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Resumo 

 

Nos últimos anos as organizações começaram a dar maior importância aos 

Recursos Humanos das empresas e consequentemente aos processos de 

relacionamento dos mesmos. O meio organizacional começou a aperceber-se que o 

fator humano interno contribui imensamente para o valor e imagem da empresa, pelo 

que criar formas e processos de comunicação que melhorem/ aumentem a eficácia da 

mesma, é crucial para o desenvolvimento de qualquer organização. E precisamente 

por esse motivo, decidimos que o relatório do estágio realizado numa empresa, que 

integra um grande grupo empresarial (Grupo Valpi), iria incidir na eficácia da 

comunicação no grupo no âmbito do cliente interno. Pretendemos com o relatório 

perceber como é realizada a comunicação internamente, entre departamentos e se os 

processos de comunicação implementados são eficazes ou não. Para isso, foram 

realizadas entrevistas estruturadas a elementos do grupo empresarial, tanto a 

administradores/ chefias, como a colaboradores, de forma a termos perspetivas 

diferentes e as podermos comparar. Foi também elaborado um levantamento dos 

indicadores/ problemas do grupo a nível comunicacional. 

Palavras-chave: Comunicação organizacional, comunicação interna, eficácia 

comunicativa, organização. 
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Abstract 

 

In recent years, organizations have begun to pay more attention to human 

resources and consequently to the relationship processes between them. The 

organizational environment began to realize that the internal human factor contributes 

immensely to the value and image of the company, so creating forms and 

communication processes to improve / increase the effectiveness of it, becames 

crucial for the development of any organization. And precisely for this reason, we 

decided that the report of the internship carried out in a company that is part of a large 

business group (Grupo Valpi), would focus on the effectiveness of communication in 

the group within the internal customer. We intend with this report to understand how 

internal communication is performed between departments and if the implemented 

communication processes are effective or not. To this end, structured interviews were 

conducted to elements of the business group, such as administrators / managers but 

also employees, in order to have different perspectives and be able to compare them. 

It was also prepared a survey of the problems the group faces in terms of 

communication. 

Key words: Organizational communication, internal communication, communicative 

effectiveness, organization. 
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Introdução 
 

Vinda de uma Licenciatura em Gestão, provavelmente a escolha de Mestrado 

em Línguas Estrangeiras Aplicadas, não é vista como a mais consensual e a mais 

lógica num sentido de continuidade. Contudo a minha escolha prendeu-se 

maioritariamente como uma escolha pessoal, sempre gostei e tenho uma certa aptidão 

para as línguas, e tendo o Mestrado a variante de Comércio e Relações Internacionais, 

pareceu-me que pudesse ser uma mais-valia, do ponto de vista pessoal, porque estava 

a aprender algo que gosto e também do ponto de vista profissional, porque hoje em 

dia o mundo está cada vez mais conectado e saber falar uma ou mais línguas além da 

nossa língua nativa, permite-nos uma melhor inserção global e uma certa vantagem 

competitiva. E posso dizer que ao chegar ao final do Mestrado, aprendi muito e de 

uma maneira geral estou bastante agradada com a minha escolha. 

Na minha opinião, a possibilidade de realização de um estágio, seja em 

Mestrado ou Licenciatura, é muito apelativa para qualquer estudante. A nossa 

formação é quase na totalidade teórica e por muito que aprendamos e consigamos 

perceber a aplicação prática do que nos estão a ensinar, só quando chegamos ao 

mundo real, ao mundo do trabalho, percebemos a finalidade das matérias e daquilo 

que no decorrer do curso fomos aprendendo. Percebemos muitas vezes, que se calhar 

muito do que nos foi transmitido, é na verdade, redundante na prática, e que de facto, 

poder ter tido a oportunidade de pôr em prática aquilo que recebemos em teoria, teria 

sido muito mais benéfico e muitas vezes, ajudar-nos-ia a compreender muito melhor o 

funcionamento das coisas.  

Uma grande vantagem que vejo na possibilidade de realizar um estágio 

curricular, é em termos de curriculum. Hoje em dia, o contacto real com a nossa área 

de estudos no decorrer da Licenciatura/ Mestrado, é cada vez mais valorizado por um 

possível empregador e no caso português, onde o emprego de jovens e recém-

licenciados é cada vez mais carenciado, ter esta experiência dá-nos uma grande 

vantagem na procura de emprego, apostando na nossa área de formação. E como o 

nosso estágio tem a duração de 900 horas, ou seja, tem uma duração bastante longa, 

permite-nos aprender muito, tanto em relação à aplicação do que trazemos da 

Licenciatura/ Mestrado, mas também permite-nos ter uma visão real do mercado de 

trabalho atual, seja em Portugal ou no estrangeiro. 
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Considero também que a realização de estágio e consequente relatório de 

estágio e não dissertação, é vantajoso para todos os estudantes que pensem seguir uma 

carreira no mundo empresarial e não no mundo académico, que a meu ver é onde a 

realização de uma dissertação se encaixa melhor. 

 Relativamente à estrutura do mesmo, divide-se numa primeira parte em que 

consta a componente teórica, seguindo-se de uma componente prática que integra 

assim a segunda parte e, por fim, uma terceira e última parte relatando o estudo de 

caso.  

Na Componente Teórica irei abordar a temática da Comunicação 

Organizacional e seus subtemas, como Comunicação Eficaz, Qualidade 

Comunicacional, Comunicação Formal e Informal e Comunicação 

Interdepartamental.  

Já na Componente Prática, esta irá refletir as minhas atividades desenvolvidas 

nas 900 horas de estágio, a entidade acolhedora, a apreciação critica do estágio, etc. 

No Estudo de Caso irei analisar como é feita a Comunicação Organizacional a 

nível do cliente interno no Grupo Valpi, grupo no qual está inserida a empresa onde 

estagiei – Britafiel – Agregados e Ornamentais, S.A.. 

No início do relatório irei também fazer um pequeno agradecimento e irei 

terminar o relatório com uma conclusão, onde irei analisar se os meus objetivos 

iniciais foram cumpridos e irei realçar aquilo que foi mais relevante. 

Com este estágio, pretendia pôr em prática os conteúdos lecionados não só no 

Mestrado, mas também na Licenciatura e se possível conjugá-los no decorrer das 

tarefas desempenhadas. As minhas atividades passaram essencialmente pela área 

financeira e de recursos humanos, desempenhando uma grande variedade de funções 

dentro das mesmas. Com o decorrer do tempo e o aperfeiçoamento das minhas 

competências e com o aumento da confiança dos meus superiores em mim, o tipo de 

função a desempenhar ia sendo cada vez mais complexo e de maior responsabilidade. 

Em termos de autoridade, trabalhava diretamente com o meu tutor, que também é o 

Administrador do grupo e Diretor do Departamento Financeiro, com o Diretor da 

Contabilidade, o Diretor das Agências de Viagem e Rent-a-Car e também com a 

Diretora de Recursos Humanos. 
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1. O que é uma organização? 

 
Como ponto de partida para o entendimento do processo de comunicação 

organizacional, faz todo o sentido definir o conceito de “organização”.  

Podemos começar por afirmar que uma organização “é um sistema integrado, 

que estabelece relações de poder e autoridade, formando subsistemas 

interdependentes e intercambiáveis, em busca de um objetivo comum” (Figueiredo 

2011). 

A mesma opinião tem Kanaane, que afirma que: 

Uma organização congrega fatores estruturais, que correspondem às 

relações de poder e autoridade nos respetivos níveis hierárquicos, e fatores 

dinâmicos, que correspondem ao funcionamento dos subsistemas e ao 

processamento de informações. Tais fatores interagem entre si, dando forma e 

conteúdo aos processos existentes, caracterizados pelos seguintes aspetos: missão, 

objetivos, tecnologia, produto, tarefa, a própria estrutura e as pessoas que dela 

fazem parte. (Kanaane 1999: 26) 

Sendo que a organização persegue sempre um equilíbrio resultante das suas 

partes. 

Dentro da empresa um dos fatores mais importantes para a mesma, é o clima 

organizacional, ou seja, a forma real como decorre o trabalho e como os funcionários 

participam nas decisões e medidas tomadas na empresa, pois de acordo com 

(Marchiori 2008: 60) “a identidade da organização é formada pelos membros que ali 

estão”. Esta identidade tem origem nas perceções do mundo e do que cada indivíduo 

considera como a sua verdade, portanto o clima organizacional e consequentemente, a 

organização, são construídos pelas pessoas que discutem, compartilham e determinam 

os caminhos que a empresa vai seguir. 

No entanto, só conseguimos alcançar o objetivo final da organização através 

da comunicação entre os setores e os seus recursos. Berlo vem sustentar esta opinião, 

pois segundo o autor, “uma organização de qualquer espécie só é possível por meio da 

comunicação” (Berlo 2003: 78). É exatamente a comunicação entre os elementos que 

faz do seu conjunto uma organização e não elementos à parte, isolados e 

desorganizados. E atualmente, com a grande globalização que estamos a vivenciar, o 
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mundo está estruturado e assente na informação e no conhecimento, e, portanto, as 

organizações para sobreviverem têm que ter a sua comunicação organizacional bem 

solidificada, assente na correta expressão de dados, objetivos e valores. De acordo 

com Bueno “a sobrevivência das organizações modernas passa, necessariamente, pelo 

processo continuo de aperfeiçoamento e qualificação da comunicação” (Bueno 2009: 

280). 

Em suma, podemos afirmar que as “organizações são sistemas de pessoas, que 

se associam para realizar propósitos, mediante estruturas e funções e através de 

processos, no contexto humano, interorganizacional e social, e em continuidade 

temporal” (Pereira 2004: 103).  

 

1.1. Cliente interno vs Cliente externo 
 

Qualquer organização para funcionar necessita de clientes. Precisamos deles 

para as relações de negócios, compras, vendas, etc. e se o objetivo da empresa é o 

lucro, estes são os principais responsáveis pelo mesmo. 

No entanto, a definição de cliente vai para além da definição tradicional 

referida acima. A função de cliente tem duas vertentes: cliente interno e externo. 

Cliente interno: são todos aqueles que fazem parte do dia a dia de trabalho da 

empresa, é o diretor, o administrador, a rececionista, o motorista, ou seja, é aquele ao 

qual prestamos serviços com produtos e mão de obra dentro da empresa. De uma 

forma geral são os funcionários da empresa.  

Cliente externo: são todos aqueles que contribuem financeiramente para a 

empresa, através das compras de produtos ou serviços que a empresa forneça.  
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2. Comunicação organizacional 

 

A comunicação é a base de toda a interação humana – incluindo as 

organizações: 

A comunicação é uma condição sine qua non da vida social e, a fortiori, 

da vida organizacional. Sem comunicação, não pode haver organização, gestão, 

cooperação, motivação, vendas, oferta ou procura, marketing ou processos de 

trabalho coordenados. De facto, uma organização humana é simplesmente uma 

rede comunicacional: se a comunicação falha, uma parte da estrutura 

organizacional também falha. (Wiio apud Cunha 2016: 346) 

Podemos definir comunicação organizacional como “aquela caracterizada pelo 

conjunto das ações de comunicação realizadas numa organização” (Pimenta 2009: 

43). A comunicação nas organizações contribui para o melhor funcionamento das 

mesmas, pois para estas se manterem em equilíbrio, desenvolverem e expandirem, os 

seus departamentos e divisões devem manter-se conectados, o que só é possível 

através da comunicação.  

A comunicação está cada vez mais, a ganhar um papel preponderante dentro 

das organizações. As organizações são um sistema complexo, dividido em 

subsistemas, o que faz com que a comunicação deva ser planeada e controlada, de 

forma a que a única informação transmitida seja a útil e oportuna “Um ponto básico e 

sem questionamento na condução da comunicação é o de que ela precisa ser 

entendida, estimulada, observada, acompanhada e avaliada por profissionais que 

saibam conduzir os processos” (Marchiori 2008: 50). 

Enquanto colaborador interno da organização, sabendo que existe uma cadeia 

de comunicação com os superiores hierárquicos ou colegas do mesmo nível, a 

satisfação e realização profissional aumentam, pois este sabe que é possível 

comunicar as alegrias e frustrações a nível profissional.  

Só a comunicação pode coordenar, sincronizar e controlar os 

funcionários de modo que cumpram com os propósitos organizacionais, por meio 

da comunicação ocorre a troca de ideias, opiniões e emoções, servindo como 

ponte para a criação de compreensão mútua e confiança. (Marchiori 2008: 

76). 
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Evidentemente, que o modo como a comunicação é feita afeta as relações 

interpessoais, a ligação com o outro, o nível de interajuda, a maneira como somos 

encarados pelas chefias e a capacidade que temos de persuasão e influência. 

No meio laboral os colaboradores desenvolvem e adequam as suas ações e 

atitudes, observando como a comunicação é feita entre chefias e destas para quem 

está abaixo na hierarquia. Se um colaborador sente que dar a sua opinião é apreciado 

e que o que comunica é tido em conta pelos superiores, vai sentir-se mais realizado e 

com um propósito maior no seu trabalho, vai sentir-se mais feliz, mais satisfeito e por 

consequência vai ser mais produtivo. Já em situações em que o colaborador sente que 

aquilo que partilha e informa não é tido em consideração, se sente que simplesmente 

está lá para fazer as tarefas, como se fosse uma máquina, este vai sentir-se mais 

desanimado e não vai retirar qualquer satisfação do seu trabalho. “O objetivo básico 

da comunicação nas organizações é tornar os colaboradores influentes, influenciar os 

outros, o ambiente físico e a si próprios: é tornar os colaboradores determinantes e 

criativos.” (Carvalho 2012). 

Já em relação aos líderes, estes passam o dia a comunicar, comunicam com 

subordinados, pares, superiores, entidades exteriores à organização. Portanto, a forma 

como a sua comunicação é feita é de uma importância extrema, pois esta vai 

determinar a forma como a mensagem é transmitida e a clareza da mesma, vai 

determinar a credibilidade junto dos outros e também a forma como irão obter 

informações da outra parte.  

Todos comunicamos e não só exclusivamente de modo oral ou escrito, as 

nossas expressões, os nossos sons, são uma forma de comunicação com o outro, 

porque somos seres sociais e relacionais e temos necessidade de preencher esta parte 

da nossa vida, quer a comunicação seja uma parte fundamental da nossa existência ou 

não. 

Ao fazermos parte de uma organização, passamos muito tempo a comunicar, 

quer seja a socializar ou numa vertente extremamente profissional, a falar, escrever, 

telefonar, etc. 

A comunicação é a base da organização, pois sem ela, os processos 

organizacionais não ocorrem, porque não conseguimos comunicar com os colegas, 
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com os chefes/ subordinados, com o cliente, com o fornecedor, etc. A comunicação e 

a forma como esta é feita são extremamente cruciais em qualquer organização. 

 

2.1. O processo de comunicação 
 

O processo de comunicação é realizado como indica a Figura 1 (Pinto et al 

2010: 127-128): 

 

Figura 1 - Modelo de comunicação (Fonte: Pinto et al 2010) 

1. O emissor escolhe a ideia ou facto a comunicar – este é o conteúdo (pretendido) 

da comunicação. 

2. O emissor codifica a ideia ou facto a transmitir numa mensagem (conjunto de 

símbolos ou códigos); deve procurar que a codificação tenha em atenção que a 

simbologia/ códigos utilizados sejam identificáveis pelo destinatário, isto é, deve 

existir reciprocidade no significado atribuído aos códigos e símbolos utilizados, 

caso contrário podem surgir problemas de interpretação. 

Este é um dos maiores obstáculos à eficácia da comunicação, pois o emissor 

tendencialmente codifica os conteúdos transmitidos de acordo com o seu quadro de 

referências, isto é, a sua cultura e da organização e departamento onde se insere, 

experiências, etc. 

A codificação pressupõe, obviamente, que o canal para transmitir a mensagem 

já foi escolhido – conforme se envia um e-mail ou se telefona, a codificação pode ser 

diferente. 
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3. A mensagem codificada é transmitida através de um canal (por exemplo: um 

memorando, o ar, o telefone, a internet). 

