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INTEGRAÇÃO. Por Fabi Meneses. 
 

 

 

Nos últimos 3 anos muito se fala em transformação digital, como se a COVID-19 tivesse 

despertado as empresas ao mundo digital. Com o isolamento social, as empresas que 

não estavam no digital, perceberam que a Pandemia era assunto sério, e para 

sobreviverem precisavam existir além do presencial. Analisando isto, lembrei-me dos 

estudos de BAYM, N. K. (2010)1, a dualidade, a discussão histórica de quem é a culpa 

das mazelas das relações interpessoais; por milésimos de segundo as tecnologias do 

digital tornaram-se a solução de muitas questões: saúde e prevenção, teletrabalho, 

reuniões zoom, plataformas e-commerce e delivery, entre outras. Quem não era 

digital, do dia para noite passou a ser pelo simples contacto social. 

Desde então muito se fala que houve uma transformação digital. Porém as tecnologias 

utilizadas elas já existiam há tempos, o que houve foi o despertar para necessidade 

das relações interpessoais independente do meio que fosse. Desta forma uma onda 

tsunami surgiu: para evitar colapsos no futuro era importante tudo ser digital, ou seja, 

eu deveria ser completamente digital, a minha marca, organização, projeto, deveria 

estar online, no digital, com informações na nuvem, colaboradores a trabalhar de 

forma remota ou híbrida, para que caso outro problema de isolamento surgisse, tudo 

estaria a funcionar sem pausas. E assim uma enorme demanda por agências de 

tecnologia começou, para que fizessem “Chazan” e em um “passe de mágica" toda 

organização|marca estava transformada digitalmente e todos os problemas 

acabariam. 

A corrida “milagrosa” do digital, não trouxe uma transformação digital, mas 

convergências para o digital.  A transformação abrupta do digital assustou. Depois de 

um retorno intenso do teletrabalho, vieram os estigmas da  “Grande Renúncia" e a 

“Demissão Silenciosa”. 

Perceberam o cerne do problema e da questão? Antes a culpada do isolamento social 

em nossas pequenas redes (família, amigos, etc) eram as tecnologias. O isolamento 

social foi imposto, encontramos a solução no digital. Agora impomos o digital e temos 

um problema social. Percebem que a grande questão está no humano, nas pessoas,  

nas relações interpessoais que transcendem as tecnologias do digital? 

Muito tem-se usado o termo “transformação digital” por ser uma “trend” do 

momento, ou demanda mercadológica, sem saber de fato seu real significado. No fim, 

impactam negativamente o cerne das organizações|marcas, apenas com novas 

normas e processos, sem uma real comunicação. 

Através da Comunicação Inteligente, trago a INTEGRAÇÃO DIGITAL. Unir o melhor de 

cada mundo, sinergia (unir energias), o mundo híbrido (o melhor do ON + o melhor do 

OFF), unir forças para trabalhar em prol do mesmo objetivo. Sem imposições, mas com 

união e compreensão. 

Antes de mais, uma organização precisa ser integrada, todos os stakeholders precisam 

utilizar a mesma comunicação organizacional, transmitir a mesma comunicação com 

unicidade, todos os setores, segmentos, departamentos precisam estar alinhados 

para poder entregar um produto/serviço de qualidade. E assim em conformidade 

precisam ser integrados aos processos e tecnologias do mundo digital. 



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicação Inteligente | Fabi Meneses 2|2 

E esta jornada para chegar ao digital, acredito que seja a Comunicação Inteligente, que 

pode ocorrer com a Integração de todos os envolvidos no processo. Porém quem irá 

caminhar são as pessoas, suas relações interpessoais diretas no ambiente de trabalho, 

e as relações indiretas pelas quais elas são afetadas por pessoas externas a este 

ambiente; ou seja, para integração digital, antes é preciso integrar pessoas. 

Atualmente é imprescindível integrar todos os setores entre si, integrar os processos 

e as informações que circulam tanto de maneira offline como online. A aplicação de 

novas plataformas digitais que integrem o circuito interno e externo das organizações, 

auxiliam em uma melhor gestão e compartilhamento da informação e 

consequentemente na comunicação integrada. É importante integrar para comunicar 

bem, de forma clara e única, para levar confiança e credibilidade ao consumidor, ao 

colaborador, aos parceiros. Porém é preciso principalmente integrar as pessoas 

envolvidas a cada fase, passo, processo, metas e objetivos. 

No entanto, para integrar pessoas é preciso ouví-las e depois falar. Ouvir as dores, as 

insatisfações de seus stakeholders, sentir suas emoções, querer saber de suas metas 

individuais. É preciso falar sobre os macros e micros objetivos, compartilhar medos, 

estratégias, metas, assumir os erros, e somente assim começará a uma integração. 

Gerar confiança para que as pessoas vistam a sua marca, os seus valores, a sua 

filosofia, para então se vestir de entusiasmo e querer integrar tudo ao digital, por um 

simples fato, o sucesso da empresa, também será o sucesso de cada pessoa/indivíduo. 

Penso que a integração, o humano, o digital, vem cada vez mais ser o diferencial para 

as organizações, o futuro será de quem melhor formar, treinar e ter a capacidade de 

integrar com todos os seguidores e envolvidos com a sua Marca. A frase: “deixar na 

porta os problemas”, ou seja, “fora do trabalho”, poderá cada vez mais acarretar 

dificuldades de prosperar e integrar seus colaboradores. A atenção na integração, seja 

ela, de setores, de pessoas, de ferramentas, processos, será o diferencial das 

organizações no futuro, e acredito que quem entender isso, terá um destaque 

importante nas suas relações e objetivos.  

 

Caminhamos para um mundo mais crítico, seletivo e com pessoas e profissionais mais 

informados sobre seus lugares e habilidades. As organizações que entenderem isso, 

trabalharem com uma melhor comunicação, integrarem estes profissionais em 

conformidade para ambos os interesses, poderão criar equipes sólidas e versáteis e 

conseguirão passar por tempos de adaptação e integração que virão pela frente.  

Importante lembrar que como já referido e alguns pontos deste texto, que a 

“INTEGRAÇÃO”, não fica tão somente em relação ao tradicional com o digital, 

processos, setores, pessoas, carreiras, enfim integrar é uma maneira inteligente de 

comunicar, unir o melhor do cerne de cada pessoa, para levar a uma qualidade de vida 

e saúde para o futuro das organizações. 

 

__________ 

 

Gostou deste artigo, compartilha e comenta aqui: qual a sua experiência no processo 

de comunicação?  

Até a próxima! 

Fabi Meneses - https://www.linkedin.com/in/f4bimeneses/ 

__________ 
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