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Resumo 

Este artigo refletirá sobre a viabilidade da proposta de um modelo de comunicação integrada 

digital como elemento norteador das estratégias de comunicação nas empresas. De forma 

específica, irá descrever modelos de comunicação e relações públicas que podem caracterizar 

formas de gestão nas organizações; e mostrar as características inerentes aos modelos para 

que possamos tentar encontrar os elementos fundantes de uma comunicação na sociedade 

digitalizada. Para isso, realizaremos um estudo teórico de modelos e autores que estudam a 

comunicação nas organizações, a comunicação digital e o relacionamento entre empresa e 

público para responder à pergunta: existem modelos em tempos de mídias sociais? A resposta 

positiva nos leva a possibilidade de pensar em uma proposta que contemple aquilo que 

encontramos como elementos de uma comunicação na contemporaneidade e que representam 

a gestão em tempos de mídias sociais. 
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Introdução 

O contexto atual em que as empresas estão inseridas nos faz refletir a respeito 

das características fundantes de uma sociedade digitalizada. A questão principal é que, 

desde a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, a comunicação vem 

evoluindo e protagonizando a transformação da sociedade e das empresas. Mais 

precisamente no final do século XX, a partir das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – as TICs, as mudanças aconteceram a uma velocidade jamais 

imaginada. A própria evolução da Web, que de 1.0 já se fala em 4.0 ou mais, também 
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contribuiu para tais avanços. Dessa forma, viver a contemporaneidade, que, segundo 

Santaella (2011), tem sido chamada de pós-modernidade, modernidade pós-industrial, 

modernidade líquida, hipermodernidade, entre outras, converge no reconhecimento de 

que algo muito novo está ocorrendo independentemente da nomenclatura 

denominada.    

Frente às inúmeras formas de classificar o viver contemporâneo, optamos por 

falar de uma sociedade digitalizada para caracterizar o estado da arte de pensar a 

comunicação de uma empresa para seus públicos em tempos de plataformas de mídias 

sociais digitais. Sobre essa sociedade, é difícil não considerarmos os estudos de 

Manuel Castells, que resume com clareza as características do que ele chamou de 

sociedade em rede, além de nos fornecer uma base teórica para entender o que muitos 

estudiosos também refletem a respeito do tema.  

A rede, portanto, é a principal característica da sociedade da informação. Ela 

“é um conjunto de nós interconectados” (CASTELLS, 2011, p. 566). Existem 

inúmeros tipos de redes e as empresas representam um tipo, além de outras infinitas 

possibilidades de agrupamentos, como instituições públicas, igreja, família, etc. Tais 

agrupamentos e suas conexões constituem a arquitetura das relações e o que faz com 

que essa conexão aconteça são os fluxos ininterruptos de informação. Segundo 

Castells, isto se explica porque a sociedade está construída em torno de fluxos. Para 

entender o poder que esses fluxos carregam, é fundamental compreender antes a 

relação deles com o espaço e o tempo. O tempo intemporal é o novo conceito de 

temporalidade criado por esse autor, “é a forma dominante emergente do tempo social 

na sociedade em rede porque o espaço dos fluxos não anula a existência de lugares” 

(Ibid., p. 527). Dessa forma, com a tecnologia, a comunicação acontece 

independentemente de lugar e tempo determinados e sem anular a existência histórica 

dos mesmos.  Por fim, os fluxos são dotados, conforme suas conexões, conteúdos e 

nós da rede, de poder. As conexões são realizadas de acordo com os interesses de cada 

indivíduo ou grupo. Os conectores são os detentores do poder (Ibid., p. 567).  

Portanto, pensar a comunicação de uma empresa na contemporaneidade 

pressupõe compreender algumas das características de uma sociedade digitalizada, 

como a rede, a arquitetura das relações, os fluxos, o espaço, o tempo, o poder e tudo 

que, até hoje, vem configurando outras formas de relações, como aquelas que se dão 
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através das plataformas de mídia social digital e que são dotadas de interação, 

simetria, integração, convergência, não linearidade, entre muitas outras características.   

