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RESUMO   

 

Ainda não existia uma obra que reunisse a essência do pensamento comunicacional 

brasileiro sobre a comunicação organizacional. Esta coletânea visa preencher essa 

lacuna, constituindo-se em verdadeiro handbook brasileiro da área. Ela foi desdobrada 

em dois volumes, que se complementam. O primeiro, em quatro partes, retrata o quanto já 

avançamos na produção acadêmico-científica. Os textos partem de um resgate da 

evolução da área no País, passam por seus fundamentos teóricos e aplicados e vão até os 

impactos exercidos sobre ela pelas novas tecnologias da informação. A obra representa 

uma significativa contribuição para o ensino nas escolas de comunicação e de 

administração, além de um valioso subsídio para a fundamentação das práticas de 

comunicação nas organizações. Os dois volumes de Comunicação organizacional 

integram um projeto único, que inclui também a coletânea Relações públicas. 
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