A escolha do canal, efetuada antes da codificação, pode ter muita importância, 

não só por razões de segurança e confiança, mas também devido ao quadro de 

referências do interlocutor e aos seus hábitos de comunicação. Num canal de 

comunicação existe normalmente ruído: qualquer fator, estranho à mensagem, que 

perturba, confunde ou interfere com a comunicação, tornando-a menos eficaz. Um fax 

pode ter zonas menos legíveis, podemos distrair-nos, quando estamos a ouvir, com 

um barulho ou qualquer outra coisa, etc. 

4. A receção é a etapa em que o recetor sintoniza o canal e recebe a mensagem; por 

exemplo, se a comunicação é oral, a receção exige boas condições de audição. 

5. A descodificação é o processo pelo qual o recetor interpreta o significado da 

mensagem; percebida a mensagem, o recetor interpreta-a segundo o seu quadro de 

referências – diferente do do emissor! – e atendendo à reciprocidade com o 

emissor, relativamente ao significado dos códigos utilizados (proximidade dos 

quadros de referência de cada um). 

6. O feedback, que consiste em o recetor enviar um sinal ou uma mensagem de 

resposta. Certos meios de comunicação são unidirecionais, como é o caso da 

televisão, rádio, jornais, livros ou obras de arte. 

 

2.2. Comunicação Organizacional como ferramenta de gestão 
 

Atualmente, a comunicação organizacional é considerada como uma 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento e crescimento de qualquer 

organização, funcionando como ligação entre a comunidade e o mercado. Podemos 

afirmar que a comunicação está no núcleo da gestão organizacional, uma vez que 

consiste em relacionamentos interpessoais.  

“A organização deve alcançar dois objetivos: sustentar a sua própria existência 

e melhorar a vida daqueles com os quais se relaciona” (Marchiori 2008). Os recursos 

humanos são de extrema importância para o desenvolvimento das organizações e uma 

das estratégias mais relevantes - a boa comunicação, é um instrumento imprescindível 
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de gestão, pois torna os processos mais organizados e a troca de ideias e opiniões vai 

permitir encontrar respostas e soluções aos desafios propostos.  

A comunicação é uma função estratégica em qualquer organização, cujo 

objetivo é criar, manter ou mudar para favorável, se for negativa, a imagem da 

organização junto do público, seja ele interno ou externo. É de facto, o público 

interno, quem origina as mudanças e desenvolvimentos na organização, a nível de 

adaptação, transformação e inovação. 

Podemos afirmar que os responsáveis pela comunicação interna e sua 

eficiência são os líderes das empresas, ou seja, os gestores de negócios, pois cada vez 

mais é necessária compreensão e participação ativa na gestão negocial, desta forma, a 

comunicação funciona de forma estratégica, porque permite que a organização cresça 

e se desenvolva. Visto que as suas competências são de vital importância para a 

organização, estes líderes, têm que servir de exemplo para os demais colaboradores. 

Devem gerar credibilidade e confiança e estimular a interação e integração, para que o 

ambiente de trabalho seja agradável e favorável à troca de ideias e informações e que 

os colaboradores sintam que fazem parte e contribuem para a concretização dos 

objetivos e metas da organização. 

Segundo Rego (2013: 139-140) podemos enumerar cinco critérios onde a 

comunicação contribui para o desempenho organizacional:  

1. É inquestionável que alguns aspetos da comunicação podem atuar como 

impulsionadores do desempenho organizacional. Por exemplo, se os gestores 

fornecem explicações aos colaboradores pelas decisões tomadas, podem obter 

destes um maior empenhamento no trabalho, assim contribuindo para potenciais 

melhores resultados organizacionais. Se um gestor elogia o desempenho de um 

dado colaborador, pode estimular nele um nível superior de motivação, daí 

advindo melhores desempenhos.  

2. As variáveis identificadas como causas incorporam (pelo menos implicitamente) 

alguns aspetos comunicacionais. Por exemplo, vários comportamentos dos líderes 

são de natureza comunicacional (isto é, mostrar confiança aos colaboradores, 

cultivar a sua participação na tomada de decisões, transmitir-lhes uma visão para o 

negócio/ organização). 
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3. A comunicação emerge como causa potencial de vários resultados 

organizacionais, mas um determinado ato comunicacional pode gerar efeitos 

distintos consoante o modo como se conciliam as restantes variáveis. Por 

exemplo, o feedback negativo pode gerar resultados mais positivos em pessoas 

altamente motivadas e focadas, mas resultados negativos em pessoas não tão 

confiantes. 

4. Os resultados podem interferir na forma como a comunicação é processada. Por 

exemplo, as pessoas mais satisfeitas podem comunicar de modo diferente das 

menos satisfeitas. Nas organizações de mais fraco desempenho, os gestores 

podem adotar comportamentos de liderança distintos dos que ocorreriam em 

organizações mais lucrativas. 

5. É inquestionável que a envolvente influencia o processo comunicativo. Por 

exemplo, os estilos preferenciais de comunicação podem ser afetados pelo 

contexto cultural em que as pessoas se inserem. Nas culturas onde o poder não 

está próximo das pessoas, é provável que os subordinados tenham dificuldade em 

mostrar discordância com os pontos de vista dos superiores.  

A comunicação é efetivamente um instrumento fulcral na organização, é 

através dela que conseguimos determinar os objetivos e ambições da organização, 

quais as suas forças e fraquezas e os riscos a que está sujeita. “a comunicação 

estratégica é aquela que cria valor para a organização e para a sociedade”. (Nassar 

2012). 

 

2.3. Comunicação interna 
 

A comunicação interna é considerada um mecanismo fundamental para o bom 

funcionamento da organização. É uma necessidade básica de qualquer organização, 

na medida em que promove a dinamização das estruturas e a melhoria dos resultados. 

O teor da comunicação precisa ser mantido em várias frentes. A primeira 

é para o público interno; só assim teremos uma comunicação saudável com o 

mercado. Se a empresa mantiver um bom nível de comunicação com o público 

interno, certamente obterá uma comunicação melhor ainda com seus diversos 

públicos externos. (Bekin apud Nobre 2010). 
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Beraldo (2012) reitera a opinião de Bekin: 

A comunicação interna é um fator estratégico para o sucesso das 

organizações porque atua principalmente em três frentes: é fundamental para os 

resultados do negócio, é um fator humanizador das relações de trabalho e 

consolida a identidade da organização junto dos seus públicos. (Beraldo apud 

Carvalho 2012) 

A comunicação interna tem vários propósitos, um deles e dos mais 

importantes, é a integração de novos colaboradores na empresa, através da partilha de 

referências comuns, dos elementos das organizações, das realidades departamentais, 

das práticas e costumes, e da comunicação da missão, cultura, valores e objetivos da 

organização, estas últimas fundamentais para a inclusão e participação do novo 

colaborador na organização. 

Outra das funções da comunicação interna, é a motivação dos colaboradores. 

Ao sentir-se motivado, o colaborador vai ser mais produtivo e sentir o seu trabalho 

apreciado, desta forma, vai trabalhar e contribuir para o alcance dos objetivos 

organizacionais e assim a organização vai-se desenvolver e evoluir, sempre numa 

perspetiva de melhoria continua. “a comunicação interna possui papel fundamental 

dentro da instituição e serve, principalmente, para motivar e integrar os funcionários.” 

(Pimenta 2009). A comunicação deve contudo, ajustar-se às características de cada 

colaborador interno para permitir que este se expresse, ouça e experimente a 

informação. 

Dentro da organização a comunicação interna deve permitir que o fluxo de 

informação seja feito vertical (das chefias para os colaboradores e vice-versa) e 

horizontalmente (entre colaboradores do mesmo nível hierárquico). Desta forma, fica 

facilitada a produção, transmissão e gestão da informação, como também a relação e 

interação entre todos os agentes envolvidos. Uma comunicação eficaz exerce um 

efeito positivo dentro da organização e consequentemente na imagem transmitida para 

o exterior, ou seja, a comunicação deve ser coerente e ir de encontro à missão, visão e 

objetivos organizacionais. 

Segundo Lindon et al (2011: 301):  
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 A organização deve saber motivar e envolver o público interno, para o obter a 

nível externo. 

 Os públicos internos são um meio de divulgação externa da imagem da 

organização, podendo atingir essa utilidade pela negativa se não forem 

envolvidos. 

 A congruência entre a comunicação interna e externa é fundamental para que se 

atinja uma comunicação eficaz. 

 E ainda, de acordo com Henriet e Benoit (apud Nobre 2010) a comunicação 

interna tem como funções: 

 Restaurar a confiança em torno da identidade da empresa de maneira clara. 

 Promover o conhecimento em todos os níveis. 

 Informar cada empregado da maneira adaptada. 

 Desenvolver o comportamento comunicativo entre os gerentes. 

 Favorecer a expressão de todos os empregados. 

 Divulgar as iniciativas e sucessos das equipas no trabalho. 

 Um plano de comunicação interna eficaz é determinante no desenvolvimento 

de qualquer organização, e atualmente começa a ser visto como uma fonte de 

investimento. A administração apercebe-se que mantendo um ambiente favorável à 

troca de ideias e opiniões e onde os colaboradores são motivados e incentivados, a 

organização vai evoluir e se desenvolver, o que se vai refletir a nível financeiro, que é 

o objetivo máximo de qualquer empresa. A comunicação começa cada vez mais a ser 

uma estratégia empresarial, pois as organizações tendem a valorizar os seus recursos 

humanos e sentirem que estes são os pilares da evolução e desenvolvimento. 

 

2.3.1. A comunicação e os colaboradores  

 

O fator mais importante para o sucesso de uma organização, seja ela qual for e 

a sua área, é o fator humano. Os objetivos da organização só são alcançados pela ação 

dos seus indivíduos, portanto, separar a organização das pessoas, é praticamente 

impossível, pois estão interligadas e interdependentes. 
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As empresas são feitas de pessoas para pessoas. A pedra fundamental da 

gestão de pessoas está na contribuição conceptual e na prática para uma vida 

humana mais saudável e com resultados legítimos de produtividade, qualidade, 

desenvolvimento e competitividade sustentável. (Leite 2007: 56) 

Como referido acima, os recursos humanos são aquilo que determina o 

fracasso ou sucesso da organização - “O fator humano é fundamental para o sucesso 

ou fracasso de qualquer processo” (Pimenta 2009: 103) - , e deste modo, as 

características individuais devem ser tomadas em consideração.  

Pessoas são como seres únicos, indivisos, com características que lhes 

conferem personalidade e individualidade. Não existem duas iguais. Cada pessoa 

possui um valor próprio, difícil de ser comparado, de ser convertido em cifras, é o 

seu valor específico, por isso não deveria ser trocada ou vendida como 

mercadoria. (Pimenta 2009: 106) 

O colaborador deve ser valorizado e ter as suas necessidades atendidas e estar 

informado dos princípios, conceitos, crenças e valores da organização. A empresa 

deve apostar na qualificação dos seus colaboradores e na sua motivação e dar 

oportunidades para que estes cresçam e evoluam dentro da organização, desta forma 

os colaboradores sentem-se motivados e recompensados, pelo que serão mais 

produtivos e estarão de “corpo e alma” na empresa. As pessoas devem ser tratadas 

como seres humanos, ser respeitadas, incentivadas, acarinhadas e elogiadas e não 

serem tratadas como meros recursos, que estão ali simplesmente para executar a sua 

função. 

“Qualquer objetivo só será alcançado quando for possível, aos trabalhadores, 

expressarem seus valores, desejos e conflitos, socializando-os e confrontando-os com 

os de outros” (Pimenta 2009: 115). 

 A valorização e motivação do colaborador interno são estratégicos para o 

desenvolvimento organizacional, para que tal aconteça, é preciso seguir algumas 

recomendações: 

 O sentido das ações: compreender por que é necessário fazer determinada ação. 

 Controlo: as normas e regras devem ser aceites por todos. 

 Reforço positivo: feedback, valorização dos atos. 
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 Atitudes e crenças: ao implementar as mudanças, é necessário conhecer as 

crenças de todos os envolvidos. 

 Cultura: cada indivíduo tem a sua cultura particular. 

 Evolução: mesmo com planeamento, as ações são imprevisíveis. 

Quando os colaboradores conseguem compreender o que se passa na 

organização, o que precisa de ser modificado e como podem contribuir para que tal 

aconteça, sentem-se como parte integrante da mesma, que podem ajudar na mudança 

e levar a empresa a ser cada vez melhor. Desta forma, o cliente interno, que é quem 

melhor transmite a imagem da organização, passa para o exterior uma imagem forte, 

de credibilidade e confiança, o que consequentemente vai melhorar a forma como a 

organização é vista na comunidade. 

 

2.4. Funções da comunicação 
 

Como já foi dito anteriormente, a comunicação está enraizada em todos os 

níveis da organização e tem diversas funções dentro da mesma. Segundo Rego (2013: 

33-34) as funções passam por: 

 Permite aos gestores interagirem com superiores, subordinados, colegas, 

sindicatos, fornecedores, clientes e autoridades. 

 Constitui o meio através do qual as chefias delegam responsabilidades nos 

colaboradores. 

 Permite aos membros organizacionais levarem a cabo diversas táticas de 

influência junto dos seus alvos. É através dela que os gestores desenvolvem 

elogios, ordens, ameaças, apelos pessoais e de amizade junto dos subordinados, 

tendo em vista o alcance de determinados objetivos. 

 É também mediante ela que os subordinados bajulam os superiores (através de 

palavras, mas também de atos que visam criar boas impressões para obtenção de 

benesses/ dividendos). 

 Concede a possibilidade aos subordinados de fazerem chegar opiniões, propostas, 

queixas e lamentações às autoridades organizacionais. 
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 Faculta aos gestores a obtenção de informações junto das entidades com as quais 

lidam no exercício de funções (por exemplo: acompanhamento de mudanças no 

ambiente externo; recebimento de queixas de clientes; obtenção de relatórios 

sobre a vida interna da organização; captação de orientações e diretrizes junto dos 

superiores). 

 Permite aos gestores disseminar informações, ao nível interno (por exemplo: 

emissão de avisos, comunicados, ordens de serviço, planos de trabalho, diretrizes 

de trabalho) ou externo (por exemplo: intervenções na comunicação social, 

preleções, brochuras, discursos em eventos associativos/ políticos). 

 Permite a coordenação do trabalho dos membros organizacionais, e faculta-lhes o 

acompanhamento dos assuntos e orientações organizacionais. 

 Permite a realização de reuniões, sejam elas para tomar decisões, partilhar 

informações ou ouvir opiniões. 

 Faculta as oportunidades básicas para que os vendedores comuniquem e 

negoceiem com os clientes; os responsáveis financeiros contactem com as 

entidades financeiras; o departamento de compres negoceie e adquira em boas 

condições as matérias primas e os equipamentos; os responsáveis pela seleção e 

recrutamento de Recursos Humanos atraiam e selecionem os melhores candidatos; 

os administradores atuem junto das entidades governamentais. 

 É através dela que os novos membros organizacionais são socializados. Isto é: 

obtêm informação, estímulos, conhecimento acerca da organização -  aprendendo 

as normas, os comportamentos esperados, os rituais e as histórias que lhes 

permitem reduzir a incerteza acerca da envolvente e transformarem-se de 

outsiders em membros efetivos e participantes das organizações em que 

ingressam. 

 Permite proceder a entrevistas de recrutamento e seleção, negociar, repreender e 

sancionar, elogiar, formar, persuadir, transmitir feedback de desempenho e recebê-

lo. 

 Permite manifestações de poder e influência, designadamente as simbólicas (por 

exemplo: adoção de linguagem especifica; uso de objetos de prestigio como 

automóveis, roupas, instalações físicas).  

