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1. INTRODUÇÃO  
 

A aquisição de aprendizagens básicas sobre comunicação é cada vez mais urgente e 

necessária para qualquer ação que queiramos levar a cabo na nossa vida pessoal e 

profissional. E isto deve-se o facto de que, em qualquer aspeto da realidade social, a 

comunicação é um elemento muito relevante para o desenrolar da vida quotidiana ou 

das ações a realizar.  

A informação e a comunicação coletiva determinam cada vez mais de forma mais 

decisiva os processos de construção social, afetando todas as ordens da vida 

comunitária e gerando uma opinião pública que pode influir em qualquer processo de 

construção da realidade social.  

 

Na comunicação – como adverte Puig – não há regras fixas. “A comunicação surge da 

vontade de viver, de contribuir, de partilhar, das causas grandes, do compromisso, da 

diferença, da aventura, da determinação, da singularidade, dos sentimentos, dos 

valores cívicos, do amor para os cidadãos e a cidade, da experiência própria e comum, 

do talento, do trabalho pessoal e em equipa” (Puig, 2004: 21).  

 

Por tudo isto, um bom conhecimento dos elementos da comunicação e dos seus 

processos é um aspeto que vamos analisar neste documento. Esta análise assume 

uma importância vital para conseguir modular os elementos e processos em 

conformidade com os objetivos a atingir, entendendo a comunicação como um 

processo aberto e sem fórmulas predefinidas para o seu êxito.  

 

Este documento pretende analisar os elementos da comunicação, os seus processos, a 

sua complexidade e a sua riqueza, podendo desenvolver uma reflexão sobre a 

temática e incidindo na sua importância e na sua colocação em prática.  

 

2. OBJETIVO GERAL: 
 

Oferecer um espaço de aprendizagem e conhecimento sobre o âmbito da informação 

e da comunicação pública para a compreensão, a análise e a colocação em prática dos 

seus elementos, processos e ações.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Gerar uma Estratégia de comunicação adaptada às necessidades e aos objetivos 

da entidade no seu desenvolvimento com o meio e a incidência. 

 

• Conhecer mecanismos e processos de posicionamento institucional e técnicas de 
interação com as entidades públicas e privadas e os movimentos sociais.  

 



• Oferecer ferramentas para o tratamento efetivo da informação, desenvolvendo 
planos de comunicação online e offline para a organização. 

4. QUE É A COMUNICAÇÃO?  

 

A comunicação é o processo mediante o qual o emissor e o recetor estabelecem uma 
ligação num momento e num espaço determinados para transmitir, intercambiar ou 
partilhar ideias, informação ou significados que são compreensíveis para ambos.  
 “A troca de sentimentos, opiniões ou qualquer outro tipo de informação por meio da 
fala, da escrita ou doutro tipo de sinais".  

4.1 ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

 
O emissor é a pessoa que se encarrega de transmitir a mensagem. Esta pessoa 
escolhe e seleciona os sinais que lhe convêm, ou seja, realiza um processo de 
codificação; codifica a mensagem. Depois de recebida, o recetor descodifica, isto é, 
interpreta a mensagem e proporciona uma resposta. 
 
O recetor será aquela pessoa a quem a comunicação se dirige; realiza um processo 
inverso ao do emissor, visto que decifra e interpreta os sinais escolhidos pelo emissor; 
isto é, descodifica a mensagem. 
Naturalmente tem de haver algo a comunicar, um conteúdo: a mensagem. 
As circunstâncias que rodeiam um ato de comunicação denominam-se contexto. 
 
 O contexto é a situação em que se transmite a mensagem e que contribui para o seu 
significado. 
 
O código corresponde a um sistema de signos e às regras para combinar esses signos, 
que deve estar organizado previamente. Se não se conhecer o código, a comunicação 
é deficiente. E se o código não for manuseado corretamente, é mais fácil que ocorra 
manipulação por quem o domina, pois dispõe de mais recursos que quem o 
desconhece. 
 
O processo de comunicação que utiliza esse código precisa de um canal para a 
transmissão dos sinais. 
 O canal é o meio físico através do qual a comunicação é transmitida. Por exemplo, o 
ar.  

 
a) Objetivos da comunicação 

• Informar. Mera transmissão de informação, o interlocutor não opina, transfere 
aquilo que recebeu. Ordens, regras, procedimentos 

• Influir. Provocar uma alteração nas ações do interlocutor. Influir nas suas ações 
ou na sua forma de ser através da argumentação ou a utilização da linguagem 
de forma eficaz 



• Negociar. O objetivo da comunicação dentro do âmbito da resolução de 
conflitos, ou em caso de conflito de interesses, consiste na competência para 
estabelecer acordos se houver discrepância de objetivos ou interesses 

• Motivar. Levar o recetor à ação para conseguir os objetivos. 

4.2 TEORIA DO PROCESSO COMUNICATIVO 

 
Os elementos ou fatores da comunicação humana são: fonte, emissor ou codificador, 
código (regras do signo, símbolo), mensagem primária (sob um código), recetor ou 
descodificador, canal, ruído (barreiras ou interferências) e a retroalimentação ou 
realimentação (feedback, mensagem de retorno ou mensagem secundária). 

 
✓ Emissor ou codificador: É o ponto (pessoa, organização) que escolhe e 

seleciona os signos adequados para transmitir a sua mensagem, ou seja, que 
os codifica para poder enviá-los de maneira compreensível, desde que o 
emissor e o recetor utilizem o mesmo código, ao recetor. Não existe um 
iniciador no processo comunicativo, no máximo existe uma instância primária 
de emissão verbal, que se confunde com aquele que "falou primeiro", mas a 
comunicação deve ser entendida como um processo dinâmico e circular, sem 
princípio nem fim. Podemos iniciar o ato comunicativo, perguntando a hora a 
alguém, mas inevitavelmente a comunicação começou muito antes, ao ver a 
pessoa, ao aproximar-se prudentemente até uma distância mínima 
(proxémica) entre duas pessoas desconhecidas, ao olhar para a pessoa nos 
olhos ou ao insinuar que se quer falar. Como se pode ver, a comunicação não 
se limita à fala ou à escrita: é um processo complexo e interminável de 
interação mútua. 

✓ Recetor ou descodificador: É o ponto (pessoa, organização) ao qual se destina 
a mensagem, realiza um processo inverso ao do emissor, visto que nele se 
encontra o decifrar e interpretar aquilo que o emissor quer dar a conhecer. 
Existem dois tipos de recetor, o passivo que é aquele que apenas recebe a 
mensagem e o recetor ativo ou percetor, por ser a pessoa que não apenas 
recebe a mensagem, mas que a percebe, armazena e até dá uma resposta, 
invertendo os papéis. Neste caso, quando um recetor ou percetor se 
transforma em emissor ao produzir e codificar uma nova mensagem para ser 
enviada à entidade emissora, agora convertido em recetor, é quando se produz 
o feedback ou retroalimentação, e é aquilo que normalmente sucede em 
qualquer comunicação interpessoal. 

✓ Código: É o conjunto de regras próprias de cada sistema de signos e símbolos 
de uma linguagem que o emissor vai utilizar para transmitir a sua mensagem, 
para combiná-los de maneira arbitrária e socialmente aceite, visto que deve 
estar codificada de uma maneira adequada para que o recetor possa captá-la. 
Um exemplo claro são o código que utilizam os marinheiros para poder 
comunicar entre si, a gramática de um idioma, os algoritmos na informática, 
tudo aquilo que nos rodeia são signos codificados. 

✓ Mensagem: É o conteúdo da informação (conteúdo enviado): o conjunto de 
ideias, sentimentos, acontecimentos expressos pelo emissor e que deseja 



transmitir ao recetor para que sejam captados da forma que o emissor deseja. 
A mensagem é a informação devidamente codificada. 

✓ Canal: É por onde se transmite a informação-comunicação, estabelecendo 
uma ligação entre o emissor e o recetor. Mais conhecido como o suporte 
material ou espacial pelo qual circula a mensagem. Exemplos: o ar, no caso da 
voz; o cabo telefónico, no caso de uma conversa telefónica. Quando a 
comunicação é interpessoal, entre pessoas e sem nenhum meio eletrónico 
pelo meio, como uma conversa cara a cara (daí "interpessoal"), denomina-se 
como Canal. Mas quando a comunicação se realiza por meio de artefactos ou 
instâncias eletrónicas ou artificiais, denomina-se Meio. Por exemplo: Uma 
conversa de café, Canal; uma chamada telefónica ou uma mensagem de texto, 
um Meio. Os meios de comunicação em massa: Televisão, Rádio, Jornais, 
Internet, etc., têm por canal um Meio. 

✓ Referente: Realidade percebida graças à mensagem. Compreende tudo aquilo 
que a mensagem descreve. 

✓ Situação: É o tempo e o lugar em que se realiza o ato comunicativo. 
✓ Interferência, barreira ou ruído: Qualquer perturbação que o sinal sofre no 

processo comunicativo, podendo dar-se em qualquer dos seus elementos. São 
as distorções do som na conversa ou a distorção da imagem de televisão, a 
alteração da escrita numa viagem, a afonia do falante, a surdez do ouvinte, a 
ortografia defeituosa, a distração do recetor, o aluno que não presta atenção 
mesmo que esteja em silêncio. Também costuma chamar-se ruído. 

