes no mesmo. Para além disso, o número de gabinetes online 

desactualizados evidencia, de acordo com as entrevistas, uma das maiores dificuldades 

empresariais no que respeita a actualização dos conteúdos. Por sua vez, também a falta 

de contactos directos, com os nomes dos responsáveis, reflecte uma dificuldade 

empresarial na prática de uma comunicação bidireccional, uma vez que apenas os 

públicos devem completar a sua identificação para se proceder ao contacto com a 

empresa. Assinala-se uma preocupação das empresas no que respeita a criação dos 

gabinetes online, ainda que pareça não existir uma sensibilidade empresarial para as 
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vantagens e recursos desta ferramenta corporativa. A inexistência ou a ausência 

marcada de alguns elementos básicos dos gabinetes, como é o caso dos press kits e dos 

contactos directos, comprova este facto.  

A abordagem das redes sociais como uma possibilidade de gabinetes de 

comunicação online não foi confirmada pelos dados e pelas entrevistas. Ainda que 

exista um número notório de adesão ao Facebook e ao Twitter, as suas ligações 

individuais a partir dos sites das empresas possuem ainda níveis ―baixos‖. As empresas 

confirmam a relevância que as redes sociais tem vindo a adquirir nos seus métodos de 

funcionamento enquanto novo canal de contacto com os públicos. Contudo, assumem 

que não é possível que as mesmas sejam consideradas como gabinetes online, uma vez 

que as redes sociais são apontadas uma ferramenta de divulgação utilizada pelo 

departamento de comunicação tradicional e que não estão estruturadas para assegurarem 

as funções básicas dos gabinetes online. 

Contudo, no que respeita as novas exigências dos recursos humanos, a maioria das 

empresas entrevistadas confirma que os seus colaboradores são formados da área de 

trabalho, ainda que a informática não possua o destaque necessário no ambiente 

empresarial. 

Em relação à hipótese-chave da presente dissertação, os resultados obtidos 

demonstram que não será possível a substituição dos departamentos tradicionais pelos 

gabinetes online. De acordo com as entrevistas realizadas, a necessidade de um contacto 

humano com os públicos é fundamental para o bom funcionamento das empresas. Ou 

seja, deve existir uma equipa de responsáveis por parte da empresa que permita a 

realização de contactos pessoais com o público, no sentido de favorecer um atendimento 

mais personalizado. A maioria das empresas reconhece o potencial dos meios online e a 

possibilidade de estes virem a adquirir ainda uma maior preponderância nas empresas. 

Contudo, não acreditam que os gabinetes venham a substituir os departamentos 

tradicionais, uma vez que isso iria significar uma perda de identidade empresarial. As 

empresas devem optar por conciliar os recursos da web e os seus departamentos de 

comunicação devem adoptá-los, uma vez que os gabinetes possibilitam uma maior 

divulgação de conteúdos e, também, o contacto mais directo com um número mais 

alargado de públicos.  

Mesmo que a resposta à hipótese principal da dissertação tenha sido negativa, 

deve-se ter em conta que os resultados obtidos revelam que os meios online já são 

considerados como uma ferramenta auxiliar de comunicação e que, no futuro, a sua 
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presença no tecido empresarial irá aumentar significativamente. Contudo, as empresas 

acreditam de que o seu funcionamento correcto depende dos contactos presenciais 

estabelecidos com os seus públicos. Tendo em conta que os gabinetes online são 

estruturados tendo em conta os meios de comunicação online, seria interessante a 

investigação sobre a sua utilização pelos jornalistas. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 

Fonte: Orosa, Berta Garcia (2009). Gabinetes de Comunicación on line – Claves para generar 

información corporativa en la red. Comunicación Social – ediciones y publicaciones, pp. 65. 

 

 

Anexo B 

 

 

Figura 1 
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Anexo C 

 

Figura 4 

 

Anexo D 

 

Figura 12 
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Anexo E 

 

Figura 13 

Anexo F 

 

Figura 17 
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Anexo G 

 

Figura 21 

 

 

Anexo H 

 

Figura 23 
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Anexo I 

Entrevista  

O presente questionário é realizado no âmbito da dissertação de mestrado sobre os 

gabinetes de comunicação online.  

Pretende-se compreender o impacto das novas tecnologias na comunicação 

externa, através da análise de novas ferramentas do paradigma comunicativo moderno. 

Para isso, será investigada a possibilidade de os gabinetes de comunicação online 

substituírem, de forma total, os departamentos tradicionais. 

Este breve questionário poderá ser respondido em aproximadamente em 15 

minutos.  

Muito obrigada pelo tempo dispensado. 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos? 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 



 

 77 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 
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Anexo J 

Empresa: ANA  

Contacto: Rui S. de Oliveira - Chefe da Divisão de Relações com a Comunicação 

Social 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

O departamento responsável pela gestão e manutenção do site ANA.PT é a Secretaria 

Geral (SEGER). Existe uma hierarquia, cujo topo é o Director da SEGER e uma equipa 

de dois elementos. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

A Gestão e Manutenção dos conteúdos do site é aquela referida em cima. No entanto, 

toda a comunicação (conteúdos) para os Orgãos de Comunicação Social (OCS) é 

gerida pela Divisão de Relações com a Comunicação Social, que se encontra 

funcionalmente dependente da Direcção SEGER. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho?  

A maioria é. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

A maioria dos contactos (mais de 95%) provém de telefone e email. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

A nossa audiência são os stakeholders da Empresa: Passageiros, clientes (companhias 

aéreas) fornecedores, concessionários (lojas por exemplo), comunidade envolvente dos 

aeroportos, accionistas, passageiros e Comunicação Social.  

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 
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imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

O site institucional da ANA é fundamental no que respeita ao contacto com os mais 

variados públicos e é um instrumento que é cada vez mais utilizado. Estamos a ultimar 

um novo portal ANA para que todos os públicos acima referidos possam comunicar 

mais facilmente com a Empresa. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

A empresa como tal tem um Canal ANA Aeroportos no Youtube.. Os aeroportos 

enquanto entidades autónomas regionais tem página no Facebook (um trabalho que se 

iniciou recentemente e que ainda está em fase de avaliação. Quanto à segunda parte da 

questão, tenho a convicção que as redes sociais não prestam um bom trabalho (nem 

vejo como prestarão) enquanto “gabinetes de comunicação online” (se com isto se 

refere a uma espécie de sala de imprensa on line).  

