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Resumo 

 

Este artigo apresenta a opinião e a prática dos profissionais brasileiros sobre os temas 

principais do LCM 2016-2017, a saber: big data, influenciadores e engajamento nas 

mídias sociais. Sendo a segunda edição deste estudo transcultural no Brasil, o LCM 

valeu-se do mesmo instrumento de pesquisa utilizado no European Communication 

Monitor (ECM) e no Asia Pacific Communication Monitor (APCM), também 

promovidos pela Euprera, que, em parceria com a Dircom, objetiva fortalecer os 

profissionais de relações públicas e comunicação estratégica através da formação 

educativa inovadora e empreendedora. 

 

Palavras-chave: LCM 2016-2017; relações públicas; big data; influenciadores; 

engajamento. 

  

1- Apresentação 

A cada dia, aprofundam-se os estudos sobre o uso estratégico da comunicação 

para o fortalecimento e manutenção das organizações na sociedade. Tais estudos 

retratam o tipo, o nível e o grau de relacionamento dessas organizações com os 

diferentes grupos sociais ou, especificamente, com os seus stakeholders. Grunig (2005), 

em sua proposição de relações públicas excelentes, afirma que 

 

As organizações são eficazes quando almejam e realizam objetivos 

que são relevantes para seus interesses e os de seus públicos 

estratégicos. Os departamentos de Relações Públicas colaboram para a 
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efetividade da organização na medida em que constroem 

relacionamentos com aqueles públicos que a afetam ou que são 

afetados por suas atividades. (p.74) 

 

Com esse pensamento, autores estrangeiros e nacionais defendem a necessidade 

de a comunicação se tornar estratégica, na medida em que os profissionais da área 

conseguem interagir e agir junto ao grupo decisório das organizações, buscando, 

organizando e fornecendo informações necessárias para a tomada de decisões; sabem 

propor e executar estratégias e ações comunicativas adequadas à consecução dos 

objetivos organizacionais; e, finalmente, na medida em que conseguem medir e avaliar 

o impacto do processo comunicativo no desempenho reputacional e econômico das 

organizações (Grunig, 2002; Kunsch, 2003; Simões, 1995; Torquato, 2015). 

Paralelamente a um subsídio teórico consistente que possa qualificar os 

profissionais de relações públicas e comunicação, é importante que estes possam 

acompanhar o que está ocorrendo no dia a dia das organizações e contextualizar a 

prática com a teoria.  

Nesse sentido, a pesquisa Latin American Communication Monitor - LCM 2016-

2017 – tornou a ser organizada, em 2016, pela European Public Relations Education 

and Research Association (Euprera), juntamente com a Asociación de Directivos de 

Comunicación (Dircom) da Espanha. Contou, nesta edição, com o mecenato da agência 

de comunicação Llorente & Cuenca e apresenta, em seu relatório geral, resultados 

comparativos de nove países, aqueles cujo número de respostas válidas cumpre as 

normas para estudos comparativos transnacionais. 

Considerando os princípios estratégicos da Dircom, que busca fomentar o 

conhecimento da profissão de comunicador, de modo a agregar valor aos serviços que 

oferece aos seus sócios, a LCM 2016-2017 teve como objetivo geral aprofundar o 

estado da arte da gestão da comunicação na região, através da identificação e análise de 

suas tendências e do perfil das competências de seus profissionais. A Euprera, por sua 

vez, objetiva incentivar pesquisas, modelos e métodos inovadores de educação em 

relações públicas e comunicação, condizentes com a prática do mercado. Sua missão, 

assim, é fomentar uma formação continuada aos profissionais da área. Portanto, 

pesquisas como o LCM, e os demais monitores – o Europeu e o da Ásia-Pacífico – 

constituem um qualificado retrato da evolução do mercado de comunicação estratégica, 

bem como subsídio para o planejamento de projetos pedagógicos de cursos da área.  

Conforme esclarece o Relatório LCM 2016-2017, esta investigação identifica, 
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“(...) Em primeiro lugar, o desenvolvimento e a dinâmica, no campo 

da comunicação estratégica (Hallahan, Holtzhausen, von Ruler, Vercic 

& Sriramesh, 2007) através de comparações longitudinais dos temas 

estratégicos, os canais de comunicação, as necessidades e 

oportunidades de desenvolvimento do pessoal.” (p. 6) 

 

Num momento seguinte, são identificadas as diferenças regionais e nacionais e 

tecidos os consequentes comparativos entre elas, consideradas as diferentes culturas. 