As consequências de uma sociedade digitalizada para a gestão da comunicação 

nas empresas impulsionam a elaboração de outras estratégias, provocam o repensar de 

modelos de comunicação e de relações públicas ou ainda proporcionam o amálgama 

desses modelos por parte das empresas em relação a seus públicos. Pois, se, por um 

lado, as empresas deixam de ter a primazia do discurso, por outro, os indivíduos se 

tornam protagonistas da comunicação. E é justamente esse protagonismo que, na 

maior parte das vezes, é manifestado por meio do uso das plataformas de mídias 

sociais digitais, ou seja, um protagonismo que, pela sua forma de acontecer, também 

configura aquilo que Castells chamou de arquiteturas das relações na sociedade em 

rede, conforme vimos anteriormente.  

Diante desse contexto, este artigo refletirá sobre a viabilidade da proposta de 

um modelo de comunicação integrada digital como elemento norteador das estratégias 

de comunicação nas empresas. De forma específica, irá descrever modelos de 

comunicação e relações públicas que podem caracterizar formas de gestão nas 

organizações. Por fim, buscará mostrar características inerentes aos modelos para que 

possamos encontrar os elementos fundantes da comunicação na sociedade 

digitalizada.  

 Considerando que, atualmente, as pessoas têm mais acesso à tecnologia, 

participam ativamente das plataformas de mídias sociais, criam expectativas 

contemporâneas de retorno comunicativo por parte das organizações e ganharam 

espaço e autonomia para se manifestarem, cria-se outra demanda para que as 

empresas repensem suas estratégias de comunicação e relacionamento e, com isso, 

participem mais ativamente no campo digital. Tal demanda poderá ser “atendida” por 

meio de uma gestão que faça uso de modelos estratégicos de comunicação e de 

relações públicas. Dessa forma, partimos do pressuposto de que existem modelos de 

comunicação digital que atendem às necessidades da comunicação organizacional e 

tentam corresponder às expectativas contemporâneas dos indivíduos facilitando o 

relacionamento entre uma organização e seus públicos. 



VIII Simpósio Nacional da ABCiber 

COMUNICAÇÃO E CULTURA NA ERA DE TECNOLOGIAS 
MIDIÁTICAS ONIPRESENTES E ONISCIENTES 
ESPM-SP – 3 a 5 de dezembro de 2014 

 

Sendo assim, nossa inquietação requer um estudo dos modelos considerados 

fundantes e inovadores de comunicação organizacional na tentativa de responder à 

pergunta: existem modelos em tempos de mídias sociais?  

Para responder a essa pergunta, realizamos um estudo teórico de modelos de 

comunicação e relações públicas e de autores que estudam a comunicação nas 

organizações, a comunicação digital e o relacionamento entre empresa e público.  

Modelos de Comunicação e Relações Públicas  

Uma das formas mais organizadas e sistematizadas de planejar a gestão da 

comunicação tem sido através de modelos que identificam as ideias centrais e 

norteiam as estratégias de uma empresa (LATTIMORE et al, 2012, p. 68). Por esse 

motivo, buscamos na literatura oito diferentes modelos que, de alguma forma, 

proporcionam à organização identificar não apenas uma alternativa de gestão, mas 

também compreender em que grau de relacionamento com seus públicos se encontra.  

O primeiro modelo, de 1984, é dos autores James Grunig e Told Hunt. É, na 

verdade, a descrição de quatro modelos de relações públicas que juntos mostram a 

evolução de uma empresa em relação à comunicação com seus públicos. 