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Não. A Comunicação Institucional com a Imprensa tem de ser um canal directo e 

personalizado com os jornalistas. Podem e devem ser uma ajuda na divulgação da 

informação, e aí têm um grande impacto junto dos mais variados públicos, que não 

apenas nos OCS. 
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Empresa: CARRIS  

Contacto: Lídia Reis – Relações Públicas 

 

1- Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

O Departamento Responsável pela Gestão e manutenção do Site, o Gabinete de 

Marketing. A gestora de projeto é a Dr.ª Catarina Dias em parceira com uma empresa 

externa que reporta ao Dr. Francisco Aires de Sousa (Diretor Adjunto da área). 

 

2- No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

No que toca às notícias colocadas no site é da responsabilidade do mesmo gabinete. A 

relação com os media é gerido pelo Departamento de Relações Públicas. 

 

3- Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

São licenciados em Marketing. 

 

4- Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos ?  

Os contactos são feitos via telefone (Apoio ao Cliente), por email (linha aberta). 

 

5- Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Estudantes – 21 anos, são clientes desde os 14 anos, ensino secundário e universitário 

Executivo – 36 anos, passaram a ser clientes com cerca de 22 anos, nível de 

escolaridade elevado 

Ativo não especializado – 44 anos, clientes de longa duração, nível de escolaridade 2.º 

e 3.º ciclo 
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6- Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

A CARRIS considera bastante importante a sua presença na internet, devido à 

facilidade que os Clientes têm na obtenção de informação on-line. 

 

7- A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

A CARRIS está presente no Youtube e Facebook. 

  

8-  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

A entrega deste tipo de serviços a entidades externas, dependerá sempre dos valores em 

questão e da garantia de profissionalismo e dedicação das empresas proponentes, e, 

terá sempre um estreito acompanhamento interno, pois sendo questões fulcrais de 

ligação com a estratégia empresarial, o core destas ações dependerá sempre, 

diretamente, da empresa. 
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Empresa: CIMPOR  

Contacto: Mafalda Correia – Directora de Comunicação 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site  (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

A Direção de Comunicação é a responsável pela gestão de todos os conteúdos de 

comunicação, independentemente dos suportes que usam. A equipa integra um técnico 

de comunicação que tem como responsabilidade a gestão dos suportes de comunicação 

eletrónicos.  

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

O site da Cimpor (www.cimpor.com) tem uma página com informação destinada à 

imprensa, mas não é exatamente uma sala de imprensa online no sentido mais próprio 

do termo, entendida como uma área de comunicação exclusiva com acesso reservado e 

conteúdos especiais. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

O responsável pela gestão de conteúdos do site é licenciado em Gestão e tem uma 

longa experiência profissional na área da comunicação. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

A maioria dos contactos chega-nos por mail e por telefone. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

A Cimpor comunica regularmente com um conjunto alargado de públicos: 

 Colaboradores – cerca de 8.500, com 32 nacionalidades, exercendo atividade 

em 12 países da Europa, África, Ásia e América do sul.  

 Parceiros de negócio (clientes, fornecedores, universidades, centros de 

investigação, concorrentes, etc.)  
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 Investidores – analistas, acionistas individuais ou institucionais 

 Autoridades e reguladores – em todas as vertentes da atividade da empresa 

 Comunidades locais das áreas das fábricas - autoridades e instituições locais e 

população 

 Jornalistas e líderes de opinião – de âmbito nacional e internacional 

 Público em geral - diversos, consoante as iniciativas a comunicar 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Para uma empresa como a Cimpor, o site institucional é uma ferramenta poderosa de 

comunicação e de divulgação da sua imagem, permitindo chegar a um conjunto de 

stakeholders que dificilmente seria impactado de outra forma. Essa abrangência na 

cobertura dos públicos da empresa acaba por ser também a sua maior limitação, dado 

que apenas pode veicular uma comunicação massificada, que não poderá ser adaptada 

às necessidades específicas de cada grupo.  

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Pela natureza da sua atividade e o tipo de relacionamento que estabelece com os seus 

clientes (profissionais), a Cimpor entende que as redes sociais não constituem os 

veículos de comunicação mais adequados à sua estratégia de comunicação.  

 

8. Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Entendemos que a comunicação institucional de uma empresa implica a necessidade de 

desenvolver relacionamentos diretos e pessoais, pelo que nos parece pouco realista a 

comunicação online venha a substituir os departamentos tradicionais. Reconhecemos 

que área online terá um peso crescente nas estruturas de comunicação das empresas, 

pelo facto de proporcionar um acesso rápido e fácil à informação que os stakeholders 

procuram, mas entendemo-la como uma área de suporte à comunicação e não a 

atividade dominante.  
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Empresa: El Corte Inglés  

Contacto: Susana Santos – Directora de Relações Externas 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

A Empresa tem um site que é, sobretudo, comercial e está também presente numa rede 

social. Todos os conteúdos de carácter comercial dependem do departamento de 

marketing. Já os conteúdos institucionais ou relacionados com a Responsabilidade 

Social Corporativa dependem do Departamento de Relações Externas (Comunicação). 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

A empresa portuguesa não tem uma sala de imprensa on-line. Esta existe no Grupo e os 

seus conteúdos dependem do departamento de Relações Externas. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

No meu entender existem várias licenciaturas capazes de habilitar profissionais nesta 

área. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

Não sei a que contactos se está a referir, contudo, genericamente, a maioria dos 

contactos são telefónicos por e-mail e pessoais, muito embora as redes sociais estejam 

a ganhar protagonismo. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Somos tão ecléticos na oferta quanto nos segmentos que identificamos, pelo que a 

resposta é sim, temos diversos públicos.  