Tudo isto objetivando o fomento à capacitação dos profissionais atuantes na área de 

relações públicas e gestão da comunicação e o consequente desenvolvimento do setor 

(Zerfass et al., 2009); (Zerfass et al., 2010); (Zerfass et al., 2011); (Zerfass et al., 2014); 

(Zerfass et al., 2015). 

O LCM 2016-2017 focou um aprofundamento, junto a profissionais de relações 

públicas e gestão da comunicação, de temas como: big data, automatização da 

comunicação, engajamento, influenciadores nas mídias sociais, coaching e 

competências. O foco deste artigo está nos resultados da etapa Brasil da pesquisa, e 

apresenta resultados referentes a alguns dos temas acima mencionados, conforme 

poderá ser observado na sequência. 

 

2- Aspectos metodológicos 

Mais de vinte mil profissionais foram convidados, em toda a América Latina, a 

participar da investigação, sendo eles vinculados a organizações públicas, privadas e do 

terceiro setor, bem como de empresas prestadoras de serviços de comunicação dos 

seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. A seleção dos respondentes foi aleatória, a partir das 

bases de dados de associações e conselhos profissionais
5
 dos países participantes da 

investigação, bem como de cadastros pessoais dos investigadores responsáveis pela 

pesquisa.  Ressalta-se que do mailing constituído no Brasil, a maior adesão à pesquisa 

foi dos relações-públicas registrados no Sistema Conferp. Do referido universo, 2.295 

acessaram o instrumento disponibilizado de modo online, no período de maio a agosto 

de 2016, sendo que 914 deles constituíram a amostra válida da investigação.  

                                                 
5
 No Brasil, as entidades foram: Associação Brasileira de Agências de Comunicação (Abracom), Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (ABERJE), Associação Brasileira de Relações Públicas – Seção São Paulo 

(ABRP-SP) Associação Brasileira de Relações Públicas – Seção Rio Grande do Sul e Santa Catarina (ABRP-RS/SC) 

e Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas (Conferp). 
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O instrumento de investigação foi organizado com 33 questões, divididas em 15 

seções e pretextado por 39 profissionais de oito países. A análise estatística dos dados 

coletados se deu mediante a utilização do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

O recorte brasileiro desta investigação, que será aqui apresentado, teve a 

participação de 174 profissionais que tiveram suas respostas validadas após o seu 

processamento, através de estatísticas descritivas, como médias e percentagens. Já os 

resultados globais, foram analisados através da utilização de ferramentas estatísticas 

mais aprofundadas, podendo ser consultados em www.latincommunicationmonitor.com.  

 

3 Resultados parciais do LCM 2016-2017 no Brasil 

 

3.1 Perfil dos profissionais brasileiros participantes da pesquisa 

 Os respondentes da investigação apresentam um perfil de maior maturidade, 

comparativamente à investigação anterior (LCM 2014-2015), enquanto que a sua 

qualificação acadêmica segue alta, sem que haja um reflexo imediato disto em seus 

vencimentos. Dos participantes, mais de um terço atua no setor público, enquanto que 

outro terço atua em agências, consultorias e presta serviços autônomos. A atuação como 

consultores independentes duplicou, comparativamente à edição LCM 2014-2015. 

(10,3%). O envolvimento com entidades de classe segue muito baixo, o que leva a 

depreender que o mesmo se dá unicamente em circunstâncias em que os profissionais se 

vejam obrigados a fazê-lo. A síntese do perfil dos respondentes é a seguinte: 

a) Há uma forte predominância de mulheres na amostra - 128 (73,6%) contra 46 

homens (26,4%); 

b) Do total de respondentes, 16% têm até 29 anos de idade, 30,5% estão na faixa 

dos 30 aos 39 anos e os demais (46%) têm entre 40 e 60 anos; 

c) Com relação à atuação no mercado, 14,9% têm até cinco anos de experiência 

profissional; 25,3% têm entre 6 e 10 anos de experiência; e 50% têm mais de dez 

anos de atuação profissional. Quase 10% dos respondentes não identificou o seu 

tempo de atuação no mercado. 

d) Relativamente à formação profissional, 74,2% têm pós-graduação (mestrado: 

62,1%; doutorado: 12,1) contra 23,6% que têm apenas a graduação na área. 