Podemos citar ainda Brault (apud Carvalho 2012) que classifica como sete as 

funções da comunicação:  
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1. Função informativa: tem como propósito de veicular o conhecimento e o “saber” 

da organização; 

2. Função de integração: desenvolver nos colaboradores o sentimento de pertença a 

um grupo, para além da função económica da organização;  

3. Função de retroação: baseia-se no retorno das mensagens remetidas num 

determinado eixo, vertical ou horizontal, com a finalidade de verificar e validar a 

sua compreensão; 

4. Função sinal: consiste na emissão e multiplicação de sinais e de mensagens que 

permitem ao público identificar a personalidade e a continuidade da empresa num 

mesmo sentido; 

5. Função comportamental ou argumentista: serve para identificar ordens claras e 

indispensáveis e pedir explicitamente que se caminhe numa direção determinada; 

6. Função mudança: permite a mudança de imagem e passa pela mudança concreta 

das mentalidades, atitudes e relações; 

7. Função imagem: tem o desígnio de transmitir ao público interno e externo uma 

imagem favorável da organização. 

 

2.5. Protocolo Empresarial 
 

O protocolo baseia-se num conjunto de normas de comunicação a observar nas 

relações diplomáticas, em determinados atos públicos de caracter civil, militar ou 

religioso. 

“O protocolo, como linguagem universal, para além de um código de conduta, 

é um conjunto de preceitos e formalidades que se devem observar no relacionamento 

entre as entidades ou as personalidades que as representam” (Lopes apud Aroso 2014) 

O protocolo desempenha importantes aspetos na nossa vida, no sentido em 

que nos facilita: 

 O êxito pessoal, social e profissional; 

 O saber estar e o ter a postura adequada em todos os lugares e ocasiões projetando 

uma imagem positiva, que contribui para o sucesso pessoal e profissional; 

 O saber relacionar-se e comunicar com colegas, colaboradores, superiores 

hierárquicos, clientes; 
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 O domínio e aplicação das regras protocolares são de um contributo enorme para a 

autoconfiança na organização de eventos e na melhoria da imagem de excelência 

empresarial. 

“O protocolo é uma mistura de bom senso, boa educação e bom gosto, e não 

cria hierarquias, limita-se a reconhecê-las, não complica, descomplica, não cria 

problemas, só os evita” (Lopes apud Aroso 2014) 

“O protocolo empresarial consiste numa mistura, em doses iguais, de boa 

educação e bom senso. E a sua sistematização ajuda quando é preciso algo mais do 

que boa educação e bom senso para resolver situações insólitas.” (Aroso 2014) 

Em relação ao mundo empresarial, cada organização deve seguir determinadas 

regras e princípios, que vão reger o comportamento dentro e fora da empresa para 

facilitar a cooperação e a convivência entre pessoas de meios diversos e culturas 

diferentes. 

O saber estar e saber agir são fundamentais para qualquer colaborador, 

independentemente da sua posição hierárquica. Por muito eficiente, trabalhador e 

competente que seja, se não souber estar em sociedade ou se tiver má imagem, vai 

passar a mensagem errada sobre si e a empresa que está a representar. Atualmente a 

componente social a nível profissional é cada vez mais valorizada. 

No momento de integração na empresa, estar a par e seguir as regras de 

protocolo, no que diz respeito, à pontualidade, trabalho de equipa, forma de vestir, 

processos de comunicação, entre outros, contribui para que a integração seja feita de 

forma cuidada e calma. 

A par do protoloco existem as regras de etiqueta. A etiqueta assenta num 

conjunto de regras no relacionamento interpessoal, no ambiente profissional, social e 

familiar. 

Estas regras contribuem para o melhoramento das relações interpessoais, que 

num meio empresarial, passa internamente, pelos colaboradores, administradores e 

externamente, pelos clientes, fornecedores, concorrência, público em geral, etc. 

As regras de etiqueta são regras de conhecimento geral, que deveriam ser 

aplicadas em todos as circunstâncias. Podemos enumerar algumas: 
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 Ser simpático com todos, independentemente da posição hierárquica. 

 Fomentar o espírito de equipa e de entreajuda. 

 Não criticar um colaborador ou colega em frente de outras pessoas. 

 Não gesticular demasiado. Usar os gestos com naturalidade e moderação. 

 Dar espaço aos outros. Deixá-los falar e exprimir as suas opiniões, sem os 

interromper. 

 Demonstrar autoconfiança. Não ter receio de estabelecer contacto visual com o 

interlocutor. 

 Usar vocabulário adequado à pessoa com quem estamos a falar. 

 Fazer os elogios publicamente, mas as críticas em privado. 

 Apresentar-se com uma imagem cuidada. Uma imagem pode demorar muito a ser 

construída, mas facilmente fica derrubada. 
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3. Eficácia Comunicativa  
 

Comunicar é sempre um processo de duas vias. Em gestão a comunicação 

passa pela transmissão de informações, tomar decisões, atingir uma compreensão 

conjunta e desenvolver relacionamentos. 

Onde quer que haja duas ou mais pessoas poderemos estar perante problemas 

de relações humanas: do indivíduo com o grupo; dos indivíduos entre si; do líder com 

os elementos do grupo; de cada elemento do grupo com o seu líder; na empresa, no 

casamento, na família, nas atividades desportivas, nos partidos políticos, no comércio, 

etc. 

“Uma comunicação eficaz é importante para as organizações, por dois 

motivos: primeiro, porque a comunicação é um processo através do qual os 

administradores realizam as funções de planear, organizar, liderar e controlar, 

segundo, por ser a comunicação uma atividade à qual os administradores dedicam 

uma enorme proporção do seu tempo.” (Stoner e Freeman apud Carvalho 

2012) 

A capacidade de comunicar de forma hábil e efetiva é a parte central de tudo o 

que qualquer colaborador faz, todavia, central não quer dizer evidente, pois o sistema 

de comunicação numa organização é eficaz quando não se percebe que ele existe, 

devido à sua naturalidade e harmonia. 

“Uma organização comunica de forma ideal quando os seus 

colaboradores utilizam os canais formais e informais continuamente, quer com os 

níveis superiores, quer com os níveis inferiores, assim como, com os que se 

encontram ao mesmo nível.” (Carvalho 2012) 

A eficácia da comunicação de qualquer organização está muito dependente da 

capacidade de comunicação dos seus líderes. Poderemos mesmo afirmar que uma boa 

liderança assenta, sobretudo, na capacidade de comunicação do líder.  

Os líderes com boas competências comunicacionais alcançam diversos 

objetivos relevantes para o seu desempenho: 
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 Ficam mais capacitados para transmitir orientações claras aos colaboradores, 

estabelecer melhores relações de cooperação com os pares, obter mais recursos 

dos superiores, estabelecer relações de confiança com os interlocutores. 

 Comunicam de modo mais apropriado a visão da organização aos colaboradores, 

assim mobilizando as respetivas energias. 

 Atuando pelo exemplo, comunicam entusiasmo aos colaboradores. 

 Escutando, ficam mais capacitados para receber as propostas, sugestões e críticas 

dos seus colaboradores. 

 Facultando feedback aos colaboradores, transmitem-lhes orientações para 

melhoria do respetivo desempenho. 

 Realizam melhores entrevistas de seleção e de avaliação do desempenho. 

 Dirigem as reuniões de modo mais participativo e produtivo. 

 Gerem mais eficazmente o conflito, canalizando-o para a melhoria da qualidade 

das decisões – e não permitindo que ele se degrade em ataques pessoais e 

dissonâncias destrutivas da cooperação e da coordenação do trabalho. 

 Ficam mais capacitados para transmitir confiança aos colaboradores, induzindo 

neles sentimentos mais vigorosos de autoconfiança e autoeficácia, e maior 

empenhamento no trabalho. 

 Promovem a fluidez comunicacional e a comunicação no seio das equipas de 

trabalho. 

 Comunicam devidamente com equipas e colaboradores geograficamente 

dispersos, assim criando a “argamassa” que permite a convergência na ação. 

 Transmitem uma melhor imagem da organização através do modo como fazem 

apresentações em público e se pronunciam perante os meios de comunicação 

social.    

Podemos ainda adotar certos mecanismos para aumentar a eficácia da 

comunicação dentro da organização, como: 

 Colocar-se no lugar da outra pessoa. 

 Ser claro e objetivo. 

 Uso de feedback. 

 Fazer perguntas; tomar notas. 

 Ser um bom ouvinte. 
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3.1. Comportamentos na comunicação 
 

O comportamento de cada indivíduo é situacional, ou seja, de acordo com as 

situações em que nos encontramos, podemos modificá-lo. 

No entanto, é natural que tenhamos uma determinada tendência de 

comportamento, que corresponde ao nosso padrão mais usual, influenciada por 

diversos aspetos da nossa personalidade e do nosso próprio controlo sobre as 

emoções. 

Podemos classificar os tipos de comportamento por: 

a. Passividade 

 

A atitude passiva é uma atitude de “fuga” perante as pessoas e os 

acontecimentos. Em vez de se afirmar tranquilamente, o passivo, afasta-se ou 

submete-se; não age. Em situações de confronto não se afirma de forma assertiva. O 

comportamento passivo não esclarece as situações e raramente assume posições.  

O seu tom de voz é normalmente baixo. 

  

Tabela 1 - Atitudes Passivas (Fonte: elaboração própria, adaptado de Pessoas e Sistemas 2014) 

 

 

Comportamento 
Passivo 

"Não gosto de criar problemas" 

"Quem se trama são sempre os mesmos" 

"Se me tivessem dado uma oportunidade também eu era capaz" 

"Não vale a pena dizer nada, não se ganha nada com isso" 

"Vejo-me obrigado a" 

"Desculpe... lamento muito" 
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b. Agressividade 

 

A agressividade observa-se através de comportamentos de imposição aos 

outros. Caracteriza-se por um tom de voz alto, necessidade de afirmação, e interrompe 

e faz barulho para se fazer notar. Desgasta psicologicamente as pessoas que o 

rodeiam. O comportamento agressivo tende a ganhar várias vezes, pelo uso do 

“poder”. São pessoas que gesticulam em excesso. 

 

Tabela 2 - Atitudes agressivas (Fonte: elaboração própria, adaptado de Pessoas e Sistemas 2014) 

c. Manipulação 

 

O manipulador não se implica nas relações interpessoais. Esquiva-se aos 

encontros e não se envolve diretamente com as pessoas, nem nos acontecimentos. O 

seu estilo de interação caracteriza-se por manobras de distração ou manipulação dos 

sentimentos dos outros. “Como pode recusar, depois de tudo o que fiz por si?”. O 

manipulador não fala claramente dos seus objetivos. Por vezes, é uma pessoa muito 

“teatral”. 

Comportamento 
Agressivo 

"Eu quero esse relatório imediatamente" 

"Aquele relatório tem de estar pronto amanhã, senão..." 

"Se não percebeu, tivesse percebido" 

"Quem manda aqui sou eu" 

"Ninguém quer comprar esse produto" 

"Cala-te! Nem penses" 
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Tabela 3 - Atitudes manipuladoras (Fonte: elaboração própria, adaptado de Pessoas e Sistemas 2014) 

d. Assertividade 

 

As pessoas com comportamentos afirmativos/assertivos são capazes de 

defender os seus direitos, os seus interesses e de exprimir os seus sentimentos, os seus 

pensamentos e as suas necessidades de forma aberta, direta e honesta. 

A pessoa afirmativa tem respeito por si própria e pelos outros; está aberta ao 

compromisso e à negociação. Aceita que os outros pensem de forma diferente de si; 

respeita as diferenças e não as rejeita. 

  

Tabela 4 - Atitudes assertivas (Fonte: elaboração própria, adaptado de Pessoas e Sistemas 2014 ) 

Comportamento 
Manipulador 

"Nunca pensaria uma coisa dessas a teu respeito" 

"Longe de mim tal ideia" 

"O que eu estou a dizer-lhe é para seu bem" 

"Diz-se por aí, mas as pessoas dizem tanta coisa" 

"Sim, sim o senhor é que sabe" 

"O que diz é realmente muito interessante, mas é a sua opinião" 

Assumir uma 
comunicação 
assertiva 

Ser transparente. Negociar na base de objetivos claramente fixados e 
comunicados. 

Ser eu próprio. Não dissimular opiniões, sentimentos e objetivos pessoais. 

Não permitir que o explorem, humilhem ou agridam. 

Manter relações transparentes baseadas na confiança mútua. 

Procurar negociar em situação de conflito. 

Ser determinado. Não ter medo de correr riscos. Lutar pela realização 
pessoal. 

Ser simples e direto. 
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Podemos concluir estes comportamentos comunicacionais com um conjunto 

de regras para uma comunicação bem-sucedida, que devem ser seguidas, tendo 

sempre em atenção a adoção de um comportamento de assertividade. 

 Planificar e organizar a mensagem. 

1. Adaptar a mensagem ao recetor. 

2. Seguir uma ordem lógica de argumentação. 

3. Utilizar a capacidade de empatia. 

4. Escutar e observar. 

5. Perguntar continuamente para avaliar.  

 

3.2. A qualidade comunicacional  
 

A forma como comunicamos deve ser feita da melhor forma possível. Quanto 

melhor for a nossa comunicação, mais bem-sucedidos iremos ser e a probabilidade de 

contribuirmos para a organização de forma eficaz será maior. 

Um bom comunicador tem que reunir uma série de competências, como por 

exemplo: 

 Transmitir ideias a pessoas que não compreendem o significado preciso dos 

conceitos. 

 Ser conciso, confiante e adaptável na apresentação de si próprio e das suas ideias. 

 Aceitar as críticas e escutar ideias/ perspetivas divergentes. 

 Conduzir reuniões de modo eficaz e usar de tato diplomático nas interações no 

seio dos grupos/ equipas. 

 Fazer apresentações, tanto escritas como orais, a indivíduos e a grupos, 

presencialmente e à distancia. 

 Construir argumentos razoáveis e lógicos para suportar propostas. 

 Verificar a informação que é necessária transmitir, e proporcionar a que é 

solicitada. 

 Escutar, ler e compreender as comunicações dos interlocutores; 

 Ser sensível/ atento às idiossincrasias de cada audiência. 

 Escrever clara e concisamente. 
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 Usar linguagem apropriada ao tópico e à audiência. 

Mas evidentemente, as nossas competências têm que se adaptar aos tempos e à 

nossa audiência. 

A forma como comunicávamos nos anos 60, 80 ou até no inicio dos anos 2000 

é totalmente diferente da forma como comunicamos e para quem comunicamos hoje 

em dia.  

Atualmente o mundo está muito mais globalizado, conseguimos estar no outro 

lado do planeta em menos de 24 horas e conseguimos falar instantaneamente com 

alguém que esteja nos Estados Unidos da América ou no Japão, tudo o que é preciso é 

uma ligação à internet. Portanto, é inevitável que a comunicação organizacional 

também seja feita de forma muito mais global. E consequentemente, que uma 

empresa tenha contactos com parceiros e clientes internacionais. E dessa forma, o 

comunicador que representa a nossa organização tem que compreender que: 

 As novas tecnologias alteram o modo como as pessoas e as entidades comunicam, 

criando oportunidades, mas também dificuldades e desafios. O correio eletrónico, 

as videoconferências, ou a parafernália tecnológica que hoje pode auxiliar nas 

apresentações em público são reflexos dessas alterações. 

 As pessoas e as organizações comunicam, cada vez mais, num quadro 

internacional global. Novos desafios emergem da necessidade de comunicar com 

pessoas/ entidades operando em diferentes fusos horários e em locais 

geograficamente dispersos. 

 As pessoas e as entidades operando em diferentes partes do planeta divergem, 

também, do ponto de vista cultural. O que é aceitável ou desejável num país 

asiático não é necessariamente aplicável num país tipicamente ocidental. Pessoas 

de diferentes culturas comunicam de modos diferentes e interpretam as 

mensagens, verbais e não-verbais, de modo peculiar. Por conseguinte: o facto de o 

leitor ser um comunicador nato no seu país não lhe garante eficácia 

comunicacional noutros contextos. Os ajustamentos (tanto na linguagem verbal 

como na não-verbal) são imprescindíveis. Um exemplo: a assertividade tão 

valorizada no contexto norte-americano pode ser interpretada como agressiva nos 
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contextos asiáticos onde a preservação da face e a harmonia interpessoal 

imperam!  