✓ Retroalimentação ou realimentação (mensagem de retorno): É a condição 
necessária para a interatividade do processo comunicativo, desde que se 
receba uma resposta (atitude, conduta) pretendida ou não. Conseguir a 
interação entre o emissor e o recetor. Pode ser positiva (quando promove a 
comunicação) ou negativa (quando se procura alterar o tema ou terminar a 
comunicação). Se não houver realimentação, então apenas há informação e 
não comunicação. 

 
 



4.3 BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO 

 
As Barreiras na Comunicação ou simplesmente interferências são obstáculos que podem 
chegar a distorcer, desvirtuar ou impedir parcial ou totalmente a mensagem, estando 
situadas entre o emissor e o recetor, quando se gera o processo comunicativo. 
Para uma melhor compreensão agrupámos as diversas barreiras que obstaculizam a 
comunicação nos seguintes grupos: 

 
• Barreiras semânticas. Referentes ao código 

 
Têm a ver com o significado das palavras; quando não precisamos o seu sentido, estas 
prestam-se a diferentes interpretações e assim o recetor não interpreta aquilo que 
disse o emissor, mas aquilo que o seu contexto cultural lhe indica. 
Se ao falar ou escrever utilizamos uma palavra com uma aceção não correspondente, 
produz-se uma barreira semântica. Isto quer dizer: mudança de significação. 
 

• Barreiras físicas. Referentes ao contexto 
 

São as circunstâncias presentes no ambiente e que impedem uma boa comunicação. 
Por exemplo: ruídos, iluminação, distância, falha ou deficiência dos meios utilizados 
para transmitir uma mensagem: telefone, microfone, gravador, televisão, etc. 

 
• Barreiras administrativas 

São as originadas em estruturas organizacionais inadequadas, com mau planeamento 
e funcionamento deficiente dos canais. Estas podem ocorrer pela falta de 
planeamento, orçamentos não definidos, distorções semânticas, expressão 
deficiente, perda na transmissão e retenção incorreta, escutar mal e avaliação 
prematura, comunicação impessoal, desconfiança, ameaça e temor; período 
insuficiente para se adaptar à mudança; ou sobrecarga de informação. 

 
• Barreiras psicológicas 

 
Representam a situação psicológica particular do emissor ou recetor da informação, 
ocasionada por vezes por agrado ou rejeição ao recetor ou emissor, conforme o caso, 
ou até à mensagem comunicada; a deficiência ou a deformação podem ser devido 
também a estados emocionais (temor, tristeza, alegria) ou a preconceitos para 
aprovar ou desaprovar aquilo que lhe é dito, não ler o que está escrito, não entender 
ou não acreditar no que ouve ou lê. 
 
 
 
 
 



4.4 COMUNICAÇÃO VERBAL 

 
Ao comunicar, devemos usar uma linguagem que se adapte ao recetor. Os nossos 
pensamentos podem andar mais rápido que as palavras, e acabamos a dizer aquilo 
que não queremos. Devemos recordar que enquanto estamos a explicar o diagnóstico 
diferencial a um cliente, podemos lembrar-nos de um adicional. Noutras ocasiões 
talvez queiramos guardar algo da informação para quando tenhamos o resultado de 
determinada prova. 
 
Para que a nossa mensagem seja aceite e compreendida, a linguagem deve ser: 

✓ Clara, precisa e simples, evitando tecnicismos, calão, frase feitas, provérbios 
ou palavras demasiado rebuscadas. 

✓ Gráfica e descritiva, de modo que gere imagens mentais com nitidez, pois por 
vezes não temos outro meio de apoio além da palavra para dar-nos a entender. 

✓ Dinâmica, os verbos devem ser usados no presente, nunca no futuro ou 
condicional e, sobretudo, mostrando segurança. 

✓ Positiva, é importante usar palavras positivas e evitar expressões negativas. 
Se um teste não for diagnóstico, é recomendável usar uma expressão como 
esta: “Boas notícias, a radiografia não mostra nenhuma anomalia”, é melhor 
que simplesmente: “Não se vê nada na radiografia”. 

✓ Não redundante, evitando superlativos inúteis ou demasiados adjetivos. 
Sempre que for possível, utilizar uma única palavra em vez de uma frase. 

✓ Adicionalmente, ao longo da consulta, a nossa linguagem deve adaptar-se à 
linguagem do interlocutor, daí a importância da escuta ativa durante a 
consulta. 

✓ Por último, “se o recetor não entende é culpa do emissor”. É importante 
evitar a falsa confiança e a falsa humildade. Nunca devemos dizer: “É que você 
não me entende”, mas antes: “Se calhar expliquei-me mal”. 

 
 
 
 
 



4.5 COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL 

 
A comunicação não verbal é o processo de comunicação mediante o envio e a 
receção de mensagens sem palavras, ou seja, mediante indícios, gestos e signos. É 
levada a cabo sem uma estrutura sintática, pelo que não podem ser analisadas 
sequências de constituintes hierárquicos. 
Estas mensagens podem ser comunicadas através de gestos, linguagem corporal ou 
postura, expressão facial e o contacto visual, a comunicação de objetos como roupa, 
penteados ou inclusivamente a arquitetura ou símbolos e a infografia, bem como 
através de um agregado do anterior, como a comunicação da conduta. Pelo que existe 
uma monitorização contínua no qual fazemos e o outro percebe 
Em cada elemento da comunicação não verbal associado à comunicação da pessoa 
procura-se a coerência entre a linguagem, a corporalidade e a emoção que subjaz na 
mensagem. 
 

• Tipos de comunicação não verbal 
 

4.5.1 CINESIA 
 

✓ Postura corporal. A postura é a disposição do corpo ou das suas partes em 
relação a um sistema de referência que pode ser quer a orientação de um 
elemento do corpo com outro elemento ou com o corpo no seu conjunto, quer 
em relação a outro corpo. 
       O movimento do corpo pode transmitir energia e dinamismo durante a 
interação, embora quando este movimento for incongruente com o conteúdo 
verbal ou o contexto comunicacional, normalmente terá o efeito de distrair a 
atenção do interlocutor. 

✓ Os gestos. A expressão facial serve para comunicar muitas outras coisas não 
tão universais e que dependem do contexto e do estado emocional da 
interação.  

✓ O olhar. O estudo do olhar contempla diferentes aspetos. Entre os mais 
relevantes estão: a dilatação das pupilas, o número de vezes que abrem e fecham os 
olhos por minuto, o contacto ocular, a forma de olhar.  
       O olhar desempenha várias funções na interação, sendo as mais relevantes:  
  
       Regula o ato comunicativo. Com o olhar podemos indicar que o conteúdo de uma 
interação nos interessa, evitando o silêncio. 
Fonte de informação. O olhar é utilizado para obter informação. As pessoas olham 
enquanto escutam para obter uma informação visual que complemente a informação 
auditiva. 
       Expressão de emoções. Podemos ler o rosto doutra pessoa sem olhá-la nos olhos, 
mas quando os olhos se encontram, não apenas sabemos como se sente o outro, mas 
que ele sabe que nós conhecemos o seu estado de espírito. Associamos diversos 
movimentos dos olhos a uma ampla gama de expressões humanas. 
       Comunicadora da natureza da relação interpessoal. Quando os olhares se 
encontram é possível dizer a relação que mantêm, tal como a intenção de que não se 
encontrem. 



 
✓ O sorriso  Normalmente o sorriso é utilizado para expressar simpatia, 
alegria ou felicidade. O sorriso pode ser utilizado para fazer com que as situações de 
tensão sejam mais suportáveis. Um sorriso atrai o sorriso dos outros, sendo uma 
forma de descontrair a tensão. Por outro lado, o sorriso tem um efeito terapêutico. 
Observou-se que, quando se pedia às pessoas que se sentiam deprimidas ou 
pessimistas, imitassem o sorriso dos outros, declaravam sentir-se mais felizes. O 
sorriso também recebe influência do poder que tem lugar numa relação.  

 
 

4.5.2 PARALINGUÍSTICA           
 

O comportamento linguístico é determinado por dois fatores: o código e o conteúdo 
que se pretende comunicar. No entanto, estes dois fatores não constituem a 
totalidade do comportamento nem verbal nem comunicativo. Existem variações 
linguísticas, entre as quais se pode citar a escolha do idioma, a utilização de uma 
linguagem simples ou elaborada, a escolha dos tempos verbais, etc. Por outro lado, 
existem variações não linguísticas como o ritmo, o tom e o volume da voz. A 
paralinguística dedica-se ao estudo das variações não linguísticas.  

 
✓        O tom. A qualidade do tom que nos interessa é o tom afetivo, isto é, a 

adequação emocional do tom de voz utilizado na conversa. O tom é um reflexo 
emocional, de forma que a excessiva emocionalidade reprime a voz e o tom 
torna-se mais agudo. Portanto, o desvio para os tons agudos é um sintoma de 
inibição emocional. 

✓        O volume. Quem inicia uma conversa num estado de tensão mal adaptado 
à situação, fala com um volume de voz inapropriado. Quando a voz surge num 
volume elevado, costuma ser sintoma de que o interlocutor quer impor-se na 
conversa e está relacionado com a intenção de mostrar autoridade e domínio. 
O volume baixo é sintomático da intenção de não querer fazer o esforço de ser 
ouvido, que se associa a pessoas introvertidas.             