Estes dados são relevantes e demonstram a busca pela formação continuada, na 

medida em que, na edição anterior (LCM 2014-2015), 69,6% tinham pós-

http://www.latincommunicationmonitor.com/
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graduação e 30,3% eram apenas graduados. Contudo, um elemento novo se 

apresenta nesta edição: 2,3% dos respondentes declararam não ter grau 

acadêmico. Acredita-se que possam ser acadêmicos da área, já atuando como 

profissionais nas organizações às quais estão vinculados, fato bastante comum 

no Brasil.  

e) No quesito ‘tipo de organização em que atuam’, 19,5% atuam em organizações 

privadas, com ou sem ações na Bolsa de Valores; 39,1% atuam no setor público; 

9,2% em organizações do terceiro setor, 21,8% em agências de comunicação e 

RP e apenas 10% são consultores autônomos. ; 

f) Com relação aos cargos ocupados, 21,8% são diretores de departamento ou 

CEOs; 21,8% estão na chefia de uma equipe ou unidade e 44,3% são membros 

de equipe. Apenas 2,3% afirmaram ocupar outro cargo, enquanto que 9,8% não 

responderam esta questão; 

g) Numa comparação entre a atuação em departamentos de comunicação versus a 

atuação em agências/consultorias, 67% dos respondentes vinculam-se à primeira 

alternativa (departamento de comunicação); 

h) Consultados sobre o salário anual
6
, 79,3% afirmaram receber menos de 30 mil

7
 

dólares anuais e 12,1% afirmaram receber entre 30.001 e 60.000 dólares anuais. 

Somente 7,4% estariam na faixa de renda entre 60.001 e mais de 200.000 

dólares anuais.  

i) Por fim, consultados sobre o seu envolvimento com entidades associativas, 

52,9% citam vínculo com alguma associação nacional e 4,6% afirmam ter 

vínculo com associações internacionais.  Como mencionado antes, dos cadastros 

utilizados das associações brasileiras para a mobilização dos profissionais 

responderem ao instrumento de coleta de dados do LCM 2016-2017, destacou-se 

o do Sistema Conferp, que é uma entidade profissional com vinculação 

obrigatória por lei para quem atua como relações-públicas no país.  

 

3.2 As mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos 

                                                 
6
 A moeda utilizada como referência em todos os países latino-americanos participantes da investigação, 

foi o dólar norte-americano. 
7
 Correspondente a R$ 97.800,00 por ano, isto é, uma renda mensal de R$ 8.150,00 (Cotação do dólar 

comercial em 10/7/2017). 
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Os avanços e mudanças tecnológicos estão alterando os modelos de produção e 

consumo de informação, assim como o comportamento da sociedade. Dentre estas 

grandes mudanças, destaca-se a imensa quantidade de dados disponíveis a todo tipo de 

organizações, conhecido no mundo corporativo como big data. Não existe um consenso 

sobre a definição de big data, mas, segundo uma pesquisa realizada por Schroeck et al. 

(2012), a maioria considera um terabyte de dados o suficiente para ser chamado de 

dados importantes, e há a necessidade de métodos que possam lidar com o volume e a 

variedade desses dados e, preferencialmente, em tempo real.  

Assim, o uso do big data facilita, por exemplo, o acesso a determinados grupos 

de stakeholders com grande precisão. No campo da comunicação estratégica, ele 

envolve uma gestão praticamente em tempo real, ligada a uma perspectiva de 

gerenciamento proativo de comunicação, baseado na escuta ativa dos públicos, premissa 

do arcabouço teórico das relações públicas (Grunnig, 2005; Simões, 1995; Kunsch, 

2003; e França, 2004). 

Muito embora as vantagens acima descritas, questionados sobre a utilização do 

big data nos ambientes laborais, 42,5% dos respondentes da investigação afirmaram 

ainda não utilizar a ferramenta, enquanto que somente 15,5% já implantaram o big data 

em suas ações de gestão da comunicação. 