 

3.3. Barreiras à comunicação nas organizações  
 

A comunicação pode falhar por diversos motivos, seja por uma falha na 

transmissão da mensagem, seja por utilização de linguagem codificada, por falha do 

recetor, etc.  

No que ao plano de comunicação de uma organização diz respeito, o gestor 

deve acima de tudo torná-lo eficaz. Para isso, tem que ter em atenção as barreiras à 

comunicação (Pinto et al 2010: 131-133): 

 Barreiras técnicas: relacionadas essencialmente com o canal de comunicação, 

com o fator tempo e com o excesso de informação. Por exemplo, escolher um 

canal menos apropriado para transmitir a mensagem; ou o ruído do canal pode 

afetar a clareza da mensagem e o seu significado e a sua compreensão são 

afetados. 

O fator tempo é importante por dois aspetos: pela oportunidade na 

comunicação, como acontece quando se escolhe a altura para a transmitir; pode 

acontecer que seja tardia ou cedo demais, perdendo o efeito associado à oportunidade. 

Também a pressão do tempo pode levar a não se seguirem as boas regras da 

comunicação, como, por exemplo, dar uma informação informalmente quando se 

devia fazê-lo formalmente, ou vice-versa. 

A sobrecarga da informação tende a levar a que se ignore o que nela é 

realmente importante, seja qual for o processo utilizado para o fazer. 

 Barreiras da cultura e de linguagem: as diferenças culturais e a linguagem. 

As diferenças culturais são relevantes, no sentido em que o emissor, codifica a 

sua mensagem de acordo com o seu quadro de referências, ou seja, a sua experiência 

passada, a sua cultura e a da sua organização e departamento, o significado que atribui 

aos símbolos, gestos, etc. 
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O significado do vocabulário utilizado, que está intimamente relacionado com 

as diferenças culturais, leva a que diferentes pessoas atribuam diferentes significados 

à mesma palavra. Por exemplo, a mesma palavra pode ter um significado diferente 

para um gestor financeiro e para um gestor de produção. E por essa razão, no sentido 

de tornar o plano de comunicação da organização realmente eficaz, deveria ser 

estabelecida uma linguagem comum. 

 Barreiras psicológicas: envolve várias formas de distorção das informações, 

nomeadamente na codificação e na descodificação das mensagens, questões que 

têm a ver com problemas de ordem emocional. 

Podemos ainda agrupar as barreiras à comunicação em expressões verbais e 

não-verbais como exemplificado na tabela seguinte: 

Expressões verbais Condutas não-verbais 

 Sarcasmo 

 Observações rudes e irrefletidas 

 Levantar a voz e gritar 

 Falar entredentes, murmurar 

 Falar de forma fria e impessoal 

 Corrigir outras pessoas em público 

 Uso excessivo de calão técnico 

 Ser muito insistente e/ou interromper 

 Falar sem conhecimento de causa 

 Respostas evasivas 

 Exprimir sentimentos de hostilidade 

 

 Ter “cartas na manga” 

 Expressão facial (franzir o sobrolho, 

sorriso amarelo) 

 Nervosismo, timidez, retraimento 

 Presunção 

 Insensibilidade 

 Apatia, aborrecimento, bocejar 

 Tom de voz 

 Aparência pessoal 

 Irritabilidade constante 

 Comportamento imprevisível 

 Mostrar-se sempre apressado 

 Classificar as pessoas 

 Rosto inexpressivo 

Tabela 5 - Barreiras à comunicação: expressões verbais e condutas não-verbais (Fonte: elaboração própria, 

adaptado de Pessoas e Sistemas 2014) 
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4. Comunicação informal 

 

Dentro de qualquer organização existem duas estruturas comunicacionais: a 

estrutura formal e a informal. 

Estamos perante uma estrutura de comunicação formal quando a comunicação 

é feita de forma vertical, ou seja, segue a cadeia da organização, percorrendo todos os 

canais do organigrama organizacional. Usualmente, esta rede formal apresenta-se de 

forma escrita.  

A comunicação informal é a restante, é mais espontânea e ocorre 

independentemente dos canais oficiais. É processada em qualquer direção, passando 

muitas vezes por cima dos níveis de autoridade. Acontece mais frequentemente 

quando as organizações têm canais formais. 

No entanto, as barreiras entre o formal e o informal não são intransponíveis. 

Muitas vezes uma mensagem formal é transmitida de forma informal e o contrário 

também acontece, por exemplo, um colaborador pode discutir assuntos oficiais de 

trabalho durante uma pausa – mensagem formal transmitida de forma informal; ou, 

um colaborador fala sobre alguém ao seu superior numa reunião de trabalho – 

mensagem informal transmitida de forma formal. 

Em relação aos fluxos de informação numa organização, estes podem ocorrer 

de quatro maneiras, segundo Cunha et al (2016: 556-559): 

 Comunicação descendente: ocorre dos níveis hierárquicos superiores para os 

inferiores. São as instruções de trabalho, diretrizes, repreensões e elogios, 

palestras de divulgação, procedimentos, avisos, circular, manuais, publicações da 

empresa, entre outros. Este tipo de comunicação só será eficaz se as competências 

de comunicação dos gestores o forem também e também se o colaborador souber 

ouvir. A mensagem ao ser transmitida não deve ser modificada ou parcialmente 

omitida, pois esta situação causa desconfiança e dúvidas por parte dos 

colaboradores. 

 Comunicação ascendente: é a que ocorre dos colaboradores para os níveis 

superiores, podem ser, os pedidos de esclarecimento, relatórios, sugestões, 
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queixas, propostas, solicitações, petições. No entanto, este fluxo comunicacional é 

o que tem maior probabilidade de distorção da mensagem, pois o colaborador 

poderá sentir-se inibido e com dificuldade de expressar claramente a sua 

mensagem, devido às diferenças hierárquicas entre os intervenientes.  

Este tipo de comunicação permite que os colaboradores emitam a sua opinião, 

fazendo com que estes se sintam parte integrante da empresa, e também permite aos 

superiores avaliarem se a comunicação descendente está a ser transmitida de forma 

correta. 

 Comunicação horizontal ou lateral: é a transmitida entre pessoas 

hierarquicamente equivalentes. Serve para coordenação de trabalho, partilha de 

informação e resolução de problemas interdepartamentais. 

 Comunicação diagonal ou oblíqua: é a menos utilizada formalmente, só quando 

os restantes canais se mostram ineficazes. É utilizada entre níveis hierárquicos e 

departamentos diferentes simultaneamente. Visa sobretudo resolver questões 

urgentes e questões de coordenação de atividades. 

 Dentro das organizações a comunicação formal é aquela que suscita mais 

preocupação, porque é o fluxo de comunicação “oficial” e aquele que representa o 

tipo de comunicação praticado pela empresa. Já a comunicação informal, fica 

excluída das preocupações dos superiores, pois estes não a consideram tão importante 

e porque não se processa de forma tão visível. 

 Cunha et al (2016: 564), salienta que a comunicação informal é de elevada 

relevância para a organização no sentido em que:  

 Funciona dentro e fora da organização. 

 Tende a formar-se de acordo com as semelhanças pessoais (desporto, religião, 

politica, amizade, formação académica, etc.). 

 É frequentemente composta por pessoas de diferentes departamentos e níveis 

hierárquicos. 

 Segundo o mesmo autor, a comunicação informal pode seguir quatro trajetos 

dentro da organização: 
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 Trajeto linear: as informações são transferidas de pessoa para pessoa. Quanto 

maior for o percurso da mensagem, maior será o risco de distorção. 

 Trajeto “tagarelice”: aquele que detém a informação divulga-a a todas as 

pessoas com quem contacta. A repercussão da informação por via oral pode ser 

lenta, mas o correio eletrónico e as redes sociais ampliam o número de 

destinatários potenciais do “tagarela”, e a velocidade de propagação da mensagem 

é quase instantânea. 

 Trajeto probabilístico: caracteriza-se pela aleatoriedade das pessoas a quem é 

transmitida a mensagem. Os recetores vão passando a mensagem aleatoriamente e 

esta chega ao maior número de pessoas, mas que não estão relacionadas. 

 Trajeto aglomerado: é o mais usual. Neste caso, o primeiro elemento da cadeia 

transmite a informação junto de pessoas específicas e não com quem contacta; ou 

seja, há uma seletividade inerente neste processo de comunicação.  

 A comunicação informal, apesar de ser bastante importante para qualquer 

organização tem as suas desvantagens. Na Tabela 6 são enumeradas as vantagens e 

desvantagens da comunicação informal: 

Vantagens Desvantagens 

 É fidedigna, rigorosa e mais 

rápida, o que faz com que seja o 

tipo de comunicação apropriado 

para mensagens de urgência e não 

planeadas.   

 Informação não documentada, 

leva a adulterações e erros de 

interpretação. 

 Proporciona maior rapidez aos 

processos, porque na troca de 

informação há interação entre os 

níveis hierárquicos, sem 

constrangimentos formais, o que 

aproxima as pessoas para a 

execução do trabalho e solução 

dos problemas. 

 Rumores, que podem arruinar 

carreiras. 
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 Pode tornar-se uma mais-valia no 

clima organizacional, pois 

permite motivar e integrar os 

colaboradores mais facilmente, 

através de uma abordagem mais 

próxima. 

 

 As decisões organizacionais 

podem levar a boatos sem 

fundamento. 

 Permite que a informação flua de 

forma mais horizontal, tirando a 

carga de comunicação às chefias. 

 Conflitos pessoais ou 

departamentais podem constituir 

uma barreira à cooperação e 

coordenação do trabalho. 

  Pode originar conflitos entre as 

pessoas, pois envolve 

sentimentos, opiniões, etc.. 

 

  Receios de fuga de informação. 

 

Tabela 6 - Vantagens e Desvantagens da Comunicação Informal (Fonte: elaboração própria) 

 

As comunicações formais e informais devem coexistir em qualquer 

organização. Quando são usadas como complemento, isto é, quando a comunicação 

formal confirma aquilo que foi transmitido informalmente; ou quando a comunicação 

informal proporciona uma maior rapidez na transmissão de mensagens e o sistema de 

comunicação torna-se mais direto e permite que todos os colaboradores comuniquem 

e deem a sua opinião dentro da organização, a comunicação está a ser processada 

corretamente.  Contudo, em certos aspetos, a comunicação informal é prejudicial à 

organização, no sentido em que serve para boicotar a organização, através de boatos 

ou conflitos pessoais. 
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5. Comunicação interdepartamental 

 

Atualmente, mesmo com planos de comunicação bem desenhados e 

implementados nas organizações, continuam a subsistir dificuldades de comunicação 

nas empresas, nomeadamente a nível departamental. Estas dificuldades resultam de 

quatro características departamentais: 

 Os departamentos desempenham funções distintas: por exemplo, uma empresa 

integra o departamento de produção, marketing, financeiro, comercial e recursos 

humanos. Os processos de trabalho de um departamento são diferentes dos 

processos vigentes nos restantes. E frequentemente, os membros de um 

departamento não conhecem os colaboradores das outras unidades nem as 

atividades aí executadas. 

 Os departamentos estão fisicamente separados: esta situação é mais comum nas 

organizações de grande dimensão. Mesmo que os departamentos se encontrem 

todos no mesmo edifício, os departamentos situam-se em zonas separadas dentro 

da organização. Este arranjo espacial facilita a comunicação dentro dos 

departamentos, mas dificulta a relação com os outros. 

 Por vezes, os departamentos de contabilidade e orçamento também estão 

separados. 

 Os colaboradores dos vários departamentos estão separados pela estrutura de 

autoridade. Obedecem ao diretor do seu próprio departamento, só se relacionando 

com os membros de outros departamentos através da cadeia hierárquica. Por 

vezes, o comprometimento com o chefe direto é de tal modo vincado que os 

objetivos da organização como um todo são sacrificados a expensas dos objetivos 

departamentais interpretados pelo referido chefe. As pessoas respondem 

empenhadamente aos apelos da chefia direta – pois é esta que os promove e 

determina os incrementos salariais e outras afetações de recursos. Mas não reagem 

aos apelos oriundos de outros departamentos, sacrificando assim alguns interesses 

da organização como um todo.  

Os problemas de comunicação interdepartamentais são ainda agravados pelas 

seguintes condições (Rego 2013: 270-272): 

 A comunicação que circula entre departamentos não é atempada. 
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 Os membros de vários departamentos retraem-se na prestação de informações a 

outros, ou a ajuda que prestam não é pertinente porque desconhecem o que neles 

se passa. 

 Diferentes departamentos fornecem indicações divergentes ao exterior. Quando se 

procura uma informação de uma organização, uma das experiências mais 

desagradáveis é a de ser “empurrado” de um departamento para outro, recebendo 

elementos incompletos ou contraditórios. 

 As pessoas adquirem uma mentalidade de “compartimento”. Por exemplo, o 

departamento financeiro sobrevaloriza as questões financeiras descurando a 

proposta do departamento comercial que propõe medidas de apoio financeiro a 

clientes (por exemplo, descontos de pronto pagamento) tendo em vista 

incrementar as vendas. O departamento comercial faz propostas tentadoras aos 

clientes (por exemplo, entrega rápida de mercadorias) sem ponderar devidamente 

as implicações para o processo produtivo e as possibilidades do departamento 

fabril. 

 Por vezes, surgem conflitos, seja devido a sobreposição de responsabilidades 

(mais do que um departamento tenta exercer soberania sobre um assunto), seja 

porque nenhum departamento se assume como responsável. 

 Desconhecendo a realidade de outras unidades organizacionais, os gestores 

baseiam as suas decisões em informações incorretas ou desatualizadas. Por não 

estarem sincronizadas com as sensibilidades “políticas” dos decisores e 

colaboradores de outros “cubículos”, tomam decisões que posteriormente são alvo 

de resistência ou boicote. 

 Cada departamento utiliza linguagem própria e jargão técnico. Por exemplo, os 

contabilistas e financeiros recorrem a termos que os engenheiros não 

compreendem. Por vezes, esse uso consubstancia uma estratégia de manutenção 

ou reforço de poder, no sentido em que os colaboradores de um determinado 

departamento insinuam às outras unidades departamentais que as suas tarefas são 

as mais complexas e que só são exequíveis por eles. 

 A forma como os espaços estão desenhados dificulta a comunicação entre 

departamentos e cria “pontes” entre outros. Para além de as distâncias físicas 

aumentarem o fosso de comunicação.  
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 A estrutura de recompensas e punições é, por vezes, tão centrada nos próprios 

departamentos que a comunicação entre departamentos não é premiada nem a 

recusa é punida. 

 Quando há abusos com a comunicação aberta e livre entre os departamentos, 

surge a tentação de estabelecer mecanismos de controlo rígidos.   

 À medida que as organizações aumentam a quantidade de departamentos, os 

problemas e dificuldades também vão aumentar. 

Para combater os problemas comunicacionais referidos, Clampitt (apud 

Carvalho 2012) apresenta quatro estratégias: 

 Agrupar os membros de vários departamentos em torno dos objetivos e valores da 

organização. 

 Dar prioridade à cooperação interdepartamental. 

 Tentar atenuar as inerentes tensões de quem deseja receber a informação e de 

quem a comunica. 

 Definir processos e procedimentos organizacionais para gerir conflitos entre os 

diferentes departamentos. 

Em jeito de conclusão, a boa comunicação interdepartamental é uma mais-

valia para as organizações, já que desta forma, todos estão a contribuir para o 

desenvolvimento e melhoria da organização, pois todos partilham da mesma vontade 

e almejam os mesmos objetivos. Quando existem barreiras na comunicação entre 

departamentos, estas podem sabotar o crescimento organizacional e contribuir para 

um mau ambiente de trabalho, que será sempre prejudicial à organização. 
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1. Identificação da entidade acolhedora 
 

A empresa Britafiel – Agregados e Ornamentais, S.A. está inserida num grupo 

de empresas (Grupo Valpi), cuja empresa fundadora, é a empresa Valpi Bus.  