✓        O ritmo. O ritmo refere-se à fluidez verbal com que a pessoa se expressa. 
Foi estudado nos meios psiquiátricos, pois um dos sintomas da tendência da 
condição neurótica ou psicótica, da rutura com a realidade, é um ritmo de 
alocução átono, monótono, entrecortado ou lento. Na vida normal o ritmo 
lento ou entrecortado revela uma rejeição ao contacto, um manter-se 
protegido, um desejo de retirada e frieza na interação. O ritmo caloroso, vivo, 
modulado, animado, está vinculado à pessoa disponível para o contacto e a 
conversa. 

 
4.5.3 PROXÉMICA             

 
Refere-se ao amplo conjunto de comportamentos não verbais relacionados com a 
utilização e a estruturação do espaço imediato da pessoa. Há dois âmbitos principais 
de estudos na proxémica: a) estudos sobre o espaço pessoal e b) estudos sobre a 
conduta territorial humana. 



✓ Estudos sobre o espaço pessoal. O espaço pessoal é definido como o espaço 
que nos rodeia, no qual não deixamos que outros entrem a não ser que sejam 
convidados a fazê-lo ou se deem circunstâncias especiais. Estende-se mais 
para a frente que para os lados, sendo mínimo nas nossas costas. O espaço 
pessoal é estudado sob duas perspetivas: a proximidade física na interação e o 
contacto pessoal. Tocar também é uma forma de chamar a atenção e pode ser 
utilizado para guiar ou dirigir a outra pessoa para algum sítio. 

✓ Conduta territorial humana. São os estudos sobre o espaço de que as pessoas 
necessitam para viver razoavelmente, tendo sido observado que certos 
desenhos de casas favorecem mais que outros as disputas entre vizinhos. 
Destes estudos surgiu o conceito de “espaço defensível”, que é aquele espaço 
que cada um de nós necessita para viver e que defendemos contra qualquer 
intrusão, indesejada, por parte doutras pessoas.  Se os andares forem 
demasiado pequenos, se estiverem muito juntos ou se fizerem com que as 
pessoas se aglomerem em determinados pontos, chegará um momento em 
que surgirão tensões que podem desembocar em hostilidade aberta e em 
condutas agressivas.  1 
 
 

4.6 COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS 
 
As competências comunicativas podem ser definidas em torno da influência que se 
exerce sobre o recetor e, por conseguinte, sobre a mudança que ocorre no seu 
ambiente. Segundo O´Connor e Seymour (1999), estas competências são 
representadas pelas capacidades de desempenhar determinadas tarefas 
comunicacionais de modo consistente para influir nas pessoas, pois a comunicação é 
um círculo onde o sujeito influi noutros indivíduos e os outros nele. Portanto, é 
necessário dominá-las para enfrentar as diversas variações que surgem no meio do ser 
humano, o que ainda é mais verdade para os líderes, que enfrentam e influem de 
várias formas no pessoal, clientes, fornecedores da organização, entre outros. 
 
Para saber quantas categorias de competências existem, devemos tomar como base 
o campo da educação. Bogoya (2000) fala de três níveis de competências: 
interpretativo, argumentativo e propositivo, ao qual adicionaremos a competência 
comunicativa, para falar das quatro competências básicas na educação. 
 

- Competência interpretativa: baseia-se em capacidades para a 
compreensão da informação com base nos sistemas simbólicos e a partir 
da captação do sentido dos textos, mapas, esquemas, mensagens pelos 
diferentes meios, interpretação de textos virtuais e demais material, para 
a formulação de teorias ou a reconstrução do conhecimento. No processo 
de comunicação, exercita-se principalmente a escuta, a leitura e a 
decifração de outros tipos de textos, para o qual é necessário o 
conhecimento das linguagens verbais e não verbais. 

                                                           
1 Batista, Judeira; Romero, Moraima HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL LÍDER EN UNIVERSIDADES 
PRIVADAS Y SU RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Laurus, vol. 13, núm. 25, 
setembro-dezembro, 2007, pp. 36-64 



 
- Competência argumentativa: o seu propósito é refutar as teses ou 

afirmações que o ser humano faz com base nos dados que a informação 
lhe proporciona. Baseia-se na formulação e articulação de argumentos, em 
propostas, novas teorias, estabelecimentos de causas, efeitos e relações, a 
formulação de conclusões e a formulação do pensamento lógico e 
científico, em geral. Na comunicação, esta competência é exercida na 
produção de discursos especialmente expositivos, argumentativos e 
diretivos. 

 
- Competência propositiva: procura formular hipóteses explicativas, 

resolver problemas concretos, mostrar alternativas no campo do 
conhecimento e da ação, assinalar formas de resolver conflitos ou de fazer 
aplicações e informar. 

 
- Competência comunicativa: é transversal nas três competências 

anteriores, ou seja, está presente ou implicada nelas, pelo que é 
importante desenvolvê-la mais, pelo que lhe dedicamos as seguintes 
secções. 

 
 
Da mesma forma, Sambrano (2001) destaca que, para que os indivíduos aprendam 
novas competências comunicativas com independência na sua organização, devem 
cumprir a condição de querer aprender as referidas competências, de considerá-las 
significativas, valiosas e comprometer-se ou responsabilizar-se pela referida 
formação. Portanto, este processo exige motivação dos líderes. Para dominar as 
competências comunicativas com as quais se consegue influir numa interação 
humana é necessário manusear as seguintes aptidões: cadenciar, rapport, 
flexibilidade, assertividade, escutar ativamente, falar com clareza e competência para 
responder. Estas aptidões serão definidas a seguir. 
 
✓ Cadenciar  Esta aptidão implica acompanhar a cadência da outra pessoa, andar ao 

ritmo do interlocutor para depois poder conduzir, assumir o controlo e introduzir 
novas normas diferentes de comportamento, assumindo desta maneira a liderança 
(Losada 2004). Noutra perspetiva, Arocha (2003) afirma que o líder efetivo, ao 
utilizar a competência de cadenciar, está a ser sensível às reações que o seu 
comportamento gera noutras pessoas e está sensorialmente alerta com os sentidos 
para perceber os sinais do meio e responder a eles de forma flexível, efetiva e 
conveniente. Isto leva a pensar que esta competência comunicativa tem um forte 
elemento de persuasão para essa efetividade, na qual o líder pode atribuir ao 
interlocutor crenças, paradigmas novos ou modernos ou induzi-lo na realização de 
ações para otimizar a produção da organização. 
 

✓ Rapport ou Sintonia O rapport para O´Connor y Seymour (1999) é o processo por 
meio do qual se estabelece e mantém uma relação de confiança mútua e 
compreensão entre duas ou mais pessoas e que pode gerar respostas úteis doutros 
indivíduos. Como uma competência comunicativa, predispõe as pessoas de tal 



forma que, ocasionalmente, se estabelece uma conexão tanto física como 
psicológica, o que permite ao emissor dirigir o outro interlocutor até ao estado 
emocional pretendido por este. Estes autores consideram que, para o diretor ou 
líder, é primordial influir nas pessoas, saber exercer um atrativo que as vincule à 
organização, pois, de alguma maneira, todo o pessoal está envolvido na relação 
com os outros, quer seja dentro da organização, quer seja fora dela, pelo qual é 
fundamental construir excelentes relações, sendo este o segredo para atingir os 
objetivos de cada indivíduo e, por conseguinte, da organização. Neste quadro de 
referência, é possível inferir que a sintonia ou rapport consiste fundamentalmente 
em compreender e acompanhar as pessoas na maneira de ver a realidade. 
 

✓ Flexibilidade A flexibilidade é adotar perspetivas distintas, como afirmam 
O´Connor y Seymour (1999), que acreditam que o enfoque dos factos será melhor 
para uma maior amplitude de critério. Portanto, é importante ter em conta 
distintas ideias e prioridades, quantos mais pontos de vista seja possível considerar, 
mais valiosa será a informação e mais fácil e assertiva será a tomada de decisão. De 
igual maneira, Sambrano (2001) indica que a condição ideal para que um indivíduo 
tenha poder é assumir a suficiente elasticidade para compreender os outros, 
colocar-se no lugar do outro e dali propiciar mudanças sob a perspetiva do bem 
comum.  

✓ Assertividade. Robbins (1998) considera a pessoa assertiva como aquela cuja 
personalidade é atrativa ou ativa, que determina os seus próprios direitos e não 
apresenta temores no seu comportamento. Este autor também estabelece que as 
características básicas dos indivíduos assertivos são: liberdade de expressão, 
comunicação direta, adequada, aberta, o seu comportamento é respeitável e aceita 
as suas limitações. Além disso, a assertividade tem um significado especial, 
baseado na competência comunicativa de manter os direitos de si próprio como: 
opiniões, crenças e desejos, respeitando simultaneamente o outro, o que contrasta 
com a agressividade ao ignorar os demais. Fundamentalmente ser assertivo é 
considerar o eu e o contexto que o rodeia. 
 