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 
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os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Uma sala de imprensa virtual não visa atingir, directamente, o público. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Sim, desenvolve, mas não creio que possa funcionar como um gabinete de comunicação 

on-line. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

O facto de se optar pelo on-line como meio de comunicar, não substitui a necessidade 

de coligir informação e de decidir o momento em que esta deve ser difundida.  
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Empresa: EPAL  

Contacto: Conceição Martins – Gabinete de Comunicação e Imagem 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

A gestão e manutenção dos conteúdos da página de Internet da empresa é da 

responsabilidade do Gabinete de Imagem e Comunicação. Sendo que todos os 

conteúdos são validados pelo responsável do Gabinete e a sua inserção assegurada por 

uma colaboradora deste serviço. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Neste domínio o site da EPAL dispõe de uma página onde são publicadas as notas de 

imprensa distribuídas à comunicação social e uma caixa de e-mail que recebe os 

contactos dos vários Órgão de Comunicação Social, entre outros. A gestão desta 

página e da caixa de e-mail é da responsabilidade dos técnicos referidos na resposta 

anterior. Em face do exposto entende-se que não se pode falar de “sala de imprensa 

on-line”. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

São licenciados mas não na área da comunicação. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

A maioria dos contactos chega através de e-mail, que é cada vez mais um canal 

privilegiado. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

A EPAL enquanto entidade responsável pelo abastecimento de água a cerca de 3 

milhões de pessoas de 34 concelhos do país e também pela distribuição domiciliária no 

concelho de Lisboa, tem como público alvo os seus clientes directos (concelho de 
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Lisboa) e indirectos (restantes concelhos) e a população em geral, particularmente a 

escolar. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Embora a actividade dos gabinetes de imagem e comunicação não se esgote na gestão 

e manutenção da página de Internet, reconhecemos a mais valia que constitui ao 

permitir que a informação mais variada sobre a empresa esteja sempre disponível e 

acessível. A existência no site de áreas de acesso restrito, dedicadas exclusivamente aos 

clientes, com a vantagem de a qualquer hora e de qualquer local, estes poderem 

contactar a empresa e consultar os seus dados, assume uma relevância e uma vantagem 

indiscutíveis. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

A EPAL criou, há cerca de um ano, a sua página no Facebook. De momento, é a única 

rede social em que a empresa está registada e na qual tem uma participação activa. As 

redes sociais não funcionam como Gabinetes de Comunicação das empresas, mas são 

ferramentas complementares do seu trabalho, permitindo uma maior interactividade 

com os clientes e uma divulgação imediata de produtos, serviços, eventos e outras 

informações. 

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Não acredito que os gabinetes de comunicação tradicionais venham a ser substituídos 

pelos on-line. Estes para bem funcionarem requerem a existência de técnicos que 

estudem, analisem e preparem as necessárias acções de comunicação. Os canais de 

comunicação on-line são uma das formas ou meios possíveis de veicular e facilitar a 

comunicação. 
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Empresa: Ford  

Contacto: Anabela Correia – Directora de Comunicação & R.P. 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site  (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

Os conteúdos do site institucional são geridos internamente pela área de marketing e 

toda a parte operacional do mesmo – gestão e manutenção - é efectuada fora pela 

agência da Ford para a área digital. Os conteúdos de comunicação editorial que estão 

integrados numa secção específica do site institucional são geridos pela área de 

Comunicação e RP exclusivamente. O marketing tem apenas uma pessoa que coordena 

os conteúdos e que reporta ao director da área. Na comunicação e RP apenas o 

responsável da área aprova os conteúdos a colocar online embora exista um assistente 

que dá o OK para a visualização final. Tudo isto que atrás ficou dito refere-se 

exclusivamente ao site nacional, uma vez que a Ford dispõe de um site de imprensa 

internacional/mundial e, no caso da Europa, um site de imprensa europeu. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Sim, em Portugal é apenas gerido pela pessoa indicada na resposta anterior. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

No caso do site institucional não, na sala de imprensa sim. 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos? 

Maioritariamente através de e-mail, embora o telefone tenha ainda bastante expressão. 

As redes  sociais são ainda uma fonte de menor expressão. 
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5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Tratando-se de uma empresa de automóveis e de uma marca generalista (diz-se que 

uma marca é generalista quando a sua gama abrange praticamente todos os segmentos 

de mercado automóvel) é cada vez mais relevante o contacto com públicos muito 

diversos. Há muito que deixámos de comunicar exclusivamente com os meios de 

comunicação especializados na área e procuramos hoje em dia que a nossa 

comunicação atinja outros segmentos, nomeadamente os meios „lifestyle‟, tecnológicos, 

generalistas. 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Sem dúvida que é uma vantagem pela maior acessibilidade que oferece. A principal 

desvantagem que encontramos é o menor controlo sobre quem acede à informação e 

com que fim é que a utiliza mas é um risco inerente à ferramenta. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

No nosso caso iniciámos o trabalho ao nível das redes sociais em 2008 com uma rede, 

então e ainda hoje com pouca expressão em Portugal, o Hi5. Contudo esta serviu para 

nos mostrar que a interacção com os diversos públicos (neste caso o perfil pretendido 

eram jovens a partir dos 18 anos) é potenciada com esta ferramenta. Actualmente 

trabalhamos com regularidade uma página no Facebook (Ford Portugal) com enorme 

sucesso e podemos afirmar que serve na perfeição como mais um canal de 

comunicação, mas de um modo complementar aos canais tradicionais de comunicação. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Acredito que nos tempos que correm e mais ainda num futuro próximo, estes gabinetes 

de imprensa virtuais terão uma expressão muito relevante como fonte de informação 

para os „media‟ que de algum modo passará a dispensar os gabinetes tradicionais com 
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o contacto pessoal, quer presencial, quer via telefone ou e-mail. Terá, a meu ver, uma 

actividade não tanto dominante, mas muito relevante. Por trás do gabinete virtual terá 

sempre de existir uma equipa que „customiza‟ a informação para o seu público-alvo e 

que procura responder às necessidades específicas dos seus clientes, quando a resposta 

não está acessível de imediato na plataforma digital. 