 

Figura 2 - Logótipo Grupo Valpi (Fonte: http://www.valpi.pt) 

A empresa-mãe do grupo, a empresa Valpi Bus, é uma empresa de Transporte 

Público de Passageiros, criada em 1915 na cidade de Penafiel, para colmatar uma 

necessidade do mercado. A oportunidade de negócio surgiu com o transporte de 

encomendas postais da estação de caminhos-de-ferro para a cidade de Penafiel. Nos 

anos seguintes, começou a ser realizado o transporte de passageiros, ainda com 

recurso a transporte com tração animal. 

Em 1926 foi adquirido o primeiro veículo motorizado e iniciou-se o transporte 

público em autocarros. Sendo que o primeiro serviço fazia a ligação Penafiel-Porto, 

com apenas um autocarro. 

Nas três décadas seguintes a empresa aumentou a sua rota, explorando as 

ligações por autocarros da região de Trás-os-Montes até ao Porto. 

A 25 de abril de 1953 a empresa transformou-se em Sociedade por Quotas 

com a designação de Alberto Pinto & Filhos, Lda. 
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Com a revolução de 25 de abril de 1974, os órgãos sociais (2ª geração da 

família fundadora) distanciaram-se da gestão da empresa, sendo que o fundador já não 

estava a exercer qualquer função na empresa. Pode-se dizer que a empresa esteve em 

autogestão até ao ano de 1981. Neste ano a empresa é adquirida pelo atual presidente 

do conselho de administração, que na década seguinte se dedicou a reorganizar e 

consolidar a empresa. Partindo desta fase, inicia-se um ciclo de crescimento, 

dinamismo e sustentabilidade. Em outubro de 1996, a empresa passou a Sociedade 

Anónima, tendo como nova designação Valpi Bus, Alberto Pinto & Filhos – 

Transportes Rodoviários, S.A.. 

Sendo conhecida como Valpi Bus, S.A. a empresa tem vindo a pautar-se por 

um crescimento forte e sustentado, o que lhe concede um estatuto de empresa sólida e 

dinâmica, empregando cerca de 200 funcionários divididos em quatro áreas 

funcionais, tendo como principal sector de atividade o transporte interurbano em 

autocarros. 

 

Figura 3 - Área de intervenção da Valpi Bus (Fonte: http://www.valpi.pt) 

A missão da Valpi centra-se na satisfação das necessidades dos seus clientes 

ao nível da procura, pontualidade, conforto e segurança na área dos transportes 

rodoviários de passageiros, mantendo sempre um paralelismo com a visão definida, 
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no sentido de proporcionar retorno aos acionistas e manter uma forte solidez 

financeira, acima da média do sector. 

Nas duas últimas décadas podemos apontar três momentos fulcrais para o 

crescimento da empresa. Em primeiro lugar, o Acordo de cooperação com os Serviços 

de Transportes Coletivos do Porto (STCP), de seguida, a implementação do Sistema 

de Gestão de Qualidade (SGQ) NP EN ISSO 9001:2000 e por fim, a criação e 

aquisição total de novas empresas, que permitiu expandir as áreas de negócios do 

grupo, para a exploração e venda de pedra e seus derivados (Britafiel), produção de 

biodiesel (Bioportdiesel), agências de viagens (Valpi Turismo e Marão Tâmega), rent-

a-car (A Opção, Rent-a-car) e manutenção de veículos automóveis (Valpi Motor). 

 

Figura 4 - Empresas pertencentes ao Grupo Valpi (Fonte: http://www.valpi.pt) 

Mantendo como objetivo a satisfação total do Cliente, com estruturas, desenho 

organizacional e funcionamento interno face aos seus objetivos estratégicos e 

contingências do ambiente externo. Tem ainda à disposição, no seu site, um inquérito 

de satisfação ao cliente, possibilitando identificação das forças e fraquezas de forma a 

permitir uma melhoria e evolução contínuas. Com a contribuição dos clientes no seu 

quotidiano é possível a criação de uma dinâmica e intercâmbio com os Recursos 

Humanos, que garantem a fidelização e satisfação do cliente. 

Uma das grandes apostas nos últimos anos tem sido a formação e qualificação 

da sua população, como opção para a promoção social e crescimento organizacional. 

Assegurando deste modo o aumento da competitividade, da produtividade e qualidade 
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do trabalho realizado e cumulativamente o aumento da satisfação e empregabilidade 

das Pessoas.   

Nesta senda e no que concerne à formação profissional contínua das Pessoas e 

o desenvolvimento de competências, nomeadamente, no saber fazer e saber estar, este 

Grupo considera uma questão fulcral, sendo a sua abrangência em larga escala 

ultrapassando o mínimo estipulado por lei (por exemplo, cerca de cinco mil horas 

anuais em 2012). Os planos de formação anual são elaborados de acordo com o 

levantamento de necessidades de formação efetuado em função das lacunas detetadas 

e avaliação de desempenho, sendo submetidos ao Programa Operacional Potencial 

Humano para aprovação de financiamento, verificando-se índices de aprovação na 

casa dos 90%. Em 2013 e 2014 por ausência de financiamento público, esta situação 

não se verificou, mas houve continuação nas formações internas. 

Quanto à estratégia do aumento da qualificação e educação dos seus Recursos 

Humanos, foram tomadas iniciativas e assinados protocolos com Centros de Novas 

Oportunidades. Com esta aposta de formação e certificação, foi possível a muitos 

funcionários a conclusão dos segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e 

Secundário, com a integração dos mesmos num sistema de reconhecimento, validação 

e certificação de competências, sendo que a empresa disponibilizou os meios físicos e 

logísticos para a realização das mesmas, nas próprias instalações da empresa. 

A avaliação destas ações tem sido extremamente positiva e pela análise feita 

aos indicadores objetivamente verificáveis, nomeadamente os baixos índices de 

sinistralidade, o aumento da satisfação do cliente interno e externo, a diminuição das 

reclamações e no que concerne à avaliação do seu impacto, este, também é muito 

positivo. 

No intuito de recolher informação, foi feita a análise documental ao Relatório 

Único referente à informação sobre a atividade social da Empresa, que é enviada pela 

Empresa ao Gabinete Estratégia e Planeamento. Quanto à apresentação da 

Organização foi feita uma pesquisa documental aos regulamentos e documentos 

oficiais, nomeadamente às certidões permanentes da Conservatória do Registo 

Comercial. 

 



 41 

Outra forma de recolha de informação foi através de entrevistas aos 

responsáveis de departamento e por observação direta. 

A população do Grupo VALPI, considerando os dados resultantes do 

Relatório único a 31 de Dezembro de 2012, é constituída por 234 colaboradores. 

Relativamente ao estágio, o local onde decorreu o mesmo não foi sempre fixo, 

pois apesar de o meu contrato de estágio ter sido realizado com a empresa Britafiel, 

S.A., colaborei em todas as empresas do grupo, nomeadamente no Departamento 

Financeiro, de Recursos Humanos e de Auditoria e Controlo de Gestão. 

Quanto à localização da empresa, a sede social da Britafiel situa-se em 

Penafiel, sendo que o estabelecimento da produção e pedreira tem lugar na freguesia 

da Tapada na mesma localidade. Os serviços financeiros e administrativos do grupo e 

onde realizei o meu estágio têm lugar em Gandra, concelho de Paredes.  

 

Figura 5 - Uma das salas do Departamento Financeiro (Fonte: elaboração própria) 

Nos serviços administrativos e financeiros, estão sediados os Departamentos 

Financeiro, de Recursos Humanos, Informático, Auditoria e Controlo de Gestão, 

Administração, a direção das Agências de Viagem e Rent-a-Car e a direção dos 

Departamentos Comercial e Técnico da empresa Valpi Bus. 

 

No que diz respeito à entidade 

acolhedora de estágio, a empresa 

Britafiel – Agregados e Ornamentais, 

S.A., foi constituída como sociedade 

anónima em 9 de Junho de 2006, 

sendo a sua atividade principal a 

 

Figura 6 - Empresa Britafiel - Agregados e Ornamentais, S.A. (Fonte: 
http://www.britafiel.pt) 
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extração e transformação de massas minerais graníticas – agregados e rochas 

ornamentais. Trata-se de uma pequena e jovem empresa, pertencente ao sector da 

produção e onde encontramos variadíssimas potencialidades de desenvolvimento. 

 

1.1.  O Grupo Valpi 
 

O Grupo Valpi é constituído por dez empresas, nos mais variados setores de 

negócio, que vão desde a produção de biodiesel às agências de viagens e rent-a-car, 

passando claro, pelo transporte coletivo de pessoas e pelos produtos graníticos. 

A empresa fundadora, como referido anteriormente, foi a Valpi Bus, S.A., mas 

atualmente a empresa-mãe é a Valpi SGPS, uma empresa que foi criada para gerir as 

outras empresas do grupo e cujo objetivo é coordenar e orientar todas as atividades 

das suas sucursais, pois possui uma parte importante do capital social das mesmas.  

O Grupo Valpi está organizado estruturalmente da seguinte forma: 

Figura 7 - Organigrama do Grupo Valpi (Fonte: base de dados do Grupo Valpi) 
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1.2. Caracterização da entidade acolhedora 
 

Nome da Empresa Britafiel – Agregados e Ornamentais, S.A. 

Ano de Constituição da 

Empresa 
09 de junho de 2006 

Atividade 

 

Extração e transformação de massas minerais graníticas – 

agregados e rochas ornamentais. 

CAE (Classificação de 

atividades económicas) 
23992 

Natureza Jurídica Sociedade Anónima 

Sede Social 
Av. Pedro Guedes 

4560-452 Penafiel 

Pedreira 
Vilar – Tapada 

4560-072 Duas Igrejas Penafiel 

Produtos 

Pó Mineral 0/4 mm: Gravilha 2/6 mm; 

Agregados para Betão; 

Brita; 

Tout – Venant; 

STOCO; 

Agregados para materiais granulares não tratados e para 

materiais com ligantes hidráulicos para utilização em 

trabalhos de engenharia civil e construção de estradas. 

Tecnologia 
Moinhos cónicos de METSO (HP4); 

Dumpers. 

Tecnologia 

Informática 
ERP da Microsoft - NAVISION 

Tabela 7 - Caracterização da Organização (Fonte: elaboração própria adaptada de Fernandes 2011) 

 

Para além das características assinaladas na tabela anterior, uma organização 

também se suporta na sua missão e visão: 
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Missão 

 

 A missão funciona como o propósito orientador para as atividades da organização 

e para aglutinar os esforços dos seus membros. Serve para clarificar e comunicar 

os objetivos da organização, os seus valores básicos e a estratégia organizacional. 

Cada organização tem a sua missão própria e específica. A missão pode ser 

definida em uma declaração formal e escrita, o chamado credo da organização, 

para que funcione como um lembrete periódico a fim de que os funcionários 

saibam para onde e como conduzir o negócio. (Chiavenato 2009: 450) 

A missão da Britafiel passa desde o início da atividade pela extração, 

transformação e fornecimentos de massas minerais graníticas – agregados e rochas 

ornamentais. Prestar serviço de qualidade controlando e monitorizando os produtos 

durante o processo produtivo, no momento da entrega ao cliente e na sua utilização 

final. 

 

Visão 

 

A visão empresarial designa o intento central da organização ou empresa, isto é 

define o que esta pretende e pode vir a ser futuramente, para além do que existe 

no presente. Designa simultaneamente o próprio método utilizado para concretizar 

esse intento. Assim definida, pode afirmar-se que a visão ajuda a definir a 

trajetória e as grandes opções estratégicas da organização e a balizar as ações a 

tomar. (Nunes 2015) 

A visão da Britafiel passa por ser uma referência de qualidade e inovação no 

mercado global na extração e transformação de massas minerais graníticas, no prazo 

de 5 anos. 

 

a. STOCO 

  

O STOCO é um produto criado pela 

Britafiel, S.A. e consiste no revestimento de 

granito com cores amigas do ambiente, ou 

seja, não são tóxicas e. portanto permitem a 

sua aplicação junto de qualquer ser vivo.  

É um produto natural, cuja matéria 

prima é sustentável, de longa duração e baixa manutenção.  

Figura 8 - STOCO verde (Fonte: 

http://www.stoco.pt) 

http://knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/empresa/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao/
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 O STOCO varia em tamanhos (pode ir 

dos 2mm até aos 40mm) e cores (amarelo, 

vermelho, azul, verde e preto existem sempre, 

outras cores podem ser criadas). 

 

 

 

1.2.1.  Análise SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer a análise do meio 

envolvente. De um lado, apresentam-se os principais aspetos que diferenciam a 

organização dos seus concorrentes no mercado considerado, identificando os pontos 

fortes e fracos da empresa. Do outro lado, identificam-se perspetivas de evolução do 

mercado, as principais ameaças e as principais oportunidades. Este diagnóstico 

apresenta-se sob a forma de dois quadros, um para as forças e fraquezas da empresa, e 

outro para as oportunidades e ameaças identificadas ao longo da análise de mercado e 

da concorrência. Aos dois quadros reunidos dá-se o nome de SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities and threats). 

Nas Tabela 8 (Fernandes 2011) é apresentada a análise SWOT da Britafiel, 

S.A.: 

 

EXTERNAS 

Oportunidades Ameaças 

 Boa localização geográfica  Baixa qualificação da 

população residente (para 

recrutamento de quadros 

superiores) 

 Baixa diversidade de produtos 

informáticos 

 Concorrentes instalados 

geograficamente no mercado 

 Baixa qualificação da 

população (para recrutamento 

de operários) 

 Grupos concorrentes 

apresentam estruturas salariais 

atraentes 

 Grande afluência de pessoas  Impostos elevados 

Figura 9 - STOCO rosa (Fonte: 

http://www.stoco.pt) 
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 Apoio político – legal 

(medidas excecionais de 

apoio) 

 Legislação laboral pouco 

flexível 

  Organização aprendente 

  Mercado irregular 

 

INTERNAS 

Forças Fraquezas 

 Baixo nível de absentismo  Falta de aposta na formação 

contínua, como veículo de 

desenvolvimento de 

colaboradores 

 Significativo turnover dos 

diretores executivos 

 Atividade de sinistralidade 

laboral de alto risco 

 Boa imagem do Grupo 

Empresarial 

 Recursos humanos com baixo 

nível académico 

 Boa qualificação técnica dos 

profissionais 

 

 Sistemas salariais em 

desenvolvimento 

 

 

Tabela 8 - Análise SWOT da organização (Fonte: Fernandes 2011) 



 47 

1.2.2. Estrutura Social 

 

A 31 de dezembro de 2014 a estrutura social
1
 da Britafiel, S.A., era a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Estrutura Social da Britafiel, S.A. (Fonte: elaboração própria adaptada do balanço social interno) 

 

A empresa aposta em Recursos humanos qualificados e altamente 

qualificados. 

 

Condições de Trabalho 

Local de Trabalho Instalações da pedreira 

PNT 40 horas semanais 

Período de laboração Das 6:00 às 20:00 horas de segunda a 

sexta-feira 

 Os trabalhadores do setor de produção 

estão sujeitos ao regime especial de 

adaptabilidade, conforme o previsto na 

lei em vigor. 

Nível Médio Etário 35 anos 

Categorias Profissionais no âmbito do 

CTT 

Contrato Coletivo de Trabalho entre a 

ANIET e a FEVICCOM 
Tabela 10 - Condições de Trabalho (Fonte: elaboração própria adaptada do balanço social interno) 

 

                                                        
1
 Fonte: Recolhido através do balanço social interno. 

Estrutura Social  

Diretor Geral 1 

Quadros Superiores 2 

Técnicos e Chefias 1 

Empregados e 

Operários 

Qualificados 

14 

Empregados e 

Operários Não 

Qualificados 

3 

TOTAL DE 

COLABORADORES 

21 



 48 

1.2.3. Organigrama funcional 

 

Na Britafiel, S.A. as diferentes especialidades estão divididas como mostra a 

Figura 10. Na empresa as especialidades estão agrupadas em áreas funcionais que 

criam valor para a empresa – Técnica, Desenvolvimento e Investigação, e Comercial/ 

Transporte e Logística – e noutra que, embora não crie diretamente valor, é 

necessárias para suportar o bom funcionamento das primeiras –Recursos Humanos/ 

Financeira. Sendo que cada uma das direções constantes do organigrama se subdivide 

por sua vez em vários conjuntos de atividades diferenciadas. 