✓ Escuta Ativa. Esta competência centra-se em melhorar a receção da mensagem, 
mostrar interesses, considerar o falante para que este se sinta compreendido e 
reforce a sua comunicação. Concentra-se em dois pontos: uma conduta não 
observável, que se encarrega de dirigir a atenção para o outro indivíduo de modo a 
registar informação e, outra observável, na qual se expressa interesse em escutar e 
comunicar, como refere Argyris (2000). Acrescenta o autor que esta conduta 
observável tem componentes não verbais (contacto ocular, rosto expressivo, 
assentir, estar descontraído, postura adequada) e componentes verbais (fazer 
comentários adequados, com volume e modulação de voz adequados). Muitas 
vezes apresenta-se a situação onde o recetor tem a sua atenção na construção de 
uma resposta ou se pensa em como responder a esta, enquanto deveria estar a 
escutar. Por outro lado, escutar é conferir sentido ao que se escuta, portanto, 
escutar exige prestar atenção, interpretar e recordar os estímulos do som. Esta 
competência poderia permitir ao líder moderno desempenhar adequadamente as 
suas funções para assim facilitar a comunicação e assim a consecução dos objetivos 
da organização. Sob esta perspetiva, qualquer comunicação implica a participação 



de duas partes, cada uma com necessidades, desejos e atitudes diferentes, que 
podem constituir obstáculos se entrarem em conflito com os da outra parte e que 
ditas barreiras podem impedir a transmissão ou a receção da mensagem correta. 
Para ter sucesso, qualquer comunicação deve superar os referidos obstáculos e o 
primeiro passo consiste em reconhecer a existência destas. 
 

✓ Falar com Clareza. Segundo Dilts e Epstein (1998), falar com clareza é uma 
competência que proporciona fluidez, naturalidade e permite uma maior 
compreensão do outro, poupando tempo, eficácia no trabalho, solucionando 
conflitos, ganhando autoestima com a mais alta qualidade nas relações com os 
outros e obtendo os melhores resultados pretendidos. A aptidão de falar com 
clareza consiste em mover a vontade mediante a palavra, emocionar e persuadir e, 
portanto, saber algo não é igual a saber dizê-lo. Esta é a importância da 
comunicação oral. 
Para Argyris (2000), o modo de falar inclui o tom, a enunciação, a pronunciação, o 
volume e a correção das palavras utilizadas. Também influem a assertividade ao 
falar, o controlo dos gestos e o contacto ocular que se mantém com o interlocutor. 
As técnicas para escutar são essenciais, o modo como se escuta é relevante para o 
outro e ajuda ao intercâmbio da informação. Portanto, se se quiser estabelecer 
uma relação de trabalho, quanto mais se ouvir com atenção, melhor se pode dar 
uma resposta. De facto, uma maneira útil para evitar os mal-entendidos é verificar 
a mensagem com o seu interlocutor, então será possível corrigir qualquer 
ambiguidade. O melhor é usar uma linguagem corporal positiva para sublinhar a 
mensagem oral. 
 

✓ Competência de Resposta. Para Arredondo (2002), a competência de resposta é 
aquilo que se conhece como responsabilidade e trata-se da capacidade para decidir 
apropriadamente e com eficácia dentro dos limites das normas sociais e das 
expectativas comummente aceites. Da mesma forma, Robbins (1998) precisa que 
esta competência é a qualidade com a qual o indivíduo proporciona as suas ideias, 
pensamentos e conduta de modo adequado para a tomada de decisões de forma 
autónoma. Portanto, o líder quando consegue tomar consciência sobre o dever e a 
capacidade de responder assertivamente aos outros pelo que fizer e deixar de fazer 
está a aplicar a competência de resposta. Sambrano (2001) assinala que as pessoas 
antes de se expressar têm o pensamento formado na sua mente, que foi originado 
através dos sentidos, que depois transmitem ao seu interlocutor. Por conseguinte, 
os pensamentos podem formar-se por duas vias: a primeira é recordar, pelo assim 
se evocam imagens, sons, sensações e sabores. A segunda é construir ou imaginar, 
como afirmam O´Connor e Seymour (1999), que indicam que a maior parte dos 
nossos pensamentos são tipicamente uma mistura de expressões sensoriais, 
recordadas ou construídas. Da mesma forma, os aspetos mais importantes para 
este canal são o som, o timbre de voz das pessoas, a entoação, acentuação, o ritmo 
e a velocidade. Estes são elementos indispensáveis para compreender aquilo que a 
outra pessoa fala.  

 
 
 



 
 
A conclusão final é que os processos de comunicação são complexos porque neles 
influem muitos fatores diferentes. A comunicação em público tem muito a ver com a 
análise dos diferentes fatores para escolher o que se vai dizer e a forma como se vai 
dizer. 
 
Em síntese, tomamos decisões em função de diferentes elementos fundamentais: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.  DESENHO DA ESTRATÉGIA PARA O PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 
 
É possível definir uma estratégia como uma série sistemática e bem planeada de 
ações que combinam diversos métodos, técnicas e ferramentas, para conseguir uma 
alteração concreta ou objetiva com os recursos disponíveis, num tempo determinado. 
Da mesma forma, uma estratégia de comunicação é uma série de ações bem 
planeadas que se propõe alcançar determinados objetivos através da utilização de 
métodos, técnicas e abordagens de comunicação.  
 
É necessário procurar a coerência com a missão e os valores da entidade e deve 
interiorizar-se e realizar-se um discurso básico sobre o projeto que se vai comunicar e 
o seu desenvolvimento. Na definição da estratégia devem centrar-se os eixos 
principais em torno dos quais girará depois a comunicação. É importante não 
confundir a estratégia e as táticas (ações concretas). 
 
A melhor estratégia de comunicação vai estar sempre ligada à explicação da ação. 
Por isso, é fundamental dar visibilidade ao que se faz e não se ficar apenas no que se 
diz: “comunicar melhor aquilo que se faz” é fundamental. É necessário ir do geral ao 
particular e saber que não se trata de comunicar mais quantidade, mas de eficácia. 
 
É necessário utilizar uma linguagem e um tom apropriados para o público ao qual se 
dirige a mensagem. Em muitos casos, a informação transmitida torna-se 
incompreensível para a cidadania e por isso é necessário procurar a simplicidade e 
falar a mesma linguagem utilizada pelo público. No caso dos meios, também é 
necessário adaptá-los à mensagem que se vai transmitir. 
 
Na definição da estratégia é preciso selecionar os canais que serão usados para 
realizar a comunicação. 
 
Em resumo, o desenho da estratégia de comunicação deve responder a: 

- Como será desenvolvida a estratégia de comunicação? 

- Com que linguagem e com que tom se comunicará? 

- Através de que canais a comunicação será levada a cabo? Através dos meios de 

comunicação, outros canais ou diretamente? 

Para o desenho de uma estratégia de comunicação propomos as seguintes fases:  
 
 

5.1 FASE DE ANÁLISE 
 
Antes de propormos uns objetivos ou refletir sobre o público-alvo da nossa comunicação, 
devemos analisar a nossa própria entidade e a sua situação comunicativa. 
 
Deste modo, conhecer o ambiente que rodeia a instituição é fundamental para 

adaptar e antecipar a estratégia institucional perante as possíveis alterações que 



possam surgir. A análise do ambiente é um aspeto amplo que se pode concentrar em 

três contextos: 

 

- Contexto local: conhecimento da localidade/comunidade 

- Contexto social: conhecimento da sociedade 

- Contexto organizacional: conhecimento da própria organização.  
 
Também é uma boa altura para conhecer e analisar que canais usamos atualmente 

e para que, bem como medir o impacto que têm e que resultados nos 

proporcionaram até agora. Também devemos aproveitar este momento para realizar 

uma monitorização dos nossos canais de comunicação para conhecer e registar o 

ponto de partida.  

 
5.2 OBJETIVOS 

 
Tal como se recomenda na redação de qualquer projeto, os nossos objetivos devem 
ser concretos, mensuráveis e realizáveis. Estes objetivos, embora se centrem na 
comunicação, devem estar enquadrados nos ideais da entidade, na sua missão e nos 
seus valores (e não os contradizer). 
 
Para facilitar a realização e a posterior medição, convém especificar também que 
indicadores de avaliação vamos seguir. 
 
Tanto se redigir um projeto como um Plano de Comunicação, existem algumas 
normas gerais a título de recomendações para redigir objetivos: 
 

- Distinguir entre objetivos gerais (mais a longo prazo e que englobam outros 
objetivos mais específicos) e objetivos operacionais (ou específicos), que criarão o 
quadro para as posteriores ações concretas a realizar. 
 

- Guie-se pela técnica SMART: 
• Específicos. Evita os objetivos demasiado gerais ou abstratos que não deem 

pistas sobre as ações que devemos desenvolver. 
• Mensuráveis. Que nos permitam definir indicadores de avaliação. 
• Alcançáveis. Não serve de nada propor objetivos pouco realistas. 
• Relevantes. Que gerem uma verdadeira transformação ou meta. 
• Temporalizáveis. Que possamos planificar e sequenciar. 

 
- Que expressem uma ação a levar a cabo. Para isso ajuda usar verbos no infinitivo: 

implicar, atrair, aumentar, desenvolver, analisar… mas nem pensar em usar o verbo 
tentar, como vai fazer a medição depois? 

 
 
 
 



 

5.3 PÚBLICO-ALVO 
 

Depois de definidos os objetivos que queremos alcançar com a comunicação, o passo 
seguinte seria determinar a quem vamos dirigir esta comunicação. 
Uma boa identificação do nosso público vai permitir-nos focar e personalizar os 
nossos conteúdos, procurar um maior nível de interação e utilizar os canais adequados 
onde estão as pessoas às quais queremos chegar. 
 

Algumas perguntas que nos podem ajudar a definir o nosso público destinatário 
poderiam ser: 

▪ Onde estão os/as utilizadores/as a que nos dirigimos?: onde vivem, por onde se 
movem… 

▪ Que linguagem utilizam? 
▪ O que lhes interessa da nossa entidade? 
▪ Como é o seu estilo de vida? 
▪ Que ferramentas ou canais tecnológicos usam? 