 

Quadro 1: Utilização do big data na gestão da comunicação 

 

Fonte: próprios autores 

 

42,5 

15,5 
12,1 

22,4 

7,5 

Não realiza
atividades de Big

Data

Já implantou
atividades de Big

data

Planeja começar as
atividades de Big

Data antes do
término de 2017

Consulta os
clientes, outros

departamentos e
os colegas

envolvidos no
campo de Big Data

Não sei

Meu departamento de 
comunicação/agência 
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Mesmo sendo uma ferramenta relevante para o gerenciamento do 

relacionamento com stakeholders, a utilização do big data, no Brasil, se dá mais 

intensamente para a distribuição de conteúdo (40,8%), assim como para a criação de 

conteúdo (33,9%). Pouco se utiliza, ainda, esta ferramenta, para a tomada de decisões 

(16,7%). 

Se forem buscadas as razões para a utilização tão limitada do big data, será 

identificado que quase a metade dos profissionais (46,6%) alega a falta de habilidades 

analíticas como sendo o principal fator. A falta de habilidades técnicas (36,8%) vem na 

sequência, enquanto que a falta de software específico para as necessidades de 

comunicação (32,2%) e as barreiras organizacionais (31%) são elementos mencionados 

por mais de um terço dos respondentes. A segurança dos dados e gestão de risco 

(25,9%); falta de tempo para estudar/analisar o big data; e qualidade dos dados (24,1) 

são elementos mencionados por um quarto dos respondentes. 

O resultado brasileiro, similar ao dos demais países latino-americanos 

(MORENO et alli, 2017) confere com outras pesquisas mundiais, como a protagonizada 

pelo McKinsey Global Institute, cuja previsão é de que, até 2018, os Estados Unidos, 

sozinhos, enfrentarão uma escassez de 140.000 a 190.000 pessoas com profundas 

habilidades analíticas (Chen, Chiang & Storey, 2012), além de um déficit de 1,5 milhão 

de gerentes experientes em dados com o domínio de análise sobre dados relevantes para 

a tomada de decisões efetivas. Ainda, uma pesquisa de Schroeck et al. (2012), destaca 

que, dos que manipularam grandes dados, 75% usaram métodos básicos, como 

consultas e relatórios, e 67% usaram modelagem preditiva. Isto demonstra que o 

surgimento de dados importantes também colocou em foco a necessidade de uma 

visualização de dados mais avançada, tanto em termos de eficiência como na 

transmissão de informações complexas. 

Face ao exposto, o questionário do LCM 2016-2017 avaliou até que ponto os 

comunicadores tinham uma compreensão completa do big data, incluindo suas 

características de volume, variedade, velocidade e veracidade. 

De acordo com suas respostas, uma análise de cluster permitiu classificar os 

entrevistados em quatro grupos: Os informados (23,6%), que são aqueles que prestam 

atenção no debate e nas informações sobre o big data e têm bons conhecimentos neste 

campo e os aspirantes (26,4%), que prestam atenção, mas têm pouco conhecimento 
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sobre big data. O restante dos respondentes são transeuntes (14,9%), com altos 

conhecimentos e baixo interesse, ou despistados
8
 (24,1%), alheios ao debate e ao 

conhecimento sobre a ferramenta. 

 

Quadro 2: Utilização do big data na gestão da comunicação 

 

Fonte: próprios autores 

 

É de domínio público, nos dias de hoje, o fato de que os dados são o elemento 

que move a economia da informação. Portanto, os gestores da comunicação não podem 

ficar para trás neste quesito e tampouco abrir mão de uma ferramenta tão relevante 

quanto o big data, capaz de auxiliar no processamento de informações que, de modo 

manual, seria impossível de serem manuseadas. No campo da comunicação estratégica, 

hoje, abre-se um mundo de possibilidades, a partir do manuseio do big data, seja no 

trato com os públicos estratégicos ou na produção de conteúdo. 

 

3.3 Os influenciadores nas mídias sociais 

A partir da difusão, cada vez maior, das mídias sociais, a noção de influência se 

fortalece na área da comunicação estratégica. Neste quesito, entram em pauta os Social 

Media Influencers (SMI) ou, simplesmente, influenciadores das mídias sociais. Os SMI 

passam a ser um novo tipo de líderes de opinião, tal como Katz e Lazarsfeld (1955) os 

conceberam na teoria de comunicação fluxo de duas etapas e, portanto, passam a ser um 

                                                 
8
 Despistado é o termo espanhol que, segundo a Real Academia Española, significa: Desorientado, 

distraído, que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Disponível em: 

http://dle.rae.es/?id=DMkEKJv, acessado em 20/01/2017. 