 

Figura 10 - Organigrama Funcional da Organização(Fonte: elaboração própria adaptada de Fernandes 2011) 
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2. O estágio: atividades desenvolvidas e integração na empresa  
 

O presente estágio está inserido na Unidade Curricular de Dissertação de 

Mestrado II/ Trabalho de Projeto II/ Estágio de Natureza Profissional II e serve como 

meta final do Mestrado em Línguas Estrangeiras Aplicadas com o correspondente 

Relatório de Estágio. 

Ter a possibilidade de realizar um estágio em contexto real de trabalho é uma 

enorme vantagem, pois não só nos permite complementar aquilo que aprendemos no 

decorrer do mestrado, mas também permite uma primeira aproximação ao mercado de 

trabalho, que como todos sabemos, atualmente está muito fechado e com reduzidas 

oportunidades para os recém-formados. Portanto, estes estágios, não só permitem 

integrar uma equipa de trabalho numa empresa, que poderá eventualmente levar a um 

vínculo contratual por conta de outrem, possibilitando o ganho de experiência 

profissional, como aumenta, nomeadamente, a empregabilidade do indivíduo, fatores 

determinantes na procura de emprego.  

Para selecionar o local de estágio eu tinha idealizado poder conjugar as 

minhas duas áreas de formação: a Gestão da minha licenciatura e o Comércio e 

Relações Internacionais. E o projeto inicial proposto pela Britafiel englobava essas 

duas áreas, visto que eu iria dar apoio à internacionalização do STOCO, nas 

estratégias de divulgação do produto, nas necessidades financeiras, retorno financeiro, 

etc., e iria também apoiar os departamentos financeiro e de recursos humanos. 

Contudo, a fase de internacionalização e da própria produção do STOCO encontra-se 

atualmente estagnada, pelo que, não foi possível trabalhar nesse projeto bastante 

aliciante e que me permitiria desenvolver e pôr em prática as ferramentas aprendidas 

no mestrado. Sendo assim, as tarefas desenvolvidas por mim, foram centralizadas 

essencialmente nos Departamentos Financeiro e de Recursos Humanos e num novo 

Departamento de Auditoria e Controlo de Gestão. 

O estágio teve a duração de 900 horas, decorrendo de 2 de Fevereiro a 30 de 

Junho de 2015. Cumprindo um horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 9h às 

18h, tendo uma pausa para almoço das 12h30 às 13h30. 
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O meu local de trabalho foi essencialmente na sede financeira e administrativa 

do grupo, que é onde se situa o departamento financeiro e de recursos humanos, 

contando sempre com algumas deslocações à pedreira. 

Em relação às atividades desenvolvidas, foram várias dentro dos três 

departamentos supra referenciados. O facto de desenvolver múltiplas atividades 

permitiu-me adquirir competências diversificadas, possibilitando o desempenho de 

praticamente todas as tarefas inerentes aos respetivos departamentos, que são 

essenciais em qualquer empresa. 

Inicialmente realizei tarefas de pouca responsabilidade e de grau mínimo de 

dificuldade, no entanto de importância relativa para a construção do conhecimento. 

Com o decorrer do tempo, as mesmas foram variando em grau de importância e de 

responsabilidade, em consonância com a minha aprendizagem e reforçada com os 

meus conhecimentos adquiridos em contexto académico, ajustado ao crescendo grau 

de confiança e de autonomia que os meus superiores iam depositando em mim. 

No que concerne às atividades desenvolvidas, importa aqui referir as mais 

pertinentes: 

a. Lançamentos contabilísticos: nomeadamente Operações Diversas, isto é, lançava 

todas as operações contabilísticas do dia-a-dia, no programa informático Navision, 

e que contribuem para os movimentos financeiros das várias empresas do grupo, 

como por exemplo, transferências bancárias, documentos bancários, notas de 

lançamento relativas a remunerações, entre outros. 

b. Registo de faturas: lançar as faturas, para todas as despesas estarem 

contabilizadas. 

c. Emissão de Recibos: emitir os recibos de pagamento de clientes de todas as 

empresas do grupo. 

d. Reconciliação Bancária: uma das tarefas mais importantes a nível financeiro. 

Neste caso, numa reconciliação bancária, comparamos se os movimentos que 

estão presentes no extrato bancário correspondem aos movimentos registados na 

contabilidade, e vice-versa. A verificar-se incongruências, estas deverão ser 

analisadas e percebidas. 

e. Verificação e Controlo dos Caixas: nesta atividade, que envolve bastante 

responsabilidade, eu verificava os caixas das várias empresas, ou seja, verificava 



 51 

se os movimentos de entradas e saídas de dinheiro dos caixas estavam corretos e 

tinham a sua justificação, requeria bastante sensibilidade e rigor, principalmente 

ao lidar com caixas com bastante movimento de dinheiro, como é o caso, das 

agências de viagem. 

f. Contacto com clientes/ Gestão de crédito: neste caso, contactava clientes, no 

sentido de aferir da sua disponibilidade para a regularização da sua conta corrente, 

possibilitando uma boa gestão de tesouraria. 

g. Controlo de conta corrente de clientes e fornecedores: controlar se a conta do 

cliente na nossa empresa estava em sintonia com a conta corrente na sua 

contabilidade, no sentido de ver, se as transações comerciais estavam a decorrer 

da melhor forma possível, sem qualquer desvio. 

h. Tesouraria: verificação dos saldos bancários de todas as contas de todas as 

empresas (quando a responsável por essa função não estava presente ou estava 

ocupada), nos sites dos respetivos bancos, controlo de datas e montantes de 

pagamento de créditos e leasings; criação em Excel de tabelas para determinar a 

duração e o montante a pagar em cada contrato do leasing ou créditos, etc.  

i. Previsão de Tesouraria: elaboração de orçamentos previsionais para o ano de 

2015, com os gastos e ganhos de todas as empresas do grupo, a nível mensal. 

j. Planos Financeiros: realização de planos individuais para cada empréstimo, 

leasing ou contrato bancário, ou seja, criar um ficheiro Excel, a partir dos dados 

retirados dos documentos enviados pelo banco, de forma a controlar os mesmos. 

k. Organização Documental: organização de dossiers, documentos, tirar fotocópias, 

organização da sala de arquivo. 

Auditora: esta função foi das últimas a ser desempenhada por mim. Posso 

considerar esta como a função com mais responsabilidade e que exige mais 

concentração e atenção da minha parte. O Departamento de Auditoria e Controlo de 

Gestão, não existia quando eu comecei o meu estágio, foi criado entretanto, e neste 

momento é constituído por mim e outra colega, com 22 anos e pelo nosso diretor que 

tem 26 anos. Somos jovens, e estamos a iniciar a vida profissional, mas vemos este 

cargo, como uma prova de confiança nas nossas capacidades e que o nosso trabalho é 

bastante apreciado.  

Na área da auditoria, incidimos tanto nos processos como também na parte 

financeira. Analisamos como as funções estão estruturadas dentro de todas as 
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empresas, o que pode ser melhorado, o que só está a contribuir para atrasar o 

processo, damos opções de melhoramento, para tornar o trabalho o mais eficaz e 

eficiente possível. Em relação à parte financeira da auditoria, nesta parte, verificamos 

as vendas e os movimentos de dinheiro. Por exemplo, nas agências de viagens, se é 

vendida uma viagem, verificamos se o pagamento corresponde ao valor do recibo e a 

forma como o pagamento foi efetuado, se não houve desvios de qualquer natureza ou 

por exemplo, se foi uma venda a dinheiro, se o mesmo foi imediatamente depositado 

no banco ou se isso não aconteceu queremos saber a justificação e esta tem que ser 

plausível. 

Em relação aos recursos humanos, também estive envolvida numa série de 

atividades, no entanto sem a mesma carga horária do departamento financeiro. 

Dentro deste departamento realizei/analisei nomeadamente as seguintes 

atividades de RH: 

a. Registo de Curriculum vitae de candidaturas espontâneas: quando uma pessoa 

entregava o seu currículo de forma voluntária, seja para preencher ou não uma 

vaga disponível, eu efetuava o registo do mesmo com os dados do candidato num 

ficheiro em Excel, cumprindo com a exigência da Lei.  

Quanto à política de recrutamento e seleção existe entendimento que deverá 

existir uma articulação entre as competências e requisitos individuais e as linhas de 

desenvolvimento do negócio, havendo uma escolha de colaboradores criteriosa 

recorrendo-se a técnicas de Recrutamento e Seleção fiáveis e adequadas à realidade 

empresarial. Há um planeamento de Recursos Humanos anual, assegurando futuras 

necessidades.  

Este processo está descrito num fluxograma com a devida metodologia, 

procedimentos e documentação associada, sendo alvo de auditoria anual. 

b. Redação de Contratos de Trabalho: redigia alguns contratos individuais de 

trabalho de acordo com a minuta estabelecida para a respetiva função/ perfil 

profissional e sob orientação da DRH. 

c. Inscrição na Segurança Social e Fundo de Compensação de Trabalho: aquando 

da admissão de cada trabalhador, dei apoio administrativo na inscrição deste nos 

referidos organismos, cumprindo o estabelecido na Lei. 
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d. Relatório Único: acompanhei a preparação e envio do Relatório Único sobre a 

atividade social das Empresas, que me permitiu compreender de forma abrangente 

um conjunto de informações e legislação que é necessário para a execução de 

processos de RH. 

Neste processo é necessário, nomeadamente, identificação do IRCT e sua 

aplicabilidade; definir/codificar: Distrito, Concelho e Freguesia; UL-Unidades Locais, 

Motivos das horas não trabalhadas, Regime Segurança Social, tipo contrato, 

Habilitações, Situação na Profissão (TPCO/Empregador), CPP - Classificação 

Portuguesa Profissões dos trabalhadores, categorias, Níveis Qualificação, Regime 

Duração Trabalho (TC/TP), Duração do Horários Trabalho (Isenção Horário 

Trabalho, Adaptabilidade, Outros), Organização Tempo Trabalho (fixo, Flexível, 

Móvel, Turnos). 

e. Formação: Aspetos administrativos inerentes à Formação: Níveis de 

Qualificação; Entidades Formadoras; Modalidades de Formação; Iniciativa da 

Formação; Horários de Formação; Tipos de Certificados, Formação Profissional: 

Direitos/Crédito de Horas, Período de referência. 

Acompanhei a preparação de dossiers documentais, pois a empresa estabelece 

e mantém procedimentos registados em fluxograma, que define a forma como 

identifica as necessidades de formação dos Recursos Humanos e os respetivos 

mecanismos de controlo e avaliação da eficácia e impacto da formação. Quanto ao 

planeamento e execução da formação, é elaborado no final de cada ano o plano de 

formação para o ano seguinte e deverá ser executado ano longo do ano por empresas 

de formação certificada. Os dossiers técnico-pedagógicos estão devidamente 

identificados e arquivados, assim como os certificados de frequência das ações. A 

formação inicial na admissão é garantida internamente e mais uma vez há registo 

documental de toda a formação dada.  

f. Descrição e Análise de funções: A descrição e análise de funções estão descritas 

na plataforma informática “Lotus Notes” é periodicamente revista e atualizada. 

g. O processamento salarial: Constatei que este processo administrativo é efetuado 

mensalmente sendo efetuado na aplicação informática utilizada para a gestão de 

salários: “Primavera”. Quanto ao pagamento é efetuado no final de cada mês, por 

transferência bancária, sendo cumpridas todas as normas legais em vigor. 

h. A gestão da assiduidade é garantida através dum software associado a um relógio 

de ponto. 
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i. Mapas mensais:  

Mapa do processamento/ pagamento salarial – Estes mapas resumem os valores 

processados por rubrica, servindo de suporte à contabilidade e aos mapas com os 

respetivos registos/transferências. 

 

Mapa para a Companhia Seguradora de Acidentes de Trabalho – Mapa contendo 

os elementos de cada colaborador relativamente aos valores auferidos 

mensalmente, e que fazem parte dos quadros de pessoal. Estes mapas incluem os 

mesmos elementos dos mapas enviados à Segurança Social. 

DR – Declarações de Remunerações para a segurança social – As DR são 

enviadas entre o dia 01 e o dia 10 de cada mês, via Internet, contendo o registo de 

cada colaborador e os seus dados assim como os valores auferidos nesse mês e 

respetivas contribuições da empresa e quotizações dos trabalhadores. 

DMR – Declarações Mensais de Remunerações – Enviadas mensalmente entre o 

dia 01 e o dia 10 de cada mês, pelo portal das Finanças, com informação de todas 

as remunerações auferidas pelos trabalhadores. 

Mapas para as organizações representativas dos trabalhadores – Estes mapas são o 

suporte para o pagamento das quotizações sindicais retidas mensalmente aos 

colaboradores sindicalizados. 

j. Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho: Esta área foi por mim explorada, 

durante a análise documental. Existe uma política extremamente exigente que 

passa por cumprir rigorosamente com as normas legais e procedimentos bem 

delineados e comunicados. Há registos de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI´s) que são entregues aquando da admissão e de substituição dos 

equipamentos, registos de equipamentos e vestuário, registo de extintores, 

ocorrências de acidentes de trabalho, consulta e informação ao trabalhador, 

medidas de autoproteção contra incêndios, etc. 

Existe um consultório médico, um médico de medicina do trabalho, um 

técnico superior de higiene e segurança e uma equipa de emergência estruturada. 

k. Estágios profissionais: analisei os mecanismos, normas, candidaturas e dossiers 

inerentes a estes processos. 

Neste departamento há uma constante necessidade de manter informação 

atualizada da legislação laboral, nomeadamente, admissões, desvinculações, 

remunerações, duração e Organização do Tempo de Trabalho, Horários Trabalho; 
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Trabalho Noturno, Trabalho suplementar, descanso semanal, férias e feriados, direitos 

e deveres dos trabalhadores e Entidades Patronais, negociação coletiva de trabalho e 

de toda a legislação inerente aos organismos das relações de trabalho e entidades 

administrativas. 

2.1. Cronograma de atividades 
 

Horário Tarefa 

9h – 10h30 
Verificação dos saldos bancários das empresas (se esta função se 

verificasse). 

9h – 18h 

Lançamentos de operações diversas, faturas, emissão de recibos, 

verificação de contas de clientes, etc. (estas são as tarefas mais 

corriqueiras e mais usuais, portanto não tinha hora nem dia 

especifico para realizar as mesmas). 

Início do mês 

 

Verificação dos caixas das agências (do mês anterior) e 

lançamento dos mesmos na contabilidade; 

Entre o dia 1 e 10 de cada mês eram enviados os DR e DMR; 

Reconciliação bancária (do mês anterior) de todas as contas 

bancárias. 

Durante o mês 

Auditoria (tanto a realização da auditoria como a preparação da 

mesma não tinham dias específicos); 

Envio dos mapas mensais para as seguradoras; 

Procedia a outras atividades de RH, como registo de Curriculum 

vitae. 

Penúltima 

semana do mês 

Assistia à elaboração dos mapas processamento/ pagamento 

salarial. 

Semanalmente 

Tesouraria (quando as prestações eram pagas, atualizava as 

informações na contabilidade, portanto, cerca de uma vez por 

semana, fazia uma atualização dos dados e verificava as 

informações). 