De acordo com Grunig et al (2011, p. 37), os modelos são: (1) “agência de 

imprensa/divulgação”, o qual descreve os programas de relações públicas cujo único 

propósito é obter publicidade favorável para uma organização ou para indivíduos na 

mídia de massa; (2) “informação pública”, modelo semelhante ao primeiro porque é 

também de mão única e entende as relações públicas apenas como disseminação de 

informações. Os profissionais são contratados para divulgar as mensagens das 

empresas por meio da mídia de massa tradicional, da internet, de folhetos e de 

informativos; (3) “assimétrico de duas mãos”, modelo que utiliza a pesquisa para 

desenvolver mensagens e tentar induzir os públicos a se comportarem como a 

organização espera e, o último modelo, (4) “simétrico de duas mãos”, o qual é 

baseado na pesquisa e utiliza a comunicação para administrar conflitos e aperfeiçoar o 

entendimento com públicos estratégicos. Esse último, diferentemente dos demais 

modelos, faz negociações e concessões com os públicos. Acreditamos que o quarto 

modelo pode ser muito útil para as empresas, se contemplar o ambiente das mídias 

sociais digitais. 
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O segundo se chama “novo modelo de simetria como prática bidirecional” e 

surgiu do resultado dos dados quantitativos e qualitativos do Estudo da Excelência
4
, o 

qual sugeriu uma significativa reconceituação dos modelos anteriores de Grunig e 

Hunt. Dessa forma, Dozier et al (1995) introduziram o novo modelo, o qual descreve 

os dois lados da linha como assimétricos, conforme mostra o número 3 na figura 1.  

O modelo sugere que organizações e públicos podem ter resultados 

satisfatórios na zona de ganhos mútuos. A negociação e a colaboração são possíveis 

nesse espaço onde ambos têm a possibilidade de serem privilegiados. Na figura 1 

verificamos que o lado esquerdo mostra quando a organização está em uma posição 

dominante e o lado direito quando são os públicos. Na parte inferior são detalhados os 

tipos de práticas usados na comunicação. 

 
Figura 1 – Novo modelo de simetria como prática bidirecional

5
 

  

 

                                            
4  James Grunig, a partir de 1985, foi o diretor do projeto responsável por um grupo de 6 

pesquisadores que realizou um extenso trabalho sobre as características da excelência em 

departamentos de Relações Públicas e sobre como tais departamentos tornam suas organizações 

mais eficazes. Foram pesquisadas 327 organizações nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido 

para identificar como as organizações praticavam as relações públicas de forma excelente e quais 

das práticas têm maior probabilidade de tornar as organizações eficazes (Grunig et al, 2011, p. 43). 
5
    Fonte: DOZIER, D. M.; GRUNIG, L. A.; GRUNIG, J. E. (1995) apud GRUNIG, 2001. 
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Embora esse modelo tenha sido elaborado em 1995, ele pode ser facilmente 

empregado nas práticas de comunicação contemporâneas, principalmente, se levarmos 

em consideração que a zona de ganhos mútuos pode ser um espaço digital. É nesse 

espaço, normalmente ocupado por plataformas de mídias sociais digitais, que há a 

possibilidade da troca, da interação, do relacionamento e do diálogo entre empresas e 

públicos promovendo, assim, a simetria. Aliás, acreditamos que fica difícil de 

visualizar o potencial do modelo de Dozier et al longe das TICs.  

O terceiro modelo é o que Kunsch (2003, p. 150) define como “a filosofia da 

comunicação integrada”:  

uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo 

uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, 

da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 

administrativa, que forma o mix, o composto da comunicação organizacional. 

 

Ainda segundo a autora, as quatro áreas que formam o composto podem ser 

assim descritas: (1) a comunicação administrativa, que permeia toda a empresa. É 

composta por fluxos obrigatórios, como, por exemplo, a entrega ou envio de holerites. 