Esta evolução poderá significar equipas mais pequenas que trabalham mais em „back-

office‟ nesse trabalho de customização, mas não serão facilmente dispensados os 

gabinetes de comunicação. Haverá sempre, acredito, uma componente de relações 

públicas que não pode ser descurada. 
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Empresa: Galp Energia   

Contacto: Pedro Marques Pereira – Porta-voz 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site  (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

É a Direção de Relações com Investidores e Comunicação Externa, com o apoio 

técnico da Direção de Marketing. Existe uma equipa de responsáveis de acordo com a 

área do site que esteja em causa (investidores, media, público em geral, etc.) 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

A gestão do site dos media cabe à equipa de Comunicação Externa. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Não necessariamente. Uns sim, outros não.  

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos? 

A maioria das solicitações da Imprensa é efetuada através de telefone e formalizadas 

por correio eletrónico, uma vez que numa empresa da dimensão da Galp Energia é 

necessário que as respostas fiquem registadas, não só para memória futura, como até 

por uma questão de operacionalidade e de coerência nas respostas, uma vez que muitas 

das solicitações da Imprensa se repetem ou versam sobre os mesmos assuntos. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respetivos perfis. 

Existem diversos públicos-alvo e mensagens que lhes são especificamente dirigidas. As 

principais categorias são, em traços gerais: 

- Investidores (acionistas, analistas, gestores de fundos de investimento, etc.) 

- Imprensa (jornalistas, fotógrafos, etc.) 

- Clientes (utilizadores de produtos e serviços da empresa) 

- Público em geral 
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6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

É evidente que trás inúmeras vantagens, nomeadamente na rapidez de acesso do 

público-alvo à informação genérica ou específica sobre a empresa que lhe é dirigida. A 

disponibilização da informação Online contribui igualmente para tornar a empresa 

mais transparente, aproximando-a dos diversos stakeholders. A principal desvantagem 

é a possibilidade de descontextualização da informação, não necessariamente por má-

fé, mas, por exemplo, pela utilização de informação relativa a determinado assunto 

sobre o qual possa existir informação mais atualizada ou completa. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

A informação desenvolvida pela Galp Energia ao nível das redes sociais concentra-se 

em iniciativas pontuais, nomeadamente na área da promoção da eficiência energética, 

na partilha de viaturas ou numa ou outra campanha de marketing que, pelas suas 

características, o possa justificar. No entanto, a empresa não dispõe de uma presença 

institucional. 

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Havendo certamente uma tendência para que seja intensificada e aprofundada a 

informação que é disponibilizada Online, parece-me que continua a ser essencial a 

intervenção humana, desde logo para ajudar os utilizadores a navegarem nesse oceano 

cada vez mais vasto de informação. 

A tecnologia veio intensificar as exigências que se colocam a quase todas as atividades 

tradicionais. Esta área, nesse aspeto, não é exceção. No entanto, num segundo olhar, 

muda mais a forma do que o conteúdo, uma vez que, no essencial, mais importante que 

a quantidade de informação disponível ou a rapidez de acesso, o mais importante 

continua a ser o rigor. E também a diferenciação, ou seja, os jornalistas, por definição, 

distinguem-se pela novidade da informação que transmitem aos seus públicos e 
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procuram sempre ir mais além da informação já “publicada” – mesmo que Online – 

pelo que sentem sempre a necessidade de validar, enquadrar ou tão só complementar a 

informação de que dispõem com um interlocutor de cara – ou voz – humana. 
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Empresa: IBM  

Contacto: Sara Cardeira - Corporate Citizenship & Corporate Affairs 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site  (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)?  

Na IBM, a responsabilidade pela gestão e manutenção de conteúdos do nosso website é 

assumida pela Direcção de Marketing, Comunicações e Cidadania. Hierarquicamente, 

esta Divisão reporta directamente à Administração da IBM.  

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa.  

Sim, é, envolvendo colaboradores das áreas de Web Management e de Public/Media 

Relations. 

  

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho?  

Sim, são. Ao que acresce as várias formações tidas em áreas mais específicas e 

fundamentais a uma melhor execução das suas funções.  

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?   

Por ordem crescente de importância: telefone, redes sociais, email.  

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis.   

Os públicos alvo da IBM são sobretudo os jornalistas da área das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, mas também dos órgãos de comunicação social 

económicos e generalistas, com o objectivo de chegar a gestores, administradores, 

Chief Executive Officers, Chief Financial Officers, Chief Marketing Officers, Chief 

Supply Chain Officers, IT directors... e outros LOB (Line of businesses).  
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6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes.    

O site institucional, a sala de imprensa virtual, assim como a presença nas diversas 

plataformas sociais, funcionam como veículos de difusão de informação para dar 

visibilidade e credibilidade à empresa. Hoje em dia quem não tem presença na Web não 

existe. O contacto com os diversos públicos faz-se sobretudo pela Internet, seja de 

forma pro-activa ou passiva. A informação é estrategicamente difundida nos timings 

certos, mas também está disponível para consulta permanente.  

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online?  

É um trabalho que temos vindo a desenvolver desde 2011, altura em que se assistiu a 

um acréscimo exponencial da utilização do Facebook também por parte de empresas. 

Temos assim, vindo a acompanhar a evolução das redes sociais que têm vindo a 

demonstrar cada vez mais o seu potencial. Por tudo isto, consideramos que as redes 

sociais assumem uma importante plataforma de gabinete de comunicação online, 

paralelamente com outras que ainda permanecem activas, como é o caso dos websites 

corporativos. Estamos a promover, embora ainda de forma experimental, a nossa 

presença no Twitter e Google+. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida?  