14,9 

26,4 

23,6 24,1 

10,9 

Transeúntes Aspirantes Informados Despistados Não resposta

BIG DATA CLUSTERS 

http://dle.rae.es/?id=DMkEKJv
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público estratégico para as organizações, cujos departamentos de comunicação 

planejam, executam e avaliam ações de relacionamento nas mídias sociais. Entretanto, 

estudos mostram que muitas vezes há uma falta de estratégia a este respeito por parte 

dos gerentes de comunidade (community managers), para realizar uma interação 

adequada com as fontes de informação de primeira mão e a capacidade de influenciar a 

percepção do seu público sobre a reputação de suas organizações na rede (Charest & 

Bouffard de 2015: 3). 

O LCM 2016-2017 abordou esse tema e, no Brasil, 62,1% dos profissionais 

consultados consideram que os SMI sejam importantes para suas atividades estratégicas 

e comunicação. Todavia, somente 33,9% afirmam utilizar abordagens específicas para 

identificar SMI, enquanto que 40,85 afirmam que utilizam estratégias específicas para 

se comunicarem com os SMI. Considerando o papel desempenhado pelos 

influenciadores, surpreende que menos da metade dos profissionais de comunicação 

percebam a necessidade de planejar adequadamente o seu relacionamento com os SMI, 

mas confirma os estudos utilizados como referencial da pesquisa. 

Relativamente aos fatores mais importantes para identificar os SMI, segundo a 

opinião dos comunicadores consultados, os indicadores mais relevantes são o alcance 

qualitativo e a reputação pessoal, ambos com 71,3% das opiniões, seguido pela 

relevância dos temas que esse “influenciador” cobre em seu espaço online. A 

produtividade (43,1%) é o indicador menos importante para identificar os influencers. 

Essa tendência em considerar mais os aspectos qualitativos pode ser uma característica 

da área de relações públicas e comunicação, situação que não tem sido contemplada nos 

softwares existentes para esse tipo de avaliação, pois são outras áreas, como o 

marketing ou a engenharia de sistemas, que estão ocupando-se principalmente da 

identificação do SMI. Há desenvolvimento empírico na América Latina, por exemplo, a 

partir de teorias de rede em ciência da computação (por exemplo Valiati, Silva, 

Guimarães & Meira de 2013; Riquelme & González-Cantergiani Riquelme, 2016). 

Estas abordagens consideram influentes aqueles usuários, cujas ações nas redes  têm 

impacto sobre as ações de muitos outros (Riquelme & González-Cantergiani, 2016: 

960), entretanto, ainda não há modelos acordados e validados de identificação dos SMI. 

 

3.4 O conceito de engajamento no contexto organizacional 
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Desde os anos 80 do século XX, o principio do engagement dialógico se 

apresenta como elemento crucial no desenvolvimento da teoria das relações públicas. 

Trata-se de um amplo e complexo conceito que descreve aspectos da relação entre una 

organização e seus stakeholders e implica diferentes estados de engajamento: 

cognitivos, afetivos e participativos (Macnamara, 2016). 

Nos últimos tempos, no entanto, o conceito de engajamento tem sido usado de 

forma mais reducionista para referir-se à interação entre organizações e seus 

stakeholders, através das mídias sociais. Ao contrário da comunicação off-line 

tradicional, a comunicação através das mídias sociais é caracterizada por ser interativa, 

pessoal e comunitária, permitindo que as organizações envolvam seu público em 

conversas, comportamentos de apoio e relacionamentos significativas. E para isso, até 

mesmo a linguagem se torna mais pessoal em sites e redes sociais das organizações 

(Men & Tsai, 2015). Quanto mais se consegue envolver pessoas em suas ações e causas 

nas mídias sociais, afirma-se que já há engajamento. Aliás, o engajamento também se 

tornou uma das medidas mais comumente usadas para avaliar as audiências das 

organizações. Mas esta medida não está isenta de dificuldades, uma vez que começou a 

concentrar-se em dados mais facilmente disponíveis, tais como: número de contatos de 

seguidores e "curtidas" nas redes – esquecendo-se da riqueza e complexidade das 

relações entre organizações e públicos, aos quais o conceito original se refere.