 
A agência SocialCo propõe situar os públicos-alvo em círculos concêntricos segundo a 
sua relação com a entidade:”No centro está quem mais recebe ou contribui para a 
comunicação e consoante avançamos para os círculos exteriores, com quem temos uma 
relação menos atenta nestes termos. Situar os diferentes tipos de público neste gráfico 
vai mostrar-nos onde estão as nossas prioridades comunicativas e permitir-nos avançar 
cenários de alteração para atrair círculos mais próximos aos públicos que consideremos 
preferenciais ou manter outros”2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Plano de Comunicação digital nas ONG (III): Determinar e conhecer os públicos-alvo (2016): Virginia 
Moraleda, SocialCo: http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-iiideterminar-y-
conocer-a-los-publicos-objetivos  

http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-iiideterminar-y-conocer-a-los-publicos-objetivos
http://www.socialco.es/plan-de-comunicacion-digital-en-las-ong-iiideterminar-y-conocer-a-los-publicos-objetivos


 
5.4 A MENSAGEM  

 
É necessário ter bem clara a mensagem principal que se vai comunicar, procurando a 
exatidão na sua concretização, concentrando as ideias para evitar a dispersão 
comunicativa (“menos é mais”) e ter sempre como perspetiva que a mensagem mais 
eficaz é aquela mais próxima da cidadania. Trata-se, portanto, de criar mensagens 
fortes e claras.  
 
É conveniente refletir sobre a mensagem geral da entidade e as mensagens 
específicas, considerando os públicos e os conteúdos da comunicação. 
 
As mensagens não podem ser as mesmas para toda a cidadania e devem ser 
adaptadas a cada ambiente particular. É aquilo se conhece como a microcomunicação 
ou comunicação direta, que se repercutirá numa maior eficácia comunicativa. 
 
Se o plano de comunicação a desenvolver fizer referência à comunicação da 
instituição a nível global (para todas as atividades no seu conjunto, e não para um 
projeto ou tema em concreto), a instituição deve conceber as linhas gerais e as 
mensagens adequadas para os públicos em geral, com uma visão ampla e tendo em 
conta os eixos estratégicos nos quais se centrará a agenda ou o programa da 
organização. 
 
 

5.5 RECURSOS  
 
Temos de saber de que financiamento dispomos para cada ação concreta e também 
de que recursos humanos será preciso dedicar à campanha de comunicação. Não é 
imprescindível dispor de um orçamento elevado para pôr em marcha um bom plano 
de comunicação. No nosso caso, o que temos em conta nesta secção é: 
 

• Recursos Humanos. Uma estimativa das horas destinadas aos trabalhos de 
comunicação de todas as pessoas implicadas, bem como o custo/hora 9. 

 
• Recursos materiais. Material inventariável com o qual contamos e podemos 

usar como câmaras de fotografia e vídeo, microfones, mesa de som, tripés, 
etc., bem como a despesa previsível na compra de material novo. 

 
• Software e apps de pagamento específicas de comunicação. Se quiserem 

realizar uma estratégia potente de comunicação, talvez tenha interesse avaliar 
a compra de alguns programas profissionais.  

 
• Investimento previsto de anúncios e patrocínios. No nosso caso, por 

exemplo, Facebook Ads e Google Ads Grants11. 

 
 



5.6 AVALIAÇÃO  
 
Depois de realizado o trabalho de seguimento e controlo, é necessário avaliar os 
resultados finais da comunicação com a finalidade de ter informação de base para 
futuras ações. 
 
Trata-se de realizar uma avaliação ou valoração global do Plano de Comunicação, com 
a finalidade de comprovar se os objetivos propostos foram atingidos e avaliar, no 
conjunto, o Plano. 
 
 
 
 

CICLO ESTRATÉGIA DA COMUNICAÇÃO 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Análise 

Objetivos 

Público 

Mensagem 

Recursos 

Avaliação 



6. INCIDÊNCIA DA COMUNICAÇÃO  

 
6.1 COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

As organizações têm consciência da necessidade de relacionar-se com os seus 
públicos, o que implica zelar por uma comunicação eficiente para a criação e a 
manutenção de canais de comunicação e mensagens eficazes. E isto sem esquecer a 
importância da sua integração na estratégia a realizar pela entidade, na qual os 
valores predominantes devem ser a transparência, a comunicação e o diálogo.  
 
Uma boa estratégia de relações públicas visa dar a conhecer a organização com os 
seus valores e objetivos para ganhar a simpatia e o reconhecimento na sociedade. 
Também são aspetos a ter em conta o trabalho sobre a imagem e o posicionamento, 
que deve abordar a transparência da organização e a sua atitude proativa e 
responsável. 
 
 As organizações, mediante as estratégias de relações públicas, propõem-se a captar 
recursos, não apenas económicos, mas também materiais e humanos, que facilitem a 
atividade e o desenvolvimento.  
 
Segundo afirma Adriana R. Orsi (2012) as ONG obtêm os seus fundos e recursos 
económicos de doadores, privados ou institucionais, e isto não será uma tarefa fácil se 
não dispuserem dos canais de comunicação apropriados para transmitir a imagem da 
organização. As relações públicas ajudam, se forem geridas de forma adequada, a 
criar estratégias certeiras para as alianças, o fundraising.  
 
Segundo Michel Barton (2003), quando falamos de relação pública e relação com os 
meios, falamos da criação de informação pública. Os meios de comunicação são os 
encarregados de fazer chegar esta informação aos públicos e para isso a referida 
informação deve assumir o modo noticioso. (Notícia = Informação + Atualidade). 
Portanto, apesar das numerosas mensagens das entidades, na hora de se 
relacionarem com os meios devem adotar um caráter informativo. 
 
Para obter presença nos meios, a organização deve ter credibilidade, ser transparente, 
manter relações saudáveis e amistosas com a imprensa e, claro, gerar conteúdos que 
resultem atrativos, adaptando-os aos meios e à sua audiência. Por isto, o encarregado 
das Relações Públicas de uma organização deve fazer sempre um trabalho rigoroso ao 
elaborar comunicados de imprensa e deve saber escolher notícias e dados que 
despertem o interesse dos leitores dos meios selecionados. 
 
“A identidade e a imagem empresarial são ativos intangíveis importantes que, 
bem concebidos e planeados estrategicamente, refletem a cultura e os valores. 
Além disso, facilitam a identificação do organismo e conseguem atrair e fidelizar 
voluntários e doadores”. 

 



6.2 POSICIONAMENTO E MAPA INTEGRAL DE COMUNICAÇÃO.  

 
No nosso ambiente atual, gerir a comunicação é uma decisão inadiável para qualquer 
tipo de organização. “As empresas são mundos em ação. Organismos de elevada 
complexidade imersos num universo de mudanças constantes e em expansão: os 
mercados, as instituições, a sociedade, o mundo global. Qualquer alteração, interna e 
externa, afeta a empresa e exige dela respostas eficientes nas suas tomadas de 
decisões e nas suas formas de relacionamento, de gestão e de atuação.” 3 
 
Para contar com uma plataforma estratégica que permita às organizações dar 
respostas eficientes no seu ambiente e gerir as suas relações, o primeiro passo é 
posicionar as vantagens e benefícios da gestão da comunicação e convertê-la num 
elemento de competitividade para as organizações. Isto implica, para elas, uma 
transformação do pensamento estratégico. Este trabalho de persuasão é o objetivo 
primário para a direção de comunicação. 
 
Os meios de comunicação são instrumentos em constante evolução e necessários 
para desenvolver uma comunicação pública efetiva, sendo por isso necessário 
conhecê-los satisfatoriamente.  Devido à complexidade dos meios de comunicação, 
Harry Pross (1972) separou estes em três categorias, partindo do seu grau técnico. Em 
1997 Manfred Fabler contribui com uma nova categoria, ficando assim a seguinte 
classificação: 
 

    Meios primários (meios próprios): estão ligados ao corpo humano. Não 
necessitam da utilização de qualquer técnica para a comunicação, que, por sua vez, é 
sincrónica. Exemplos: Narrador, Padre, Teatro. 
 

    Meios secundários (máquinas): Necessitam da utilização de técnicas 
(tecnologias) do lado do produtor de conteúdos. O recetor da informação não 
necessita de nenhum dispositivo para descodificar a informação. Exemplos: Jornal, 
revistas, etc. 
 

 Meios terciários (meios eletrónicos): Necessitam da utilização de técnicas 
(tecnologias) do lado do produtor de conteúdos e do recetor. Exemplos: Telegrafia, 
televisão, discos de música, etc. 
 

    Meios quaternários (meios digitais): Permitem tanto a comunicação sincrónica 
como assincrónica (interação). Necessitam da utilização de técnicas (tecnologias) do 
lado do produtor de conteúdos e do recetor. A divisão destes últimos (produtor e 
recetor) tende a desaparecer, bem como o tempo e a distância. Os meios quaternários 
integram os Novos Meios de Comunicação. 
  
Uma metodologia para poder gerar um posicionamento é o Mapa Integral de 
Comunicação. Trata-se de um mapa e de um guia que permite traçar percursos, no 
nosso caso particular, percursos estratégicos e que identificar, conhecer, analisar e 

                                                           
3 COSTA, JOAN, La comunicación en acción, Paidós, Barcelona, 1999. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Pross&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Faßler&amp;action=edit&amp;redlink=1


caracterizar os elementos e atributos da organização, para identificar os espaços de 
intervenção da comunicação. Este processo consegue integrar esforços isolados de 
diagnóstico que garantem uma abordagem integral e total da ação comunicativa. 
 