O digital veio para ficar e isso é certo. Mas também é certo que muita importância é 

ainda dada aos contactos mais pessoais, mesmo que hoje em dia muito possa ser feito 

online. Donde não se coloque tanto a questão da substituição dos gabinetes 

tradicionais de comunicação por gabinetes de comunicação online, mas sim a sua co-

existência, para além de depender, em grande medida, da estratégia adoptada pela 

empresa e/ou organização no que a comunicação concerne. Todavia, é impossível 

ignorar a importância crescente que a comunicação online tem vindo a ter, não só pela 

facilidade, comodidade e rapidez da própria comunicação, como pela redução de 

custos a ela adjacente.  
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Empresa: Jerónimo Martins  

Contacto: Direcção de Comunicação 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

O site corporativo é da responsabilidade da Direcção de Comunicação (um 

responsável). Os sites das marcas são da responsabilidade das respectivas equipas de 

Marketing. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Sim. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Não necessariamente. 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

Não temos quantificação desses dados. Dos contactos de consumidores para o nosso 

Call Center o e-mail está a claramente a ganhar importância. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Os nossos targets são os clássicos: media, opinion makers e consumidores dos nossos 

produtos (estes fazem overlap com as classificações anteriores); de forma indirecta mas 

não prioritária também os colaboradores. O site corporativo tem como principal 

objectivo os públicos externos: media e opinion makers. Já os sites (ou social media) 

das marcas visam construir relações com os seus consumidores. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. O site corporativo é uma ferramenta de consulta para os interessados em 
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conhecer a empresa sendo nesse local onde procuramos veicular as nossas mensagens.  

Menos positivo é o facto de o site corporativo ter que ter em conta nos seus conteúdos 

todos as diferentes audiências.  

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Localmente, não temos (ainda) presença institucional em redes sociais como o FBook. 

A nível global, a empresa-mãe está presente no FBook, Twitter e YouTube. As marcas 

têm uma crescente presença no FBook consoante as suas estratégias de comunicação. 

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os 

departamentos tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em 

que medida? 

É claro que o “digital” vai ganhar espaço e importância e isso vai exigir o 

desenvolvimento de novas (diferentes) competências (skills) às pessoas dos Gabinetes 

de Comunicação. E vai exigir também que essas pessoas saibam (aprendam a) lidar 

com situações “fora do controlo” no caso de incidentes. No entanto, o “digital” é 

apenas uma ferramenta de comunicação (um meio), não é a comunicação propriamente 

dita.  Essa terá que ser sempre planeada/preparada pelo que, segundo julgo perceber 

na sua pergunta, chama de “departamento tradicional” 
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Empresa: Mundicenter 

Contacto: Patrícia Sousa – Directora de Comunicação e RH 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

Comunicação e Marketing – equipa de responsáveis, sem hierarquia interna. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

É gerida pelos elementos da empresa acima mencionados com o apoio do prestador de 

serviços (empresa webdesign responsável pelos sites: manutenção, actualização e 

design). 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Comunicação e Marketing. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

Telefone, e-mail. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Depende das campanhas, eventos, negócio ou promoção a divulgar. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

É um suporte adicional de comunicação com importância crescente. Relacionamento 

mais distante. 
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7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Estamos presentes (shoppings) no facebook, é mais um suporte de comunicação, não 

substitui a comunicação “offline”. 

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Não acredito, a imprensa, a rádio e outros suportes continuarão a ter peso nos 

próximos tempos na divulgação. 
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Empresa: NAV  

Contacto: Pedro Gaspar – Gabinete de Comunicação e Imagem 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)?   

O Gabinete de Comunicação e Imagem é o responsável pela gestão da informação. 

Num primeiro grau o Diretor e, num segundo, um técnico superior. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa.  

Toda a comunicação na empresa é executada pelo próprio gabinete, não recorrendo 

para o efeito a nenhuma entidade externa. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho?  

Os responsáveis são licenciados e pós-graduados em comunicação empresarial. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

São oriundos na sua esmagadora maioria de contactos telefónicos, embora alguns 

também se processem por via eletrónica. Não nos encontramos expostos nas redes 

sociais. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis.  

Ao nível interno os colaboradores da empresa visto que esta está dispersa no 

Continente e em seis ilhas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. A nível externo, 

os vários stakeholders (companhias de aviação, várias entidades internacionais, a 

tutela, as agências de viagens e os órgãos de comunicação social). Por razões da 

própria natureza da atividade não contactamos diretamente com o público em geral. 

 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 
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imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes.  

No caso concreto da empresa, a existência de um site decorre da necessidade 

exclusivamente institucional de comunicar, para além de um ou outro aspeto de cariz 

operacional. Em virtude do seu core-business residir numa atividade de suporte à 

aviação – Controlo de Tráfego Aéreo – regendo-se por normas internacionais 

transpostas para a legislação nacional, não possuindo uma matriz comercial como a 

esmagadora maioria das empresas, a adoção de determinados meios de comunicação 

não encontra expressão na qualidade e eficiência do serviço prestado. Por outro lado, 

em virtude da especificidade do serviço, a elevada componente técnica e a relativa 

hermeticidade da linguagem e procedimentos utilizados no mundo da aviação 

constituírem (para a esmagadora maioria da população) um entrave à sua 

compreensão, privilegiamos sempre que possível o contacto pessoal nas várias 

solicitações que nos são feitas. Neste contexto não encontramos vantagem concreta na 

utilização de um gabinete de imprensa virtual.  

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online?  

A empresa não desenvolve nenhum trabalho ao nível das redes sociais neste momento. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida?  

Pelo que atrás desenvolvemos, julgamos que os gabinetes de comunicação online 

poderão criar valor em determinados domínios, acabando por eventualmente funcionar 

de uma forma concomitante. A partir do momento em que estes tendam a assumir um 

papel preponderante na estrutura de comunicação de algumas empresas estas tenderão 

a perder parte da sua identidade, o que não é de todo desejável. Em certas empresas 

isto será mais evidente do que em outras. No caso concreto desta empresa e de outras 

ligadas ao sector, por força da complexidade técnica e operacional que possuem, e que 

para a quase totalidade da população apresenta uma linguagem muito densa e que 

necessita ser descodificada para se apresentar com clareza, este trabalho não se 

coaduna com abordagens menos dinâmicas como as preconizadas pelos gabinetes de 

comunicação online. Não baseando-se nestes, mas sim trabalhando com eles. 
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Empresa: REFER  

Contacto: Direcção de Comunicação e Relações Internacionais 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

Direção de Comunicação e Relações Internacionais. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

É também assegurado pela Direção de Comunicação e Relações Internacionais. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Sim. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

E-mail e telefone. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Utilizadores do modo ferroviário. 