Ela permite viabilizar todo o sistema organizacional e pode ocorrer em diferentes 

canais, de maneira formal e informal, por meio da web ou não; (2) a comunicação 

interna, que é a comunicação dos produtos, serviços, projetos e campanhas 

direcionadas para os funcionários. Quando as ações são específicas de marketing, 

trata-se de endomarketing e não comunicação interna; (3) A comunicação 

mercadológica, a qual é direcionada para a publicidade e divulgação de produtos e 

serviços nos mais diversos canais e, por fim, a (4) comunicação institucional que, 

segundo Kunsch (Ibid., p 164), “é a responsável direta, por meio da gestão estratégica 

das relações públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade 

corporativas fortes e positivas de uma organização”.   

O conceito da comunicação integrada foi criado em 1986 e percebido como 

fundamental para as organizações na medida em que a própria comunicação 

organizacional foi evoluindo e ganhando espaço dentro das empresas. Nesse sentido, 

é pertinente nos atentarmos para a chegada das TICs que, gradativamente, a partir do 

final dos anos 80, foram sendo introduzidas no campo da comunicação 
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organizacional. Corrêa (2009, p. 319), posiciona a comunicação digital na vertente 

teórica da comunicação organizacional integrada como veremos no próximo modelo.  

O quarto modelo é chamado de “comunicação integrada digital” e, como o 

próprio nome já explica, está atrelado ao modelo anterior. O que o difere está nos 

aspectos da comunicação digital propostos por Corrêa (2009).  

Independentemente do estágio em que as empresas se encontram em relação às 

suas estratégias digitais, o ponto de partida deve ser pensar na comunicação digital 

integrada. Para isso, Corrêa (Ibid., p. 322) explica que “ela é construída a partir de 

uma avaliação de cada ação comunicacional prevista para as três grandes vertentes da 

comunicação integrada – institucional, interna e mercadológica – e de seu 

cotejamento perante o público a que se dirige”.  

As formas de abordagem e posicionamento estratégico da comunicação digital 

nos ambientes corporativos propostos por Corrêa (Ibid., p. 328) dizem respeito a um 

modelo adaptável a diferentes ambientes organizacionais e construído em dois 

estágios de desenvolvimento: o posicionamento estratégico e a constituição dos 

espaços-informação.  

O modelo da autora (Ibid., p. 329) é composto por cinco partes: (1) a cultura e 

a relação desta com os quesitos de inovação, tecnologia, internet, dentre outros; (2) o 

conjunto de públicos estratégicos da empresa, ou seja, quem são e quais são suas 

afinidades com o ambiente digital vivenciado. Definir qual o suporte tecnológico para 

a criação de um canal direto de comunicação com esses públicos depende dessa 

avaliação; (3) os propósitos e as intenções das ações de comunicação digital. Cada 

ambiente corporativo gera um conjunto de propósitos específicos, mas quase sempre 

relacionados a vantagens competitivas decorrentes do uso dos meios digitais; (4) e (5) 

essas etapas correspondem ao conteúdo das mensagens, seja ele específico ou coletivo 

deve ser formatado quase de forma personalizada. Inclui-se nesse conteúdo o que 

chamamos de institucional ou coletivo, ou seja, o conjunto de informações sobre a 

empresa que devem ser transmitidas independentemente das características de cada 

público estratégico.  

Após descrever as cinco etapas, Corrêa (Ibid., p. 330) explica que alcançamos 

o segundo estágio do modelo de abordagem: a constituição dos espaços-informação 

das diferentes ações de comunicação digital apontadas pelas estratégias. Na prática, a 
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constituição desses espaços-informação refere-se à agregação do conteúdo em si: 

dados, informações; de sua estrutura de navegação, seu design e sua arquitetura; do 

uso da hipermídia, da definição das narrativas; e do convite ao diálogo e à troca por 

meio de recursos de interatividade. 

 O conjunto de fatores acima caracteriza a comunicação do ambiente digital e 

reforça a possibilidade de participação dos públicos por meio dos recursos de 

interatividade e troca, próprios desse ambiente.  