O mapa integral de comunicação é um processo cíclico e mecânico onde primeiro se 
conhece, depois se analisa, para finalmente caracterizar, desde a comunicação, cada 
um dos atributos e elementos da organização. Abarcando a sua realidade institucional 
e os diferentes cenários de interação da organização desde o seu “dintorno, contorno 
e entorno”.4  
 
 

 
 

 
O mapa é construído a partir da análise de três eixos de caracterização: inicia-se com a 
realidade empresarial onde se delimita o ambiente, ou seja, o espaço de interação da 
organização, depois analisa-se a estrutura interna e, em segunda instância, aborda-se 
a identidade e a imagem empresarial e depois as diferentes formas com que a 
organização gere a comunicação. Posteriormente, realizam-se um inventário, a 
caracterização e a segmentação estratégica dos públicos e os stakeholders e conclui-
se com a identificação dos diferentes meios que a empresa emprega para informar e 
comunicar. 

 
Os elementos e os atributos analisados para conseguir uma caracterização integral e, 
por conseguinte, construir um mapa comunicacional de uma organização, são 
agrupados em três eixos: realidade empresarial, identidade e imagem empresarial e 
formas de comunicação. 
 
 

                                                           
4 2 Conceito de ITALO PIZZOLANTE tomado do seu livro El poder de la comunicación estratégica, Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia, 2004. 
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6.2.1 REALIDADE EMPRESARIAL 

 
É o conjunto de traços e condições objetivas da organização. Esta análise está dividida 
em duas fases: 1. Delimitação e caracterização do ambiente 2. Caracterização da sua 
estrutura interna 
 
- 1. Delimitação e caracterização do ambiente: “O ambiente da organização é um 
campo de forças, um campo de tensões concorrentes, favoráveis ou adversas, que 
requer, em primeiro lugar, identificá-las e seguidamente elaborar e aplicar estratégias 
e táticas criativas e suficientemente eficazes para conseguir o objetivo da ação”5.  
 
Para isso é possível utilizar a ferramenta de PESTLE com as seguintes características.  
 

 
 
         Caracterização da sua estrutura interna: Caracterização da estrutura interna: 
são cinco os aspetos analisados para caracterizar a estrutura interna da organização 
sob uma perspetiva comunicacional 
 

                                                           
5 COSTA, JOAN, La comunicación en acción, Paidós, Barcelona, 1999, p. 38. 
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Razão de ser da organização: a partir da delimitação do setor e do seu 
ambiente realizado no passo anterior, são definidas as implicações comunicacionais 
dos serviços e dos produtos que a organização oferece. 
 

Focalização estratégica: são identificadas as mensagens-chave empresariais e 
as formas de comunicação que devem ser adotadas para o cumprimento da missão, 
visão, objetivos, metas e plano de negócios. 

Estrutura organizacional: formas de divisão de poder, tomada de decisões e 
coordenação de tarefas, ou seja, analisar com que estrutura organizacional conta e os 
diferentes fluxos de informação e comunicação, identificar os responsáveis diretos e 
indiretos dos meios, entre outros.  

 
Processo empresariais: análise dos processos primários e secundários e 

identificação das carências e vazios comunicacionais nestes.  
 
Papel e função individual: identificação do papel comunicacional de cada um 

dos cargos da organização, ou seja, análise dos manuais de responsabilidades, normas 
e regras. 

6.2.2 IDENTIDADE E IMAGEM EMPRESARIAL 

 
A identidade é construída a partir da cultura organizacional através do 
comportamento, dos símbolos e das mensagens comunicadas. Estes três elementos 
constituem a personalidade empresarial que, projetada para o meio e percebida por 
este, gera a imagem. Sob esta premissa analisaremos de forma conjunta e integral a 
identidade e a imagem. 
Para caracterizar a identidade tomaremos o modelo proposto por Cees Van Riel 
numa adaptação de Birk-git e Stadler “A autorrepresentação planeada e operacional 
de uma organização desenrola-se de três formas diferentes, ou seja, os meios que 
pode utilizar a direção para transmitir a identidade empresarial são de três tipos. De 
facto, qualquer ação ou expressão de uma organização é classificada sob uma destas 
três epígrafes:”6 
 

Comportamento: é o meio mais importante e eficaz que cria a identidade 
empresarial. Os públicos-alvo são aqueles que julgam a empresa pelas suas ações, 
pelo que esta secção analisa a relação entre aquilo que se diz e aquilo que faz e os 
diferentes comportamentos que constroem a cultura. 
 

Comunicação: identificação de envio de mensagens verbais ou visuais. “Uma 
organização pode, por exemplo, informar que é inovadora aos seus públicos-alvo, de 
maneira direta. Se a mesma mensagem fosse transmitida apenas mediante o 
comportamento da organização, o processo seria mais longo e laborioso.” Aqui são 
analisadas as mensagens emitidas e a sua eficácia. 
 

                                                           
6 VAN RIEL, CEES B.M., Comunicación Corporativa, Prentice Hall, España, 2000, p. 35. 
 



Simbolismo: embora Van Riel não o mencione neste modelo, assumiremos que 
os símbolos constituem toda a representação gráfica da organização através dos seus 
elementos: logótipo-símbolo, cor, embalagens, uniformes, fachada e todas as suas 
aplicações empresariais. Quanto à medição da imagem, fazemos referência ao 
modelo de Joan Costa baseado na teoria das representações “imagem mental”; onde 
“em primeiro lugar são definidos quais são (ou hão de ser) os atributos ou valores que 
configuram a estrutura da imagem da organização.  
 

6.2.3 FORMAS DE COMUNICAÇÃO  

 
Esta proposta de análise sistemática adota e une as propostas realizadas por Cees Van 
Riel e Joan Costa; onde as novas formas de gerir a comunicação se enquadram no 
DIRCOM (Direção de Comunicação), na comunicação organizativa e na comunicação 
de marketing.  
 
 DIRCOM (Direção de Comunicação): “A Direção de Comunicação é uma direção 
central única. Leva a cabo uma visão e uma responsabilidade de conjunto sobre as 
comunicações em e da organização, coordenadas com a estratégia geral e os 
objetivos do negócio. Tem uma missão estratégica no plano 
comunicacional/relacional dentro da estratégia geral da organização e nos assuntos 
importantes. Orienta e supervisiona as ações institucionais e de comunicação das 
diferentes Direções-gerais ou Vice-presidências. E tem uma responsabilidade direta 
sobre a imagem empresarial”.7 
 
Comunicação de marketing: Formas de comunicação que apoiam as vendas de bens 
ou de serviços, procuram o contacto pessoal direto entre o vendedor e o futuro 
comprador e são de caráter coletivo e massivo. Busca especificamente criar e manter 
a identidade e o prestígio da organização para conseguir um reconhecimento, 
posicionamento e reputação entre os seus públicos.  
 
Comunicação organizativa: é a comunicação enraizada na organização e nas suas 
áreas funcionais. Indaga-se sobre a pertença dos valores de conduta, o nível de 
confiabilidade, camaradagem, imparcialidade, respeito e orgulho pela organização. 

 

Esta análise visa identificar as formas de comunicação que tem ou deve ter a 
organização de acordo a sua natureza, indagando-se sobre quem gere cada forma, 
sobre como são geridas e que resultados e obstáculos surgiram. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
7 COSTA, JOAN, DirCom on line, Grupo Editorial Desing, Bolívia, 2004, p. 118. 6 Ibidem, p. 90. 
 



 
 
 

 
 

6.3 PLANO DE MEIOS  
 

Esta fase faz referência aos canais através dos quais faremos a nossa comunicação. 

Neste ponto é importante conhecer os hábitos do público-alvo ao qual dirigimos a 

nossa comunicação, os lugares que frequenta, as rádios que ouve, as revistas que lê, 

etc. Como afirma o guia “Como melhorar e aumentar a nossa presença nos meios de 

comunicação”, a escolha dos meios condiciona a informação. 

 

Os grandes princípios da escolha consistem em avaliar os meios possíveis e eliminar 

aqueles que sejam considerados como impossíveis, pelo seu custo ou não adequação 

em referência aos objetivos, a mensagem e o público. É conveniente escolher um 

meio básico e estabelecer, em torno deste, uma combinação doutros meios.  

 

Na seleção dos meios deve considerar-se que as características particulares de cada 

(ideologia, tipo de mensagens e número e tipo de audiência) serão fortemente 

determinadas pelo suporte técnico que utiliza.  

 

Basicamente existem três tipos de estratégias: 

 

• Usar meios ganhos: é a presença que podemos conseguir nos meios de outros 

(meios de comunicação, sites, blogues, páginas ou perfis nas redes sociais) e 

nos motores de busca de conteúdo como consequência da qualidade, sucesso 

ou prestígio que o conteúdo tiver atingido. 

 

• Usar meios próprios: aqueles canais que são da organização e a via direta para 

iniciar conversas com os nossos públicos. Também são o primeiro passo para 

conseguir difusão “ganha, pois através da nossa própria comunidade podemos 

conseguir viralidade. 

 

Usar meios pagos: aqueles nos quais seja necessária uma contraprestação 

(económica) para ter presença. 

 

Segundo o guia antes citado identifica os seguintes elementos diferenciadores:  

 

Agendas informativas:  

o Constituem a principal fonte de informação para os restantes meios.  

o Têm uma grande capacidade de difusão da informação. 



o Costumam receber e transmitir notícias de forma permanente.  