Confinantes com o caminho-de-ferro. 

Órgãos de comunicação social. 

Operadores ferroviários. 

Parceiros institucionais. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

A disponibilização de informação, nomeadamente através do site institucional, alarga e 

potencia o espectro de públicos que têm contacto com a empresa para além de serem 
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canais facilitadores na relação empresa/cliente. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Não. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Nalguns casos isso poderá acontecer com sucesso, embora no caso específico da 

REFER tal solução não seja viável ou adequada nomeadamente pela pluralidade de 

áreas que abrange e que obrigam a uma permanente capacidade de agregar e produzir 

informação “à medida”. 

Por outro lado, pelo contacto mais estreito e personalizado, a empresa vincula-se a um 

compromisso com o bom relacionamento com os públicos de interesse (internos e 

externos), com versatilidade e abrangência no tratamento da informação/solicitações, 

correndo menores riscos de deterioração ou esvaziamento de competências. 

Embora a comunicação online não deva ser menosprezada, já que ela responde aos 

desafios dos novos tempos, contemplando a comunicação como oportunidade, se se 

utilizar apenas este mecanismo, pode incorrer-se no risco de uma menor adesão, 

fiabilidade e assimilação da mensagem/comunicação. 
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Empresa: Renault 

Contacto: Ricardo Oliveira – Director de Comunicação e Imagem  

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site  (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

No caso da Renault a gestão e manutenção de conteúdos no site é da responsabilidade 

da Direcção de Marketing e existe uma pessoa 100% dedicada a essa tarefa. No 

entanto, e tratando-se de uma multinacional uma parte significativa dos conteúdos têm 

origem na casa mãe sendo depois objecto de adaptação local.   

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Não. A Imprensa é gerida pela Direcção de Comunicação que é uma estrutura 

independente do Marketing. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Não necessariamente. Mas claro que devem ter perfil e competências para a função. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos? 

A maior parte dos contactos com a Imprensa ainda são geridos de forma mais 

tradicional por telefone ou mail. No entanto é inegável que as redes sociais estão a 

ganhar peso mas, por enquanto, apenas como fonte de informação.  

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

A opinião pública em geral, todos os consumidores! Estamos a falar de targets distintos 

ao nível de formação, faixa etária, interesses… Falamos de públicos femininos, 

masculinos e mais jovens, ex: crianças e adolescentes do ensino básico e secundário 

pois serão os futuros condutores, mas também de estudantes do ensino universitário. 

Falamos ainda de públicos institucionais como decisores públicos. Em síntese, 
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dirigimo-nos a TODOS os públicos. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

O on-line é, já hoje, para uma percentagem importante da população (e 

previsivelmente sê-lo-á ainda mais no futuro) “a” via mais importante de obtenção da 

informação. Esta afirmação é sobretudo válida para os sites da empresa uma vez que 

as salas de imprensa ainda são, por norma, procuradas apenas pela imprensa. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Sim. As redes sociais hoje são, de facto, um canal de comunicação. Um canal de 

comunicação claramente diferente do existente até aqui onde a interacção com o 

“publico” se faz sobretudo de forma one-to-one e não de forma massificada e onde, por 

essa forma, as mensagens passam de forma mais clara. 

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Não! A “comunicação tradicional” continuará a existir mesmo se, eventualmente de 

forma menos presente que actualmente. E será sempre preciso continuar a desenvolver 

e a aplicar uma estratégia de comunicação própria à marca. No entanto, como meio de 

difusão de informação é inevitável que o on-line ganhe uma preponderância cada vez 

maior. 
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Empresa: Scutvias 

Contacto: Isabel Amaral – Comunicação e Imagem  

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

A gestão e actualização dos conteúdos do site da Scutvias, Autoestradas da Beira 

Interior, S.A. é feita por um técnico de informática com base nas indicações do Serviço 

de Comunicação e Imagem com prévia aprovação da Direcção Geral.  

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

A gestão da informação no site é realizada pelos elementos já referenciados na 

resposta anterior. No entanto, cabe aqui clarificar que sendo a "sala de imprensa" 

online um espaço exclusivo de interacção com os media, devidamente identificado no 

site da organização e que tem como principais objectivos: agilizar o relacionamento 

com os profissionais da comunicação social pela utilização da comunicação online e 

ampliar a oferta de dados e informações sobre a organização (material institucional, 

press releases, fotos, registos audios e videos, etc...); não poderemos considerar que a 

Scutvias tenha uma sala de imprensa online, mas sim diversas informações úteis que 

estão disponiveis no site www.scutvias.pt. Por exemplo na homepage poderá ser 

visualizado um filme com audio de uma Campanha de Prevenção e Segurança 

Rodoviária desenvolvida pela empresa; informações diárias, dos trabalhos de 

conservação, são registadas em tempo real no item respeitante ao tráfego; os 

comunicados de imprensa e noticias relevantes estão acessiveis através do icone 

empresa.  

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Os responsáveis pelos conteúdos integram a Área de Informática e Comunicação e 

possuem as habilitações superiores ao nível de licenciatura.  
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4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos? 

A maioria dos contactos são gerados pelas vias tradicionais: telefone fixo/telemóvel, 

carta ou por e-mail. As novas plataformas são ainda, basicamente, comunidades 

virtuais onde o cliente/utente actual e potencial poderá estar mas que raramente aceita 

ser importunado pela empresa ou pelos seus colaboradores.  

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a "atingir"? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis.  

Trata-se de uma audiência muito abrangente, tendo em conta o ramo de actividade de 

uma Concessionária de Autoestradas: 

A - Jovens entre os 8 e 15 anos (futuros condutores) - Desenvolvemos acções de 

Prevenção e Segurança Rodoviária nas escolas dos Concelhos intersectados pela 

Concessão A23, ou próximos. 