Tabela 11 - Cronograma de atividades desenvolvidas no estágio (Fonte: elaboração própria) 
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3. Apreciação crítica do estágio 
 

 Ao concluir o estágio posso afirmar que este decorreu da melhor forma 

possível. Desde o início sempre me senti integrada no grupo de trabalho e tanto as 

minhas colegas como os meus superiores me deram o maior apoio e sempre se 

mostraram disponíveis para me ajudar e esclarecer qualquer dúvida que tivesse. 

Foi sem dúvida uma experiência que me permitiu evoluir muito a nível 

pessoal, pois tive que lidar com várias pessoas no dia-a-dia, tanto com os meus 

colegas e superiores, como com clientes e fornecedores; mas principalmente a nível 

profissional, pois apesar de já ter tido uma pequena experiência a esse nível, com um 

estágio de verão numa instituição bancária, nunca tinha presenciado e trabalhado num 

ambiente bastante atarefado e com tarefas com limites e datas apertadas, e no qual 

tinha que desempenhar várias tarefas e numa variedade de setores. Apesar de ser um 

ambiente de trabalho agitado e sempre com atividade, gostei muito, porque estava a 

trabalhar sobre pressão (que é uma forma de trabalhar que privilegio) e porque me 

deu a possibilidade de desenvolver competências e formas de lidar com este tipo de 

pressão e que um dia mais tarde poderão ser ferramentas importantes num outro 

trabalho/ ambiente. 

Penso que o meu desempenho foi bastante bom, porque não só eu fiquei 

contente pela forma como desempenhei as tarefas e encarei aquilo que me era pedido, 

mas também, os meus colegas e superiores demonstraram a sua apreciação pelo meu 

desempenho e pela minha forma de trabalhar, depositando em mim muitas vezes, 

tarefas de difícil execução e relevantes para o funcionamento da(s) empresa(s). 

Em relação à ligação do estágio com os conteúdos lecionados no mestrado, a 

maior conectividade foi com a área de recursos humanos, aí não só lidei com os 

funcionários da Britafiel, mas também com funcionários das outras empresas do 

grupo. No início o meu estágio, estava previsto incidir na internalização de um 

produto inovador que a empresa produz, mas devido a problemas internos e 

necessidades da empresa incidir noutras áreas do seu funcionamento interno, esta 

incidência não se verificou. Como a minha licenciatura foi em Gestão, as minhas 

capacidades adquiridas durante a mesma foram aproveitadas e, portanto, acabei por 

trabalhar numa área que gosto bastante e domino. 
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A nível de condicionantes/entraves à realização do estágio, posso afirmar que 

as mesmas não foram a nível de relações humanas, pois fui integrada na equipa desde 

o primeiro momento, nunca fui posta de lado e sempre fui encarada como uma 

funcionária “normal”. A única questão que pode ter condicionado o meu estágio, foi 

mesmo o facto de as minhas tarefas/ atividades não terem uma grande incidência na 

área do mestrado, ou seja, na área de comércio e relações internacionais, mas mais na 

área da minha licenciatura. Contudo foi uma excelente experiência e com uma 

aprendizagem enorme. 

De uma forma geral, o estágio não poderia ter decorrido de melhor maneira. 

Gostei do ambiente de trabalho onde me inseri, das pessoas que conheci, das tarefas 

que desempenhei e sinto que adquiri bastantes e importantes competências para um 

bom futuro profissional. Sinto também que o meu trabalho foi apreciado e que 

gostaram de mim na empresa, até porque me foi proposto um estágio profissional, o 

qual aceitei. 
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- PARTE III - 

Estudo de Caso 
 

Eficácia da comunicação organizacional no Grupo Valpi no âmbito do 

Cliente Interno 
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1. Âmbito do estudo 
 

O presente relatório incide sobre a forma como a comunicação se processa nos 

vários departamentos e entre as empresas do Grupo Valpi, entidade onde foi realizado 

o estágio, pretendemos apurar a Eficácia da comunicação organizacional no Grupo 

Valpi no âmbito do Cliente Interno. Dentro do grupo, cada empresa tem a sua própria 

estrutura departamental, e determinados departamentos em certas empresas executam 

funções para outras empresas do grupo. Portanto a comunicação dentro de cada 

organização e dentro do próprio grupo, faz-se de forma peculiar. 

Através deste estudo pretende-se determinar de que forma é feita a 

comunicação no grupo, a sua eficácia e o que poderia ser melhorado. Para tal, foram 

determinados objetivos a que pretendemos responder através da realização de 

entrevistas semiestruturadas a chefias e colaboradores do grupo. Foi também 

preenchido um quadro de problemas detetados por estudo empírico, isto é, por 

observação no local e análise documental.  

As entrevistas realizadas a chefias compreendem administradores, diretores de 

empresas e diretores de departamento, e as dos colaboradores abrangem mais que um 

departamento e mais que uma empresa. Assim, consegue-se perceber se a forma como 

a comunicação é realizada é percecionada de igual forma por chefias e colaboradores 

e permite comparar pontos de vista e posições. As entrevistas serão diferenciadas (ver 

Apêndices 1 e 2: 85-88), de acordo com a posição do respondente dentro da 

organização, porque a sua função e forma/importância da comunicação serão 

diferentes dentro das empresas. 

Com a entrevista direcionada às chefias pretendemos, de um modo geral, saber 

as orientações que cada supervisor dá para aumentar a eficácia comunicacional e se 

para ele a comunicação organizacional tem um papel preponderante ou não, dentro da 

organização. 

Da parte dos colaboradores, pretendemos determinar se existe um clima 

organizacional propício à partilha de informação, se dentro do grupo/ empresa há 

liberdade comunicacional, se os meios comunicacionais instituídos propiciam uma 

boa e correta comunicação. 
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2. Objetivos de investigação  
 

Os objetivos foram traçados considerando os nossos objetos de estudo. O que 

nos propomos concluir é a eficácia da comunicação dentro do Grupo Valpi, para tal, 

conjugamos as respostas dadas às entrevistas semiestruturadas por chefias e 

colaboradores, à observação direta e à observação documental.  

Com esta investigação pretendemos determinar se a comunicação é clara, se 

ao partilhar uma informação recebemos feedback, se as mensagens são transmitidas 

com exatidão e rigor, em resumo, se a comunicação é bem ou mal efetuada no grupo e 

se contribui de modo positivo para a organização, seja a nível produtivo ou de 

motivação/ valorização dos recursos humanos.  
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3. Abordagem metodológica  

 

Para a realização do estudo de caso em questão foi adotada uma abordagem 

metodológica de pesquisa qualitativa, isto é, através do método qualitativo é possível 

analisar um pequeno número de informações complexas e pormenorizadas. 

Pretendeu-se, deste modo, utilizar a abordagem metodológica com mais 

potencialidade para este estudo, e como instrumentos de recolha de dados, adotamos a 

grelha de entrevista semiestruturada ou semidiretiva, uma grelha de 

identificação/indicadores dos problemas por observação direta, assim como a 

observação e pesquisa aos dados documentais da organização.  

A entrevista semiestruturada “não é inteiramente aberta nem encaminhada por 

um grande número de perguntas precisas” (Quivy e Campenhoudt 1995: 192). As 

perguntas feitas dão liberdade para desenvolver se o respondente assim o desejar, e 

são feitas para determinar a opinião de determinados indivíduos em relação ao 

assunto em questão, não sendo estes necessariamente peritos no mesmo. 

Foi utilizada esta forma de inquérito direcionado para hipóteses e questões de 

investigação delineadas, tendo sido realizada uma recolha de dados sequencial. É 

espectável que as técnicas de recolha de dados qualitativas cumpram com o delineado. 

Na técnica qualitativa vão existir perguntas abertas com potencial de 

desenvolvimento.  

Esta técnica apresenta várias vantagens, como o aprofundamento dos 

elementos recolhidos; permite que os respondentes reajam às perguntas respeitando os 

seus quadros de referências, ou seja, a sua linguagem, características mentais, 

referências normativas, experiências, entre outros. Contudo, este método de pesquisa 

também apresenta limitações, como sejam, o carácter de desenvolvimento e de 

abertura da pergunta pode intimidar aqueles que não conseguem trabalhar sem 

diretivas precisas; e o facto de as hipóteses de resposta não estarem já 

predeterminada, pode dar azo a má interpretação da pergunta e consequentemente, o 

interlocutor não dar uma resposta que vá de encontro ao que se pretende saber.  

O método de pesquisa por observação direta constitui o único método de 

investigação social que capta os comportamentos no momento em que eles se 
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produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de um testemunho 

(Quivy e Campenhoudt 1995: 196). Através da observação direta o investigador 

insere-se na comunidade em estudo, participando na mesma.  

A observação direta “é particularmente adequada à análise do não verbal e 

daquilo que ele revela: as condutas instituídas e os códigos de comportamento, [...], a 

organização espacial dos grupos e da sociedade” (Quivy e Campenhoudt 1995: 198). 

A análise aos dados documentais da organização vai incidir sobretudo 

sobre a sua autenticidade, sobre a exatidão das informações que contêm, bem 

como sobre a correspondência entre o campo coberto pelos documentos 

disponível e o campo de análise da investigação. (Quivy e Campenhoudt 

1995: 196) 

O tratamento dos dados que estão presentes, assim como o tratamento 

estatístico traduzindo em números, opiniões e informações irão permitir fundamentar 

o estudo.  

Irá também ser feita a necessária análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas, que vai permitir satisfazer as exigências de rigor metodológico e da 

profundidade da temática, que nem sempre são facilmente conciliáveis. 
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4. Caracterização dos respondentes 
 

No que diz respeito à caracterização dos respondentes, como referido 

anteriormente, estes foram divididos em chefias e colaboradores, tendo cada grupo 

uma entrevista semiestruturada correspondente (ver Apêndices 1 e 2: 85-88). 

As entrevistas foram realizadas durante cinco dias úteis no mês de abril de 

2015, foram entregues na segunda-feira de manhã e o período permitido de resposta 

foi até à sexta-feira à tarde da mesma semana, momento em que as entrevistas foram 

recolhidas na totalidade. 

As condições para que fosse determinado a inclusão do indivíduo da 

população geral na amostra fixaram-se nos departamentos financeiro e de recursos 

humanos, informático, comercial e outro; e nas empresas Valpi Bus, Britafiel, Opção, 

Rent-a-Car, Marão Tâmega/ Agência Valpi e outra; isto no que diz respeito à seleção 

da amostra dos colaboradores. Esta escolha da amostra foi feita por conveniência (de 

forma não aleatória), no sentido em que os respondentes foram escolhidos. Contudo 

foi feita de forma anónima, já que as entrevistas semidiretivas foram enviadas por e-

mail para cada indivíduo e o mesmo imprimiu a entrevista já respondida e estas foram 

entregues todas juntas. Os únicos dados que se ficam a conhecer destes respondentes 

são, a idade, o tempo de ligação ao Grupo Valpi, o departamento e a empresa a que 

pertencem. Optou-se por realizar entrevistas de forma anónima para que as respostas 

não fossem condicionadas e que consequentemente, fossem o mais verdadeiras 

possível. 

Já na escolha da amostra das chefias esta também foi feita por conveniência, 

mas neste caso as entrevistas não são anónimas, situação que não se justificava, no 

sentido em que o respondente tem mais liberdade de resposta e tem outra posição na 

cadeia comunicacional. 

No total foram efetuadas catorze entrevistas semiestruturadas, sendo a amostra 

dividida em cinco chefias e nove colaboradores. 

Em relação às chefias e visto que as entrevistas não são anónimas, as mesmas 

foram feitas aos seguintes indivíduos da população: Dr. Nélson Lopes, administrador 

do grupo Valpi e diretor da Britafiel; ao Dr. Gaspar Dias, chefe de contabilidade; à 
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Dr.ª Eva Fernandes, diretora do Departamento de RH; ao Dr. Ricardo Ramos, diretor 

da Opção, Rent-a-Car; e ao Eng. José Mendes, diretor do Departamento Comercial da 

empresa Valpi Bus. 

Na entrevista semiestruturada correspondente ao grupo imediatamente citado 

(ver Apêndice 1: 85-86) existem apenas duas perguntas que classificam os 

respondentes, neste caso, pergunta 1 e 2, e estas permitem determinar a resposta aos 

atributos: (“quando um conceito tem apenas um indicador, a variável designa-se 

atributo” (Quivy e Campenhoudt 1995: 217)) o tempo de ligação do respondente ao 

Grupo Valpi e a sua idade. As respostas a estas duas perguntas são apresentadas nos 

Gráficos 1 e 2, respetivamente. 

Na primeira pergunta (Gráfico 1) queria saber-se há quantos anos as chefias 

trabalhavam no Grupo Valpi e as conclusões foram que, quatro dos respondentes, ou 

seja, 80% da amostra trabalha no Grupo há mais de 15 anos. Os restantes 20% 

correspondem a um indivíduo que trabalho no Grupo entre 5 a 15 anos. 

 
Gráfico 1 – Duração da relação contratual com o Grupo Valpi  (Fonte: elaboração própria) 

Na segunda pergunta (Gráfico 2), pretendeu-se determinar a idade da amostra. 

Três dos respondentes, o que corresponde a 60% do total dos indivíduos, tem mais de 

50 anos. Os restantes 40%, ficam divididos equitativamente por cada um dos dois 

elementos sobrantes, isto é, 20% tem entre 26 e 35 anos; e os restantes 20% tem entre 

36 e 50 anos. 

Há menos de 1 ano

Entre 1 a 5 anos

Entre 5 a 15 anos

Há mais de 15 anos
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Gráfico 2 – Idade do respondente (Fonte: elaboração própria) 

 
No que diz respeito às entrevistas dos colaboradores (Apêndice 2: 87-88), 

estas foram feitas a nove indivíduos, e como referido acima, foram anónimas, sendo 

que a inclusão dos elementos na amostra foi feita por conveniência.  Contudo, 

pretendeu-se descobrir qual o tempo de ligação do indivíduo ao Grupo, a idade, o 

departamento e a empresa onde trabalha. Os resultados são apresentados nos gráficos 

seguintes (Gráfico 3 a 6). 

No Gráfico 3 concluiu-se que cinco dos nove indivíduos da amostra (56%) 

trabalham no Grupo há menos de 5 anos; 33%, ou seja, três elementos têm uma 

ligação contratual com o Grupo Valpi há mais de 15 anos; o elemento restante 

trabalha no Grupo há mais de 5 anos mas menos de 15 (11%). 

 
Gráfico 3 – Duração da relação contratual com o Grupo Valpi (Fonte: elaboração própria) 

O Gráfico 4 dá as respostas em relação à idade da população da amostra. 

Cinco dos nove inquiridos têm entre 20 e 25 anos, o que em percentagem corresponde 

Entre 20 e 25 anos

Entre 26 e 35 anos

Entre 36 e 50 anos

Mais de 50 anos

Há menos de 1 ano Entre 1 a 5 anos

Entre 5 a 15 anos Há mais de 15 anos
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a 56%; o número de colaboradores que têm entre 36 a 50 anos e mais de 50 anos é o 

mesmo, isto é, existem dois colaboradores para cada pressuposto, o que resulta numa 

percentagem equitativa de 22%. 

   

 
 

Gráfico 4 – Idade do respondente (Fonte: elaboração própria) 

Pretendeu-se também determinar o departamento a que os respondentes 

pertenciam (Gráfico 5). As hipóteses eram cinco: financeiro, recursos humanos, 

comercial, informático e outro. O departamento financeiro é aquele que alberga o 

maior número de participantes na amostra com cinco colaboradores, que representam 

56% do total dos inquiridos; em segundo lugar temos dois colaboradores que 

pertencem ao departamento outro (22%); nos recursos humanos e comercial 

apresentamos na amostra um colaborador de cada departamento, que perfazem cada 

um, 11% da amostra. 