 

 

Meios impressos:  

o Incluem informação mais extensa e reflexiva que os audiovisuais.  

o A imprensa tem leitores regulares. 

o A organização dos jornais permite que os leitores tenham um conhecimento 

sumário ou superficial lendo simplesmente os títulos e os cabeçalhos.  

o Dispõe de secções fixas.  

o Proporciona informação e entretenimento.  

o Contribuem para formar a opinião pública.  

o A sua mensagem tem uma escassa duração na memória, mas é mais 

permanente que as mensagens audiovisuais ou orais.  

o As revistas têm uma circulação mais ampla que os jornais.  

o Abordam os temas com maior profundidade e proporcionam mais material de 

fundo.  

o São mais seletivas para publicar material.  

o Oferecem mais oportunidades a documentos criativos e imaginativos. 

o Têm avidez de fotografias, ilustrações e outro material gráfico. Devemos 

recordar isto ao enviar documentação.  

 

Meios audiovisuais:  

 

o As notícias são mais curtas e superficiais e respondem à imediatez da 

atualidade ou a sua audiência é mais heterogénea. 

o A informação transmitida costuma ser difundida de forma imediata.  

o Exigem com frequência a comparência perante as câmaras ou microfones, 

pelo que é importante a figura do porta-voz da entidade.  

o Respondem mais ao entretenimento que à informação.  

o Têm limites de profundidade do tratamento da informação.  

o O raio caracteriza-se pela proximidade ao recetor. É amável, informal, íntima e 

oportuna. 

 

Meios digitais:  

 

o Estão disponíveis 24 horas por dia sem barreiras geográficas e com um custo 

muito reduzido.  

o Em princípio, não têm limites de extensão. 

o Não costumam ter periodicidade, publica-se de imediato.  

o Existe um amplo leque de micromeios cidadãos e a possibilidade de gerar 

marketing viral entre eles com campanhas atrativas.  



o A informação pode ser multimédia.  

o Têm a capacidade de fomentar a participação e a reação de quem lê os 

conteúdos. 

 

Para conhecer como se estrutura o espaço das interações da organização é necessário 

identificar os públicos e os meios que emprega para construir o seu diálogo. 

Em primeira instância, realiza-se o mapa de destinos ou públicos. Para desenvolver 

esta tarefa propõe-se a seguinte metodologia que se divide em três etapas:  

 

1. Inventário dos meios de comunicação: 

 

Nesta primeira etapa são identificados os meios com os quais a organização tem ou 

deveria ter interação com a finalidade de especializar as ações de informação e de 

comunicação de acordo com o seu perfil.  

 

2.  Caracterização dos meios: 

 

Depois de identificados os meios, cada um é avaliado descrevendo o perfil e o público-

alvo de comunicação e informação e identificando o meio para cada público-alvo, de 

modo a determinar a sua pertinência e o acesso destes. 

 

3. Segmentação estratégica dos destinos 

 

Ao contar com o inventário e caracterização dos meios, o seguinte passo é segmentá-

los estrategicamente, priorizando as ações a realizar com cada um e a comunicação 

em função do seu objetivo e finalidade.  

 

Como em qualquer projeto, num plano de comunicação para atingir um determinado 

objetivo, será necessário prever o desenvolvimento de um conjunto de ações (poderia 

ser uma ação única, mas o normal é que sejam várias). Como um dos objetivos de um 

plano de comunicação é prever as necessidades materiais e temporais necessárias 

para alcançar os objetivos, recomendamos que considere sempre que terá de 

planear ações de preparação (tudo aquilo que tem de fazer antes: reunir mais dados, 

procurar fornecedor, etc.) e ações de desenvolvimento para cada estratégia; também 

deve prever ações que permitam depois obter os dados de análise de que precisa. 

 

Por último, é fundamental que o seu plano de comunicação delimite quando devem 

produzir-se as ações e de que recursos necessita (económicos, materiais, humanos) 

para implementá-las, isto é, o calendário de execução e o público-alvo (em sentido 

amplo). 

 



Tudo isto poderia ser resumido na seguinte tabela:  

 

 

Os canais de comunicação normalmente contemplados dentro do plano de meios 

podem ser personalizados (envios publicitários fora ou dentro da Internet, inserção de 

material em envios alheios, marketing telefónico e relações públicas) ou por canais 

maciços. Estes são utilizados quando não se conhece pessoalmente os destinatários 

ou se quer chegar a um público muito amplo em pouco tempo. Em geral, o prazo de 

resposta costuma ser mais longo. Exemplos destes canais seriam as feiras e atos 

públicos, as revistas e os boletins, as apresentações da ONG e os grandes meios de 

comunicação, como a televisão, a rádio ou a imprensa. 
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7. COMUNICAÇÃO EXTERNA (OFFLINE E ONLINE) 
 

7.1 COMUNICAÇÃO OFFLINE 
 

Podemos dizer que o marketing offline é todo aquele que não tem nada a ver com a 
Internet, segundo o autor Rodríguez Fernández (2011). Este marketing, como 
mencionámos nos capítulos anteriores, é muito mais tradicional, pelo que 
anteriormente era utilizado com mais frequência. O maior inconveniente que 
apresenta é ser mais dispendioso.  
 
Segundo Luten (2008) entendemos como marketing offline qualquer ação de 
marketing que não tenha a Internet como canal preferencial de comunicação. 

 
Para levar a cabo esta ação, temos de apoiar-nos nas diferentes ferramentas que nos 
proporciona o marketing offline. 

7.1.1 FERRAMENTAS E ESPAÇOS ONLINE  

 
Segundo Luten (2008) as estratégias de Marketing offline para se promover são:  
1. Publicidade boca-a-boca.  
2. Cartões-de-visita.  
3. Folhetos. 
4. Marketing direto postal.  
5. Publicidade em meios tradicionais: rádio, televisão, revistas, jornais impresso, etc. 
6. Feiras e convenções. 
 

1. Publicidade boca-a-boca.  
 
A publicidade boca-a-boca é talvez a mais antiga. Pode chegar a expandir-se de 
maneira muito rápida, mas o seu possível inconveniente é que a informação pode ser 
manipulada e isto levar a equívocos.  
 
É possível converter esta ferramenta num grande aliado. Se prestar um bom serviço 
aos clientes, pois é possível conseguir a recomendação desse cliente, o que permite 
incentivar futuros clientes através do boca-a-boca. 
 

2. Cartões-de-visita. 
 
Os cartões são um meio de realizar um marketing offline. Segundo Morales (2006) as 
organizações podem distribui-los aos seus clientes ou a futuros com a finalidade de 
serem recordados, permitindo um intercâmbio de contactos. 
 
Os cartões representam a apresentação aos contactos, de modo que é necessário 
pensar em como se diferenciar. É preciso entregar um cartão-de-visita aos contactos 
para assim iniciar relações, pode ser muito positivo para o futuro, por isso é 
importante investir neste recurso. 
 



 
3.  Folhetos. 

 
Segundo os autores Gázquez et al., (2010), “os folhetos publicitários converteram-se 
numa das atividades promocionais às quais maior orçamento destinam as empresas 
retalhistas de distribuição”. 
 
Como assinalam os autores Gázquez et al., (2010) os folhetos têm uma série de 
vantagens:  
 

1. Flexíveis: porque podem ser adaptados às necessidades dos diferentes 
anunciantes. 
  
2. Manuseáveis: porque são de pequena dimensão. 
 
3. Polivalentes: é possível distribuir por numerosos canais: caixa de correio, 
num ponto de venda, em feiras ou congressos.  
 
4. Económicos: geram um custo, mas não demasiado elevado.  
 
5. Informativos e atrativos: não é possível gerar muita informação, pelo que o 
segredo está em despertar a curiosidade dos leitores, através de imagens 
para captar mais a atenção.  
 
6. São fáceis e rápidos de produzir.  
 
7. Eficazes: os folhetos por si costumam ser eficazes, mas se incluirmos 
ofertas, a sua eficácia será ainda maior.  
 
8. Orientados para o público-alvo. 

 
4. Marketing direto postal.  

 
Segundo os autores Nebot et al., (2014,) podemos definir que o Marketing Direto como 
“aquela ferramenta que oferece ao cliente produtos ou serviços de forma totalmente 
personalizada e direta”. 
 
A ideia principal do marketing direto é que o cliente o receba da maneira mais rápida 
possível. 
 

5. Publicidade em meios tradicionais: rádio, televisão, revistas, jornais 
impressos, etc.  

 
Segundo os autores López de Aguileta et al., (2007), os meios tradicionais continuam 
a ser eficazes e os preferidos dos grandes anunciantes, visto que são meios de alcance 
massivo, embora isto represente um maior custo para o anunciante. Estes mesmos 



autores classificam os meios tradicionais da seguinte maneira: televisão, revistas, 
jornais, rádio e exterior. 
 
 A Associação para a Investigação de Meios de Comunicação (AIMC) (2015) realizou 
um estudo para comprovar a audiência de cada um dos meios tradicionais, que 
classifica da seguinte maneira: 
 

 



6. Feiras e convenções. 
 
O marketing offline também pode ser desenvolvido em convenções ou inclusive feiras 
onde as entidades do setor se reúnem para expor os seus produtos ou serviços e 
captar novos clientes.  
 
Estas ações de marketing são boas estratégias para dar a conhecer-se e inclusive para 
iniciar conversações com a concorrência ou com pessoas que estejam interessadas na 
entidade, permitindo assim, por exemplo, realizar uma troca de cartões-de-visita e 
aumentar a lista de contactos.  
 