B - Utentes da A23 - Promovemos informações uteis sobre condições de 

transitabilidade e conselhos de Prevenção e Segurança Rodoviária, todas as manhãs, 

em directo nas rádios regionais. 

C - Comunidade em geral onde está inserida a Concessão, desenvolvendo acções 

especificas com escolas de Música, Inst. Politécnico de C. Branco, Universidade da 

Beira Interior, Autarquias - Estabelecendo Protocolos e parcerias.  

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Consideramos que, quer o site, quer as salas de imprensa online, são uma mais valia 

para as empresas, no contacto com os seus públicos (comunicação social, utentes, 

fornecedores, parceiros..) porque se inverteu o paradigma da comunicação. Cada vez 

mais, serão os públicos a procurar a informação por sua iniciativa, e de acordo com a 

sua livre vontade e conveniência. O facto das salas de imprensa estarem online 24 

horas, torna possível o acesso à informação a qualquer momento. As possiveis 

desvantagens da sua utilização poderão estar relacionadas com aspectos de gestão 

incorrecta destas plataformas, designadamente: incorrecção da informação prestada, 

incorrecta interligação com outras plataformas da empresa e/ou problemas de 
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segurança e acesso a informação que poderá ser confidencial.  

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Até ao momento não temos desenvolvido trabalhos a esse nível. 

 

8. Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida?"  

Não consideramos que os gabinetes de comunicação online venham a consubstanciar 

tal substituição. O que acontece é a existência de gabinetes de comunicação que podem 

desenvolver/implementar as suas estratégias de comunicação por diversas vias, 

utilizando múltiplas formas de contacto (canais) com diversos públicos.Mas essas 

múltiplas formas de contacto deverão ser efectuadas com base num sistema de 

marketing integrado (IMC) que pressupõe a existência dos media tradicionais (rádio, 

imprensa,...), o contacto pessoal com a comunidade através de acções desenvolvidas no 

exterior e recepção de visitantes no seio da empresa enquanto organização e por fim, 

os meios de comunicação com base tecnológica (social media - redes sociais, wikis, 

blogues, fórums, youtube, podcasts...) 
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Empresa: SUMA 

Contacto: Alexandra Pericão - Diretora Educação e Sensibilização Ambiental (ESA) E 

Imagem e Comunicação Institucional (ICI) 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

Imagem e comunicação institucionaol. Existe um trabalhador responsável por essa 

actualização que também desempenha outras tarefas.  

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

A assessoria de imprensa é gerida por outro trabalhador, que acrescenta a essa outras 

funções no departamento de imagem e comunicação.  

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Comunicação e relações internacionais. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

E-mail. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

Cliente directo e indirecto (autarquias e munícipes). 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Vantagens: acessibilidade da informação e autonomia funcional.  

Desvantagens: menor oportunidade de estabelecer vínculos e empatias.  
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7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Não. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Serão cada vez mais a actividade dominante na medida em que os novos sistemas 

tecnológicos permitem autonomizar as redes de comunicação tradicionais.  
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Empresa: The Phone House 

Contacto: Jorge Ferreira – Marketing Manager 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)? 

Existe uma Direcção de CRM, no qual estão integrados dois colaboradores que são 

responsáveis pela manutenção dos conteúdos no site. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Não existe propriamente um gabinete de de comunicação online. Mais uma vez , a 

equipa de duas pessoas que faz a manutenção dos contéudos online, é também 

responsável pelos conteúdos disponibilizados nas redes sociais (ex: facebook) e tem 

também como função, a monitorização da toda a actividade de comentários e de 

notícias existentes na web sobre a empresa. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Não. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

A maior parte dos contactos continuam a vir por ordem decrescente através de: por 

telefone, email e redes sociais. Não utilizamos as redes sociais como forma de resposta 

personalizada aos clientes. Ou seja, eventuais reclamações que nos são colocadas via 

redes sociais são alvo de uma abordagem telefónica /mail com os clientes e a respectiva 

resolução é efectuada offline. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

– Poderemos definir em 3 grandes grupos:  

- Pioneers – Os também chamados early adopters, maioritariamentes masculinos, com 

bom poder de compra, adultos, localizados essencialmente nos grandes centros 
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urbanos. Conhecem a indústria e são os primeiros a adquirir as grandes 

novidades/inovações de mercado. 

- Stylists – Divido em dois grandes grupos (com mais poder de compra e menos porder 

de compra), tem uma percentagem superior de elementos femininos. Não são 

utilizadores intensivos e não dominam muitas das vezes a tecnologia, no entanto gostam 

de ostentar a ultima grande novidade 

- Habituals – Outro grande grupo de consumidores existentes em Portugal, menos 

motivados pela tecnologia, mas sim pela a habituação a equipamentos e marcas 

especificas. Também neste grupo tende a existir mais elementos femininos e também 

está divido entre os com poder de compra e os sem. A sua distribuição é mais dispersa 

no país. 

 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Pontos fortes – Na conjuntura actual, o mix de investimentos tende a reforçar as 

actividades com suporte electronico, pelos menores recursos que são necessários 

(tempo, pessoas, investimento,…) e por uma rápida proliferação da mensagem. 

Tipicamente estas actividades não são intrusivas e são consultadas por iniciativa do 

consumidor. 

Pontos fracos – A exposição é rápida e poder ser massiva, sendo que tem um risco 

associado a uma eventual falta de controlo. No nosso caso em concreto, todas as 

situações/reclamações registadas online são depois devidamente tratadas offline (ex: 

contacto telefónico) 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Sim. A mediação de comentários é uma das funções da nossa equipa. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Não acreditamos que venha a substituir. Os públicos que se pretendem atingir com estes 

departamentos podem ser radicalmente diferentes. Enquanto os departamentos de 



 

 113 

comunicação online, podem ser utilizados mais numa vertente de contacto mais 

próximo com o cliente, no caso dos gabinetes tradicionais de comunicação, a sua 

actuação poderá ser mais requerida quando os stakeholders se tratarem de parceiros 

da indústria ou outros de caracter institucional que são relevantes para a actividade da 

empresa. 
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Empresa: Vila Galé 

Contacto: Catarina Silva – Assistente de Marketing 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)?  