Destacamos que, embora o ambiente digital sofra constantes mutações, o 

conjunto de sistemas e ferramentas propostos pela autora em 2009, são ainda bastante 

atuais e considerados ousados por muitas empresas.  

O quinto é o “modelo estabelecido versus modelo emergente” apresentado por 

Terra (2011, p. 26) por meio do estudo “Public relations: communications in the age 

of personal media
6
”, que faz um comparativo entre modelos, conforme a figura 3. 

 
Figura 3 – Quadro 1- Comparativo entre modelos atuais e emergentes

7
 

                                            
6
 EDELMAN, Technorati, 2006, p. 9. 
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Embora o estudo seja de 2006, ele foi propositalmente selecionado em função 

de o considerarmos extremamente atualizado para os dias de hoje. Acreditamos que 

todos os sete exemplos de “aproximação estabelecida” ainda sejam fortemente 

utilizados pelas organizações e suas assessorias de imprensa, principalmente quando 

se trata de organizações tradicionais, mais hierárquicas e com uma cultura rígida. No 

entanto, isso não significa que não estamos caminhando para o “modelo emergente”, 

ao contrário, diversas empresas já têm adotado esse modelo e apresentado projetos e 

ações contemporâneas.   

Sendo assim, a autora (Ibid., p. 31) afirma que um novo modelo de 

comunicação deve pressupor nove aspectos: (1) que as comunicações são diretas; (2) 

que todo consumidor tem o poder de amplificar conteúdos, opiniões e experiências; 

(3) que pessoas compram confiança e histórias contadas pelos fabricantes; (4) 

velocidade: a internet criou novas expectativas; a organização deve se organizar em 

torno de velocidade; (5) o movimento da cauda longa; (6) conexão entre pessoas; (7) 

que as grandes ideias são os produtos, não os anúncios; (8) que, para ser interessante à 

audiência, é preciso fazer parte da tribo, criar comunidade e (9) que a empresa é, em 

seu setor, uma líder que deve conduzir as pessoas ao movimento. 

O sexto modelo é a “pirâmide das relações públicas” de Damásio et al (2012). 

Os autores (Ibid, p. 12) propõem a pirâmide das relações públicas como um modelo 

teórico que redefine o papel do profissional de Relações Públicas como o orquestrador 

da comunicação coerente e integrada exigida pelo contexto digital. Para chegarem a 

tal modelo, os autores confrontaram duas perspectivas presentes na literatura, sendo 

uma mais focada nos aspectos tecnológicos e nas práticas de relações públicas e a 

outra mais direcionada aos fatores contextuais e na conceitualização dessa atividade, 

além de um estudo de caso que também foi realizado. 

Segundo os autores (Ibid., p. 17), as relações públicas, responsáveis pela 

gestão da comunicação, inclusive, nas situações de crise e tomada de decisões, se 

tornam as coordenadoras de uma articulação com outros departamentos e funções 

                                                                                                                             
7 Fonte: Terra, Carolina F., 2011. pp. 26-27. 
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organizacionais, especificamente o marketing e o suporte a clientes, como uma 

maneira bem sucedida de lidar com a mídia social.    

Damásio et al (Ibid., p. 16) acreditam que o modelo apresentado pode ser mais 

explorado, testado e desenvolvido como modelo teórico de estratégia de mídia social 

para a total compreensão do impacto da mídia social nas relações públicas.  

David Brain
8
, autor do sétimo modelo “The Media Cloverleaf”, que significa 

“trevo da mídia” em português, ou seja, um modelo de relacionamento do ecossistema 

de mídia, aponta cinco grandes mudanças que devem ser consideradas antes de refletir 

sobre o modelo. São elas: (1) a explosão dos canais de mídia; (2) o mundo multitelas; 

(3) todas as empresas são empresas de mídia; (4) as histórias são sociais e (5) as 

histórias
9
 duram para sempre agora.  