7.2  COMUNICAÇÃO ONLINE 

 
O autor Smith (2003) define a Comunicação online “como a série de estratégias e 
ações para permanecer próximo dos clientes, criando relações com eles e mantendo-
os contentes e satisfeitos mediante qualquer suporte de Internet. O marketing online 
envolve o diálogo dinâmico, o feedback constante ou o aparecimento e adoção de 
novas ferramentas de Internet”. 
 
As organizações têm presença em muitos espaços online: um site, um perfil de 
Facebook, contas de e-mail, etc. Todos estes espaços falam sobre a nossa organização 
e são vistos por muitas pessoas que querem saber mais sobre nós. Através deles, 
podemos alcançar diversos objetivos, propostas e campanhas. 
 
A comunicação online nas organizações é composta por muitos espaços que 
interagem, sendo indispensável pensar neles em conjunto para retirar o máximo 
proveito de cada um. Ao organizar a nossa estratégia devemos ter em conta que papel 
desempenha cada um destes espaços na nossa comunicação. 
 
É extremamente importante poder pensar estrategicamente a presença online da 
nossa organização e para isso devemos pensar na imagem desta na Internet e aqui 
entra a Reputação Online. 
 
A reputação online segundo o autor Redondo (2012) “é o reflexo do prestígio de uma 
pessoa, marca ou organização na Internet criada não apenas pela mesma, mas 
também pelas restantes pessoas que intercambiam informação e opiniões através das 
diferentes redes sociais, blogues, etc.,”.  
 
Ter presença na Internet está relacionado com a reputação online, visto que a 
recomendação ou a opinião de um particular pode ter muito valor, gerando assim uma 
grande divulgação e uma maior influência, que aquilo que a comunicação institucional 
da entidade venha a transmitir.  
 

 



Outro aspeto a ter em conta é o conteúdo que desenvolvemos, sendo diferenciado 

segundo o objetivo da ação a divulgar. Sendo:  

 

Simples: Comunicar o mais importante e essencial. Atualmente as pessoas 

recebem muita informação, pelo que é importante ir sempre para o mais relevante 

e depois oferecer links para quem quer ampliar a leitura.  

 

Inesperado: Apresentar a informação de forma surpreendente. Na secção Desenho 

oferecemos alguns conselhos para ajudar neste ponto. 

 

Concreto: Usar linguagem, imagens, exemplos e informação concreta.  

 

Crível: Usar números para argumentar, fotografias, vídeos, infografias e 

testemunhos. Emotivo: A comunidade são pessoas reais com sentimentos e 

experiências, nunca se esqueçam!  

 

Contar histórias: Falar sobre um facto, caso ou pessoa permite a quem lê seguir 

um fio condutor e manter a atenção. As histórias despertam muito interesse e 

ajudam a compreender a missão das organizações. 

 

Não é importante só o conteúdo, mas um calendário editorial também vai ajudar-nos 

a organizar e oferecer uma lógica aos conteúdos para gerar uma relação mais próxima 

com os contactos. 

 

7.2.1 FERRAMENTAS E ESPAÇOS ONLINE  

 

É o momento de pensar que espaços online são os mais convenientes para 

implementar a nossa estratégia de comunicação online. Proporcionamos uma lista de 

ferramentas e meios online nos quais a sua organização pode aparecer, com um breve 

comentário para que possam selecioná-lo ou não na sua estratégia. 

 

Site: Geralmente funciona como âncora da nossa estratégia, visto que é o espaço para 

o qual dirigimos a nosso público para oferecer mais informação. 

 

 Redes Sociais:  

 

• Facebook: a rede de amigos, podemos atribuir-lhe muitas funções diferentes. Para 

mais conselhos convidamos à leitura do nosso Manual de Facebook para as entidades.  

 

• Twitter: a imediatez, deve ser utilizada na estratégia se o público-alvo estiver aqui. 

Para mais conselhos convidamos à leitura do nosso Manual de Twitter para as 

organizações.  

 



• YouTube: ajuda-nos a agrupar o material audiovisual da organização e ter conteúdo 

disponível para carregar noutras redes sociais. Para mais conselhos convidamos à 

leitura do nosso Manual de YouTube para as instituições. 

 

• LinkedIn: Recomendamos a presença para que os nossos voluntários ou staff possam 

aderir e para que as organizações que nos procurem possam encontrar informação 

sobre nós.  

 

• Google Plus: funciona de maneira muito similar ao Facebook, permite integrar outras 

redes e ferramentas como o YouTube ou Hangouts; selecionar se detetar que o seu 

público está aqui.  

 

• Instagram, Vine e Pinterest: embora sejam redes menos populares, o público que as 

utiliza é muito ativo e comprometido. Podemos pensar em campanhas muito 

apelativas para implementar nestes espaços.  

 

Publicidade Online:  

 

• Google Adwords: A Google atribui um donativo de 10 000 USD mensais a ONG e 

Entidades sem fins lucrativos para utilizar a sua ferramenta de publicidade online.  

 

• Facebook Ads: embora não disponha de um plano gratuito para organizações, com 

um pequeno investimento podemos obter grandes resultados devido à segmentação 

que permite realizar.  

 

• LinkedIn Ads: será muito útil se o público que procuramos atingir for do âmbito 

profissional ou empresarial.  

 

Blogues: Um espaço com notas que atualizamos periodicamente pode ser muito útil 

para manter o contacto com a nossa audiência, posicionar-nos como referência de 

uma temática, etc. Se escolherem esta opção, devem considerar oferecer sempre a 

opção de subscrição, visto que as pessoas não entram para ver as novidades se não 

lhes for enviado um correio eletrónico. Além disso, é extremamente importante 

manter o blogue ativo e atualizado. 

 

 Marketing de correio eletrónico: É uma forma de marketing que utiliza o correio 

eletrónico como meio de comunicação com uma audiência específica. Há muitas 

plataformas gratuitas para as organizações, recomendamos que as incluam na sua 

estratégia, pois ajudará a melhorar a base de dados, medir envios e poupar muito 

tempo.  

 

 



Medir o Impacto 

 

A recolha e a análise de estatísticas são um passo fundamental na estratégia de 

comunicação. Compreender como funciona cada publicação, quais são os interesses 

do público e que ações geram mais interação permitirá otimizar o tempo e alcançar os 

seus objetivos da maneira mais eficaz possível. É importante que depois de analisar os 

dados, tomem ações e melhorem a estratégia avançada.  

 

Recomendamos estabelecer objetivos mensuráveis e escolher os indicadores a medir 

para cada objetivo. Embora todas as ferramentas online nos ofereçam uma infinidade 

de estatísticas úteis, ao não estar familiarizados com elas podem criar confusão num 

primeiro momento. Por isso será útil que no princípio observem apenas algumas e que 

possam analisar como variam ao longo do tempo. 

 

 

7.2.2 COMO CHEGAR A MAIS PESSOAS ATRAVÉS DOS ESPAÇOS 

ONLINE? 

 
Muitas organizações avançam que o seu principal problema é conseguir novos 

seguidores nas redes sociais ou aumentar as visitas ao seu site. Recordem que isto será 

importante de acordo com o objetivo proposto na estratégia. A seguir apresentamos 

uma série de conselhos que nesta tarefa: 

 

Base de Dados de Meios Sociais 

 

Muitas organizações contam com bases de dados de jornalistas ou fornecedores, mas 

não incluem os potenciais difusores em espaços online. 

 

Kits de divulgação 

 

Ao divulgar a nossa mensagem e pedir a outros que nos ajudem nesta tarefa é 

essencial contar com um kit de materiais segundo o público. Podemos disponibilizar 

no nosso site de um espaço com materiais para imprensa, materiais para 

organizações, empresas, voluntariado, etc.  

 

Alianças de divulgação 

 

Muitas organizações e/ou instituições chegam ao público que procuramos e podem 

ajudar-nos na divulgação. 

 

 

 



Publicidade online 

 

A publicidade online permite-nos chegar a novas pessoas, dar-lhes a conhecer a nossa 

missão, oferecer-lhes conteúdo de interesse e aproximá-los das nossas organizações 

segundo a estratégia que tivermos desenhado. Google Adwords (publicidade em 

Google): Dispõe de um programa gratuito, “Google Grants”, para organizações sem 

fins de lucro, que oferece 10 000 USD em publicidade por mês.  

 

Envio de Correios Massivos 

 

Há muitos grupos onde podemos encontrar o nosso público de interesse. Ao publicar 

em Grupos nas Redes Sociais atingimos diretamente o nosso público-alvo. O 

importante é não ser spam nestes espaços. 

 

SEO (Search Engine Optimization – Posicionamento em Motores de Busca) 

 

É a utilização de técnicas para melhorar o posicionamento orgânico (ou natural) do 

nosso site nos motores de busca como Google perante uma ou várias palavras 

concretas. Ou seja, em que posição aparece o nosso site segundo a palavra que 

estivermos à procura. 

 

Podemos usar diferentes ferramentas técnicas que nos ajudam a priorizar o 

posicionamento, mas também é importante que entendamos que o segredo está no 

conteúdo do nosso site. Ao escrever títulos e textos temos que priorizar as palavras 

mais representativas, destacar elementos essenciais, etc. Também é importante 

atualizar o nosso site com frequência, colocar um mapa e sempre pensar no que é 

relevante para os nossos visitantes. 
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