O departamento de Marketing é responsável pela manutenção e gestão de conteúdos do 

site Vila Galé. A equipa é composta por uma responsável pelo departamento e 2 

assistentes de marketing. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa. 

Considerámos a sala de imprensa online a secção de “Destaques” (notícias Vila Galé). 

Neste momento é gerida pelos elementos referidos acima. No entanto, os conteúdos 

desta secção têm o apoio da nossa agência de comunicação. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho? 

Sim, os responsáveis são licenciados. 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

A maioria dos contactos com a Vila Galé são feitos via e-mail, telefone, redes sociais e 

também reuniões presenciais. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

A Vila Galé tem neste momento diversos público-alvo e para tal aplica diferentes 

estratégias de marketing: 

  Operadores Turísticos online e offline (B2B) – mercado nacional e internacional 

  Agentes de viagens (B2C) online e offline – mercado nacional e internacional 

  Empresas - maioritariamente mercado nacional 
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  Clientes individuais – nacionais e internacionais. Os principais mercados 

actualmente são Espanha, UK, Alemanha, França, Itália, Brasil e alguns países de 

Leste 

6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

O site institucional e a sala de imprensa são sem dúvida uma vantagem. O objectivo 

passa cada vez mais por colocar disponível e em tempo real todos os conteúdos e 

informações da empresa ao mais diverso público-alvo. Para além disso, o nosso intuito 

é atingir cada vez mais o consumidor final, fruto da alteração do paradigma das 

viagens e comunicações. Por esse motivo, a nossa aposta a nível de comunicação passa 

pela promoção online (Google e Facebook), obrigando a ter um site actualizado e de 

fácil entendimento para o consumidor. Relativamente às desvantagens, poderemos 

destacar algum atraso na actualização de conteúdos e a possível falta de conteúdos 

para manter o site actualizado. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online? 

Sim. A Vila Galé está presente no Facebook, Twitter, TripAdvisor e Flickr. Sentimos 

sobretudo que o Facebook e o TripAdvisor funcionam como gabinetes de comunicação 

online e que têm de ser altamente bem geridos.  

 

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida? 

Acreditamos que os gabinetes de comunicação tradicional continuarão a existir e que 

não serão substituídos pelos gabinetes de comunicação online. Sentimos que as funções 

de uns e de outros são complementares na nossa actividade e que conseguem abarcar 

diferentes ângulos. Há sem dúvida uma crescente evolução do online que ganhará cada 

vez mais destaque, mas sem nunca esquecer que o tradicional irá manter-se ainda por 

muito tempo. 
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Empresa: Vodafone  

Contacto: Carla Duarte – Comunicação Institucional 

 

1. Qual o departamento responsável, na empresa, pela gestão e manutenção de 

conteúdos site (indique se existe um responsável ou uma equipa de responsáveis por 

essa gestão e se há uma hierarquia interna a essa equipa)?  

A gestão do site está sob responsabilidade da Direcção Online, que responde 

directamente ao CEO da Empresa para que as suas funções sejam transversais a todas 

as áreas funcionais. 

Na Direcção Online temos várias equipas, que para além da manutenção de conteúdos, 

têm como função o desenvolvimento de novas funcionalidades e trabalham numa 

constante modernização do site com a preocupação de melhorar a experiência do 

utilizador quando visita cada uma das áreas do site. 

 

2. No que respeita ao gabinete de comunicação online, mais concretamente à sala de 

imprensa online, esta é gerida pelo(s) elemento(s) acima mencionado(s)? Se não, 

mencionar se a gestão é realizada por outro responsável e/ou equipa.  

A área que estabelece a relação com os órgãos de comunicação social é a 

Comunicação Institucional, da Direcção de Marca e Comunicação, que publica 

também os Press Releases no site da Empresa. 

 

3. Os responsáveis pela gestão de conteúdos no site e na sala de imprensa são 

licenciados na área de trabalho?  

A Vodafone Portugal tem a preocupação de formar os Colaboradores para que eles 

reúnam as competências técnicas e de comunicação necessárias, independentemente da 

sua formação inicial. 

 

4. Neste momento, através de que meios provém a maioria dos contactos?  

Qualquer um deles: telefone, e-mail e/ou redes sociais. 

 

5. Em relação à audiência da empresa, existem diversos públicos a ―atingir‖? 

Identifique, brevemente, os respectivos perfis. 

n.d.  
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6. Considera que a presença da empresa através do site institucional e da sala de 

imprensa virtual pode trazer vantagens, no que respeita, por exemplo, ao contacto com 

os diversos públicos? E em relação às possíveis desvantagens, nomeie as que considera 

relevantes. 

Para além do benefício da redução de custos, uma vez que o Cliente pode fazer 

diversas operações no site sem ter a necessidade de ligar para um assistente de Apoio 

ao Cliente, trata-se também de ir ao encontro do nosso público que utiliza a Internet 

diariamente e várias vezes por dia. 

Paralelamente, sendo a Vodafone uma empresa que se diferencia pela inovação dos 

seus produtos e serviços, o crescente desenvolvimento da nossa presença no mundo 

online faz todo o sentido. 

 

7. A empresa desenvolve algum trabalho ao nível das redes sociais? Em caso 

afirmativo, sente que estas tendem a funcionar como gabinetes de comunicação online?  

A Vodafone tem uma estratégia activa nas redes sociais e, sempre que possível, tenta ir 

ao encontro das necessidades dos nossos Clientes. Ou seja, apesar do objectivo da 

activação da marca nas redes sociais não ser transformá-las em mais um canal de 

apoio ao cliente, não ignoramos as questões colocadas pelos nossos Clientes. 

  

8.  Acredita que os gabinetes de comunicação online virão a substituir os departamentos 

tradicionais de comunicação, ou a ser a sua actividade dominante? Em que medida?  

Não. Os canais devem funcionar como complemento uns dos outros porque cada um 

tem as suas características e servem para comunicar com públicos diferentes em fases 

diferentes do processo de escolha/compra. 

 

 