Diante disso, Brain descreve o ecossistema de mídia mostrando que ele é 

formado por quatro tipos de mídia distintos, porém relacionados. São eles: (1) a mídia 

tradicional, de amplo alcance, representada pelos veículos impressos e eletrônicos, 

entre outros; (2) a mídia híbrida que, justamente por misturar diferentes mídias, já 

nasceu digital. Ela apresenta algumas características específicas como a integração, o 

engajamento de diferentes formatos, imagens e conteúdo. Pode também se apresentar 

como versões digitais da mídia tradicional, em blogs que atuam como se fossem 

empresas de mídia, em plataformas digitais mais sofisticadas, etc; (3) a mídia própria, 

aquela de propriedade de uma organização, de algum grupo ou indivíduo. Alguns 

exemplos são: os sites das marcas, aplicativos em geral, blogs, entre outros. E, por 

fim, (4) a mídia social, aquela que possibilita que qualquer pessoa consiga se 

relacionar, dialogar e contar suas histórias em tempo real. São diversas as plataformas 

usadas como, por exemplo, o Facebook. 

 No meio do trevo, o autor aponta quais são as novas possibilidades de acesso 

às mídias, à pesquisa e a todas as definições de conteúdo. Segundo ele,  

nós devemos nos empenhar para estimular o contar histórias que criem 

movimento e que perpassem todos os tipos de mídia. Temos que nos 

assegurar de duas coisas: a primeira é que as histórias pessoais façam parte da 

nossa produção e a segunda é que conteúdo de alta qualidade (infográficos e 

                                            
8
 BRAIN, David, 2012.  Disponível em http://www.edelman.com/post/trans-media-storytelling-and-

the-media-cloverleaf-3/. Acesso em 15/04/2014. 
9
 No entendimento da Edelman, histórias se referem ao conteúdo e narrativas sobre a marca. 

http://www.edelman.com/post/trans-media-storytelling-and-the-media-cloverleaf-3/
http://www.edelman.com/post/trans-media-storytelling-and-the-media-cloverleaf-3/
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vídeos curtos) possa ser encontrado e compartilhado para melhorar os 

resultados da busca. (Tradução nossa).  

Portanto, segundo Brain, devemos utilizar a metáfora do trevo para sincronizar 

como, quando e onde a história deve ser contada.  A figura 4 apresenta o modelo. 

 
Figura 4 – The Media Cloverleaf” - o novo ecossistema da mídia10. 

 

De forma ousada, podemos dizer que a comunicação integrada (Kunsch, 2003) 

com as inclusões da comunicação digital (Corrêa, 2009), por exemplo, talvez possam 

constituir o passo que antecede o modelo do trevo. Acreditamos que, para chegar na 

parte central do ecossistema, é necessária, antes, a gestão da comunicação integrada 

digital na organização.  

O oitavo modelo, de Jenkins (2013), se chama “híbrido de circulação 

pervasiva”. O autor (Ibid., p. 1) propõe um modelo onde uma combinação de forças 

determina como o conteúdo é compartilhado nas diferentes culturas de uma forma 

muito mais participativa e desordenada.  

Para compreendermos o modelo proposto por Jenkins, é importante 

esclarecermos alguns conceitos centrais do autor (2013, apud CORRÊA, 2013, p. 

285), como “spreadable”, “spreadability” e mídia pervasiva. Nesse sentido, Corrêa 

nos ajuda esclarecendo que: 

a exemplo do que percebemos na língua portuguesa ao não encontrarmos a 

melhor tradução para o termo, o autor indica que o uso literal de spread (ou 

seja, untar, espalhar algo, muito relacionado a alimentos) é insuficiente para 

expressar sua proposta. Entretanto, manteve o termo como a expressão mais 

próxima de suas ideias. (...) Jenkins recorre às ideias de Malcom Gladwell 

(numa típica ação de interação entre academia e mercado) que cunhou o 

                                            
10

 Fonte: BRAIN, David.  Disponível em http://www.edelman.com/post/trans-media-storytelling-and-

the-media-cloverleaf-3/. Tradução nossa. 
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termo aderência (stickiness) para expressar a criação de conteúdos no meio 

digital que possuam a característica de atrair e fidelizar a audiência a ponto 

desta se sentir motivada a compartilhar o conteúdo. Jenkins conclui: “para 

Gladwell, conteúdo aderente é aquele que as pessoas querem espalhar” 