 Questionados sobre o que entendiam por engajamento, os profissionais 

participantes da pesquisa responderam que, antes de tudo, é estar interessado ou sentir-

se envolvido com a causa da organização (90,2%). Na sequência, eles entendem que 

desejar colaborar com um projeto, assim como motivado para melhorar (89,1%) é, 

também, um demonstrativo de engajamento. Por fim, o entusiasmo, o vínculo 

emocional, assim como o orgulho com a causa (76,4%) também caracterizam 

engajamento. Estas respostas demonstram uma visão bastante afetiva, assim como 

participativa do conceito de engajamento. Compreensão esta similar aos demais países 

latino-americanos, mas diferente em relação ao Monitor Europeu, cujos profissionais 

demonstram ter uma visão mais cognitiva e participativa, respectivamente (Zerfass et 

alli, 2016). 
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4- Algumas Considerações 

                 A dimensão dos dados coletados pelo LCM 2016-2017 é significativa e apenas 

alguns aspectos apresentados por esta investigação puderam ser descritos neste 

documento, tais como: o uso do big data na gestão da comunicação; os social media 

influencers e o engajamento, somados aos dados demográficos que contextualizam as 

contribuições dos participantes da investigação. Dos temas analisados, podem ser 

tecidas as seguintes considerações: 

 Relativamente aos dados demográficos dos respondentes,  

a) Assim como na edição 2014-2015, as mulheres predominam a amostra brasileira 

que participou da pesquisa; 

b) A idade de mais de dois terços dos participantes da investigação está acima de 

trinta anos, fato que confere um considerável grau de maturidade a este público. 

O mesmo pode ser dito sobre o tempo de atuação dos respondentes na área da 

comunicação, na medida em que mais da metade tem mais de dez anos de 

experiência; 

c) Mais da metade dos participantes tem vínculo com alguma entidade associativa  

nacional;  

d) A busca pela qualificação no campo acadêmico é crescente, já atingindo o índice 

de 74,2% com titulação em nível de stricto sensu; 

e) Na edição 2016-2017, predominaram os profissionais atuantes no setor público, 

atingindo a casa dos 39,1%; 

f) A maioria dos respondentes da edição deste ano integra equipes de comunicação 

(44,3%), não desempenhando, portanto, cargos de gestão e mais de dois terços 

estão vinculados a departamentos de comunicação; 

g) O salário anual de 79,3% dos respondentes é inferior a US$ 30 mil; 

Relativamente ao big data, percebe-se um vasto campo a ser desbravado, assim 

como uma fragmentação dos participantes da pesquisa, quanto à sua compreensão desta 

ferramenta, podendo estes serem classificados como: informados (23,6%), que são 

aqueles que prestam atenção no debate e nas informações sobre o big data e têm bons 

conhecimentos neste campo e os aspirantes (26,4%), que prestam atenção, mas têm 

pouco conhecimento sobre big data;   transeuntes (14,9%), com altos conhecimentos e 
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baixo interesse; e despistados
9
 (24,1%), alheios ao debate e ao conhecimento sobre a 

ferramenta. 

Considerando o papel desempenhado pelos social media influencers (SMI) no 

âmbito dos processos comunicacionais das organizações, chama a atenção o fato de que 

menos da metade dos profissionais de comunicação percebam a necessidade de planejar 

adequadamente o seu relacionamento com os SMI. 

Muito embora o princípio amplo e complexo do engagement se apresente como 

elemento crucial no desenvolvimento da teoria das relações públicas, oportunizando a 

percepção de diferentes estados de engajamento: cognitivos, afetivos e participativos 

(Macnamara, 2016), nos últimos tempos, este conceito tem sido usado de forma mais 

reducionista para referir-se à interação entre organizações e seus stakeholders, através 

das mídias sociais. Tal fato alerta para a necessidade de um aprofundamento em 

conceitos que se mostram de absoluta relevância para a compreensão dos processos 

cada vez mais complexos de gestão da comunicação nas organizações. Da mesma 

forma, abrem caminhos para novas investigações, na medida em que o tema não se 

esgota e permite que se agreguem outros olhares e abordagens capazes de expandir as 

investigações.  
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ZERFASS, A.; Verčič, D.; VERHOEVEN, P.; MORENO, A.; TENCH, R. European  

Communication Monitor 2015. Creating communication values through listening, 

messaging and measurement. Results of a Survey in 41 Countries. Brussels: 

EACD/EUPRERA, Helios Media. 2015. 
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