(Jenkins, 2013, p. 4). Ao ocorrer tal espalhamento, entende-se as inúmeras 

possibilidades de visibilidade destes conteúdos em diferentes espaços 

informativos, tornando-se pervasivo. 

 

Por fim, pervasividade, para Jenkins (2013, apud CORRÊA, 2013, p. 286) 

refere-se àqueles recursos técnicos que facilitam a circulação de determinados 

conteúdos em detrimento de outros (...) e às redes sociais que conectam as pessoas por 

meio do intercâmbio de bytes repletos de significado.   

O modelo híbrido de circulação é compreendido quando o autor (2013, p. 2) o 

contrasta com o modelo de aderência, conforme resumimos nos sete itens que 

seguem: (1) os modelos de aderência focam na contagem de membros. O de 

circulação reconhece a importância das conexões sociais entre os indivíduos; (2) o 

centro da aderência é a medição da audiência quantitativa. A circulação enfatiza a 

produção de conteúdo em formatos de fácil compartilhamento; (3) uma mentalidade 

aderente requer marcas para criar uma experiência centralizada oferecendo aos 

indivíduos maneiras limitadas e controladas para “personalizarem” conteúdo dentro 

de um formato de site. Uma mentalidade circulável foca na criação de textos de mídia 

que várias audiências podem circular com diferentes propósitos; (4) sites aderentes 

geralmente incorporam jogos, testes e pesquisas para atrair e manter os interesses dos 

indivíduos. A lógica participativa da circulação leva as audiências a utilizarem o 

conteúdo de forma não prevista na medida em que há adequação do material aos 

moldes de suas comunidades específicas; (5) uma vez que modelos de negócios 

aderentes são construídos a partir de dados demográficos, as audiências são 

geralmente construídas como um grupo de indivíduos passivos. A circulação, em 

contraste, valoriza as atividades dos membros da audiência e ajuda a criar interesse 

em marcas específicas ou franquias; (6) a aderência retém a mentalidade de 

transmissão de comunicação de um para muitos, com canais oficiais autorizados que 

competem entre eles para chamarem a atenção da audiência. A circulação ou 

espalhamento parte do princípio de que tudo que vale a pena ser ouvido irá circular 

em todos os canais disponíveis, potencialmente levando as audiências de uma 

conscientização periférica a um engajamento ativo; (7) em um modelo de aderência, 
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fica claro quem é o “produtor”, o “comerciante” e a audiência. Cada um desempenha 

um propósito separado e distinto. Em um modelo de circulação ou de espalhamento, 

não há apenas um aumento na colaboração através desses papéis, mas, em alguns 

casos, os papéis chegam a se confundir.  

Corrêa (2013, p. 286) explica que a comparação do autor com relação aos 

conceitos de aderência – fortemente utilizado pela indústria digital para representar os 

desejos mercadológicos dos grandes players – e aquele de pervasividade, vinculado à 

movimentação natural e inerente da participação comunitária, pode gerar inferências 

inadequadas por parte de leitores desatentos. Essas inferências dizem respeito a uma 

possível visão errônea que o leitor poderá ter quanto a uma sobreposição de modelos 

deixando a aderência de lado e direcionando a atenção apenas para a pervasividade. 

Para Jenkins (2013, p. 7), em um mundo de mídia espalhável, o que antes 

eram considerados assuntos apenas de “atendimento ao cliente” são agora também, 

cada vez mais, assuntos de “relações públicas”, uma vez que os clientes espalhavam 

suas próprias histórias sobre as empresas.  

Por fim, o modelo de circulação ou espalhamento de Jenkins trata de 

participação e de diálogo nas plataformas de mídias sociais digitais, ações que fazem 

parte de uma nova cultura, a cultura participativa. Estamos, portanto, frente a outro 

cenário da comunicação organizacional, no qual as empresas ficam praticamente sem 

alternativas no que tange à sua participação nas plataformas de mídias sociais.  

Após descrevermos os oito modelos, podemos refletir sobre dois aspectos que 

permeiam todas as propostas. O primeiro deles é que todos, de alguma maneira, 

caracterizam a prática da comunicação em ambientes corporativos, pois estamos nos 

referindo a possibilidades de fazer a gestão da comunicação. Outro aspecto é que 

todos têm características marcantes inerentes à sua execução. Percebemos que o 

diálogo, a simetria, o relacionamento, a integração, a visibilidade e a interação são 

características almejadas no conjunto dos modelos, independentemente do período em 

que foram elaborados. Além dessas, detectamos, nos modelos mais contemporâneos, 

elementos marcantes do ambiente digital, como o multiculturalismo, a cooperação, o 

digital integrado à comunicação tradicional e ao negócio, a adaptabilidade, a fluidez, a 

não intermediação, a circulação, o hibridismo e o storytelling. Esses elementos são 

considerados fundantes de uma comunicação na sociedade digitalizada.  
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Considerações finais 

Retomando o objetivo geral inferimos que existe a viabilidade de uma 

proposta de modelo de comunicação integrada digital como elemento norteador das 

estratégias de comunicação nas empresas contemporâneas visto que muitos estudiosos 

da academia e do mercado elaboram modelos de comunicação e relações públicas nas 

suas mais diferentes formas e estratégias, como aquelas que descrevemos. No entanto, 

os modelos indicam ser norteadores da gestão da comunicação organizacional e não 

propostas engessadas, pois cada empresa apresenta uma cultura e um posicionamento 

em relação ao mercado no qual atua.  

No que diz respeito aos objetivos específicos, descrevemos oito modelos de 

comunicação e relações públicas. Vimos que todos os modelos têm suas 

características ou variáveis inerentes à sua execução, como o diálogo, a interação, 

entre outros já citados, independentemente de serem modelos mais tradicionais ou 

contemporâneos.  Portanto, a gestão da comunicação em uma empresa pode ser feita 

por meio da utilização de um modelo, da junção de vários modelos, de parte de um ou 

de alguns modelos ou, ainda, da construção de um novo. Contanto que, em qualquer 

uma dessas possibilidades, utilize as variáveis que consideramos essenciais para uma 

comunicação na sociedade digitalizada. Vale acrescentar ainda que tais variáveis 

somente são colocadas em prática com a elaboração de um conteúdo relevante, etapa 

essencial para a aplicabilidade de qualquer modelo em tempos digitais. Portanto, o 

pressuposto aqui levantado - de que existem modelos de comunicação digital que 

atendem às necessidades da comunicação organizacional e tentam corresponder às 

expectativas contemporâneas dos indivíduos - parece existir.  

Dessa forma, respondendo a pergunta inicial, podemos dizer que existem 

modelos em tempos de mídias sociais. No entanto, tudo indica que tais modelos 

devem ser adaptáveis a diferentes contextos organizacionais e contemplarem formas 

integradas de comunicação, o que vai além dos aspectos puramente de relacionamento 

nas plataformas de mídias sociais.    

Com isso, deixamos a possibilidade de estudos futuros direcionados à 

construção de um novo modelo ou aprimoramento de um modelo já existente. Tal 

proposta poderá ser pensada utilizando alguns elementos dos modelos descritos que 

representam a comunicação na atualidade. Poderá também ser construída com base 
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em teorias mais contemporâneas, como, por exemplo, a teoria da midiatização, que 

considera a interação social cada vez mais sob a influência da mídia.   
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