 

Entre 20 e 25 anos Entre 26  e 35 anos

Entre 36 e 50 anos Mais de 50 anos
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Gráfico 5 – Departamento onde está inserido (Fonte: elaboração própria) 

Em relação à empresa pertencente, a maioria dos respondentes – 67% - estão 

contratualmente ligados à Valpi Bus (seis dos nove respondentes); dois colaboradores 

pertencem à Opção, Rent-a-Car (22%) e um funcionário pertence a outra empresa do 

grupo não referida nos pressupostos apresentados (11%). Esta informação é 

apresentada no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Empresa a que está ligado (Fonte: elaboração própria) 

 

Na Tabela 12 é apresentado um resumo das características dos respondentes e 

das particularidades na escolha dos mesmos. 

Financeiro Recursos Humanos Informático

Comercial Outro

Valpi Bus Britafiel

Opção, Rent-a-Car Marão Tâmega/Agência Valpi

Outra
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14 entrevistas 

5 chefias 9 colaboradores 

São conhecidas Escolha da amostra feita por 

conveniência 

 Entrevistas anónimas 

80% trabalha no grupo há mais de 

15 anos 

56% trabalha no grupo há menos 

de 5 anos 

60% tem mais de 50 anos 56% tem entre 20 e 25 anos 

 56% trabalha no Departamento 

Financeiro 

 67% trabalha na Valpi Bus 
Tabela 12 - Tabela resumo da caracterização dos respondentes (Fonte: elaboração própria) 
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5. Identificação dos problemas 
 

Através da observação direta no local de estágio, que ocorreu durante o mês 

de março de 2015, procedeu-se ao levantamento dos principais problemas 

comunicacionais, que estão registados na Tabela 13: 

Evidência Problema 

Suportes comunicacionais Existem variadas potencialidades formais 

de comunicação, que não são utilizadas 

pelos colaboradores, pois estes 

privilegiam a comunicação informal, 

visto que estamos perante uma empresa 

de carácter familiar e as chefias e os 

departamentos estão próximos. Alguns 

dos suportes são: Períodos improdutivos, 

Helpdesk, Intranet, Planos de Qualidade: 

PAC e PAP, Instruções de Trabalho, 

entre outros. 

Manual de acolhimento e integração 

desatualizado 

Os objetivos e as normas do grupo vão 

sendo melhoradas e vão evoluindo, e 

estando o manual desatualizado, as 

informações transmitidas aos novos 

colaboradores são as erradas. 

Preferência pela comunicação oral Sendo este um grupo familiar, o contacto 

entre colegas e com chefias é mais 

facilitado e privilegia-se a comunicação 

oral, mas ao ser transmitida por 

diferentes emissores, a manipulação/ 

distorção é potenciada. 

Partilha de problemas com os 

funcionários 

Se a chefia é conhecedora de algum 

problema no departamento ou na 

empresa e se o funcionário é parte 

interessada, a informação deve ser 

partilhada com o mesmo. Ser conhecedor 

dos problemas internos, é sentir-se 

integrado na organização e 

consequentemente saber que é tido em 

consideração. Muitas vezes, esta partilha 

não acontece, os problemas ficam a ser 

conhecidos por intermédio de colegas, 

mas a mensagem já passou por muitos 

interlocutores e vai distorcida, o que 

ainda dá azo a mais problemas. 

Participação pouco ativa dos 

funcionários nas tomadas de decisões  

Com esta evidência não afirmamos que 

os funcionários deem a sua opinião/ 

sugestão em todos os assuntos da 

empresa. Mas se estão a ser tomadas 
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decisões que vão influenciar e 

“interferir” com os funcionários, estes 

devem poder opinar sobre a mesma. Ao 

não acontecer, os funcionários sentem-se 

menos motivados e consequentemente 

menos produtivos. 

Falta de caixa de sugestões  Esta questão diz respeito à comunicação 

interna e externa.  

A existência de uma caixa de sugestões 

para o cliente externo, é uma enorme 

vantagem. Por exemplo, no caso da Valpi 

Bus, uma empresa fornecedora de 

serviços de transporte, o seu valor 

aumenta em conformidade com a 

satisfação do cliente externo, e se este 

tiver a oportunidade de sugerir alterações 

e melhorias ao serviço, a empresa só tem 

a beneficiar dessa situação.  

O mesmo acontece para o cliente interno. 

Se este tiver a oportunidade de sugerir 

melhorias para a empresa, a qualidade 

laboral dos funcionários vai aumentar, 

consequentemente vão ser mais 

produtivos, o clima organizacional vai 

melhorar e os resultados da empresa 

também. 
Tabela 13 - Identificação dos problemas (Fonte: elaboração própria) 

 

Pela análise desta tabela conclui-se que, dentro do grupo há preferência pela 

comunicação informal. Existe uma série de plataformas para a comunicação ser feita 

formalmente, mas pelo carácter familiar e de proximidade entre os recursos humanos 

do grupo, há então uma predominância oral na comunicação. No entanto, este tipo de 

comunicação, pode levar à distorção/ manipulação da mensagem, pois muitas até 

chegar ao recetor final, passa por muitos intervenientes, que vão perdendo partes 

importantes da mensagem, distorcendo outras e no final a mensagem não é igual à que 

foi primeiramente produzida e esta acaba por perder o seu propósito e muitas vezes 

originar uma ação/ reação muito diferente da pretendida. 

O manual de acolhimento/ integração é um documento importantíssimo na 

integração de novos colaboradores. Através dele, o novo colaborador vai-se inteirar 

dos direitos e deveres enquanto membro da organização, vai conhecer a dinâmica da 

organização, a visão, missão, etc.. Se o manual não for constantemente atualizado, 
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perde o seu propósito, pois a informação transmitida não é a mais oportuna, não é a 

que está em vigor e a que interessa no momento presente. 

A falta de partilha dos problemas com os funcionários e a participação pouco 

ativa dos mesmos nas tomadas de decisões, originam falta de motivação e de pertença 

dos colaboradores na organização. No primeiro caso, se a chefia tem conhecimento de 

algum problema dentro do departamento ou da empresa, deve partilhá-lo com o 

funcionário, se este for parte interessada. Por exemplo, se o departamento não está a 

ter os resultados que eram esperados, o chefe deve partilhar com aqueles que estão no 

departamento, para que estes saibam o que está a ser feito erradamente, para poderem 

dar as suas ideias/ opiniões. Em relação à participação pouca ativa nas decisões, não 

está a ser sugerido que os colaboradores opinem sobre todos os assuntos, mas se as 

decisões vão afetar o colaborador este deve opinar. Por exemplo, se um novo 

colaborador vai entrar na organização, e se o chefe o quer colocar num gabinete onde 

já estão outras pessoas, estas devem poder dizer se estão de acordo ou não, se acham 

que mais uma pessoa vai afetar o ambiente de trabalho, se o gabinete já tem pessoas 

suficientes, entre outros assuntos. 

A caixa de sugestões reflete as ideias internas e externas. No caso concreto, a 

Valpi Bus é uma empresa que presta serviços de transporte coletivo de passageiros, e 

quanto melhor for o seu serviço, melhor vai ser a imagem junto dos clientes e maior 

vai ser o seu valor no mercado. E, portanto, se o público externo poder sugerir 

alterações e melhorias ao serviço, de forma a que a empresa os sirva cada vez melhor, 

isto vai fazer com que a empresa esteja cada vez mais próxima dos seus clientes e que 

estes utilizem mais o seu serviço, o que só vai aumentar o valor da empresa e o seu 

reconhecimento. A nível interno, se o colaborador poder sugerir melhorias para a 

empresa, a vários níveis, a qualidade laboral do mesmo vai aumentar, este vai-se 

sentir mais satisfeito, parte integrante da organização, e consequentemente mais 

produtivo, o que vai levar a que o clima laboral melhore e linearmente os resultados 

da empresa também.    
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6. Reflexão sobre as entrevistas   
 

No que diz respeito à análise do conteúdo das entrevistas, esta vai ser dividida, 

analisando primeiramente a entrevista às chefias e de seguida a entrevista aos 

colaboradores. 

A única pergunta em comum das duas entrevistas “Formalmente como é que 

se processa a comunicação neste grupo empresarial?” (Apêndices 1 e 2: 85; 87), 

obteve respostas semelhantes dos dois grupos. Em geral os meios de comunicação 

formais são do conhecimento de todos, os principais são o e-mail, telefone, correio 

interno, ofícios, Helpdesk, intranet, entre outros. 

 A entrevista às chefias divide-se em catorze perguntas e começando por 

analisar a pergunta “4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de 

potenciar uma comunicação clara?” (Apêndice 1: 85), no geral a intenção é 

transmitir com o maior rigor e objetividade a mensagem pretendida, normalmente de 

forma oral, reduzindo a escrito as instruções/ decisões mais relevantes. Uma das 

chefias, vai mais longe e afirma que as suas orientações passam por: 

 Partilhar informação para possibilitar a compreensão e interpretação dos 

fenómenos organizacionais. Reduzir a incerteza, quando há mudanças. Planear a 

comunicação para que esta surja não fragmentada. Anular o mais possível os 

jogos de poder que reduzem a comunicação e possibilitam o surgimento de 

rumores. Proximidade entre comunicação e ação. (Apêndice 3: 91) 

À pergunta “5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a 

comunicação seja realizada de forma eficaz?” (Apêndice 1: 85), as chefias 

responderam que os seus mecanismos são as reuniões de grupo, circulares internas, 

afixação de comunicados e procedimentos de trabalho, entre outros. 

As respostas à pergunta “6. Neste grupo empresarial há preocupação em 

ouvir as opiniões dos colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? 

De que forma?” (Apêndice 1: 85), as respostas foram unanimemente afirmativas. E 

isto acontece, através de reuniões regulares com o grupo de trabalho e de contacto 

direto com os colaboradores. 
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A pergunta “7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação 

especifica sobre o trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de 

trabalho? Dá feedback sobre esta análise?” (Apêndice 1: 85), obteve sim como 

resposta geral, por exemplo, como resposta de uma chefia:  

Sim. Dou sempre feedback, exponho o porquê se houver divergência de 

interpretação, pois a má comunicação pode ter efeitos nefastos dentro da 

organização. É fundamental a avaliação da eficiência da comunicação no sentido 

da sua correção, pois só deste modo poderemos motivar os colaboradores e 

melhorar o controlo de gestão. (Apêndice 3: 91-92) 

No que diz respeito à pergunta “8. Considera que um ambiente saudável no 

trabalho também passa pela comunicação? Porque motivos?” (Apêndice 1: 86), de 

novo a reposta foi globalmente afirmativa. Um dos respondentes afirmou que “Cria 

espírito de equipa” (Apêndice 3: 98), outro “Que melhora os processos produtivos e 

consequentemente a produtividade” (Apêndice 3: 94). Temos ainda um respondente 

que afirma:  

É fundamental. Inclusive como forma de reduzir a resistência à mudança 

e inexistência/ inexatidão de informação. Uma boa comunicação ou comunicação 

eficaz, evita erros interpretativos, conflitos, boatos e aumenta o bem-estar e 

produtividade. A retenção de talentos também passa por esta área de RH. 

(Apêndice 3: 92) 

Relativamente à assertividade da informação, a pergunta “9. Na sua opinião, 

transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a métodos de manipulação 

ou à agressividade?” (Apêndice 1: 86), pretende que as chefias se debrucem sobre o 

assunto. Todas procuram comunicar de forma orientada para a assertividade. A 

informação deve ser clara, concisa e completa. 

Na relação direta entre comunicação e produtividade – pergunta “10. No 

trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da produtividade?” 

(Apêndice 1: 86) – todos os cinco inquiridos afirmam que a comunicação proporciona 

um aumento da produtividade. Para um dos respondentes a boa comunicação “Motiva 

a equipa de trabalho” (Apêndice 3: 99), para outro “A comunicação permite melhorar 

os processos, distribuir tarefas e atribuir competências. Assim melhora a 

produtividade” (Apêndice 3: 94-95) e ainda outra opinião “Importantíssima. Só assim 
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há orientação no mesmo sentido e ausência de desperdício, podemos aqui incluir um 

aumento da motivação.” (Apêndice 3: 92). 

Na pergunta “11. Concorda que as regras de comunicação deverão ser 

generalizadas, havendo, no entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada 

posição?” (Apêndice 1:86).  A amostra respondeu em concordância. “É imperioso 

que assim seja! Há necessidade de delinear bem os papeis e responsabilidades, há 

informação/ comunicação que só é transmitida exclusivamente a quem a deveria 

receber” (Apêndice 3: 92); “Depende da comunicação, sendo de carácter geral, devem 

ser generalizadas, havendo alguma especificidade devem ser adaptadas.” (Apêndice 3: 

95).  

 Em relação aos clientes internos e externos, foram feitas duas perguntas: “12. 

Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo” (Apêndice 1: 86) e “13. 

Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização do 

que o cliente interno?.” (Apêndice 1: 86). À primeira pergunta, temos uma 

divergência de opiniões, visto que alguns dos indivíduos admitem que comunicam de 

forma distinta de acordo com o tipo de cliente. Já outros respondentes afirmam que 

“Na sua essência é do mesmo modo. As plataformas de entendimento e metodologias 

é que poderão divergir” (Apêndice 3: 92) e “A comunicação com os clientes deve ser 

efetuada sem qualquer distinção nos aspetos gerais: cordialidade, simpatia, boa 

comunicação. No aspeto particular, cada cliente é a razão de ser da existência da 

organização.” (Apêndice 3: 95). Já à pergunta 13, as respostas também variam. Há 

quem afirme que sim, o cliente externo é mais importante que o interno e quem refira 

que são dois grupos totalmente distintos e, portanto, não se comparam. Contudo há 

quem afirme que não, “De forma alguma, diria que ao valorizar o cliente interno torno 

extensível ao cliente externo.” (Apêndice 3: 92). 

Finalmente, pretendeu saber-se como é feita a comunicação quando a chefia 

está a ter “um dia mau” (“14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando 

está a ter “um dia mau”?” (Apêndice 1: 86)). As respostas são várias, como por 

exemplo: “Muitas vezes é quando comunico melhor!” (Apêndice 3: 92-93); “Falta de 

paciência para ouvir” (Apêndice 3: 95); “Tende a ser mais vaga e menos 

compreensiva” (Apêndice 3: 97); “Tento passar à equipa o motivo pelo qual o dia está 

a ser mau, se for uma questão profissional” (Apêndice 3: 99). 
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Passando à análise das respostas dadas pelos colaboradores, de forma geral, as 

respostas foram unânimes em todas as perguntas.  

Começando por examinar a pergunta “6. Sente que existe um clima propício 

para expressar as suas opiniões?” (Apêndice 2: 87), oito dos nove respondentes 

responderam afirmativamente à questão, o outro respondeu “Depende, mas 

geralmente não” (Apêndice 4: 100). 

Na pergunta “7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas 

opiniões?” (Apêndice 2: 87), a totalidade dos respondentes afirma que as suas 

opiniões são ouvidas, mesmo que muitas vezes não sejam colocadas em prática.  

Em relação à clareza e assertividade das mensagens transmitidas, que 

corresponde à pergunta 8 (“8. As mensagens são transmitidas de forma clara e 

assertiva?” (Apêndice 2: 87)), a maioria da amostra responde afirmativamente, 

contudo alguns respondentes que por vezes dependendo da situação, a mensagem 

pode não ser transmitida com tanta clareza, mas há oportunidade de esclarecimentos. 

De novo, na pergunta “9. Considera que a comunicação instituída (formal e 

informal) não permite a ocorrência de intimidação/ manipulação?” (Apêndice 2: 87), 

obteve-se a mesma resposta para toda a amostra, que neste caso é que a comunicação 

instituída no grupo empresarial não possibilita episódios de intimidação/ 

manipulação. 

Na pergunta 10 pretende-se saber se “10. A comunicação existente favorece a 

liberdade de expressão e relação interpessoal?” (Apêndice 2: 88) , e unanimemente 

foi dito que sim. Isto acontece porque a empresa ainda mantém um ambiente familiar 

e, portanto, até as próprias relações entre chefias e colaboradores são relativamente 

próximas, o que dá aso a que o colaborador se expresse mais livremente e consiga ter 

uma relação mais próxima quer com os colegas hierárquicos quer com os superiores. 

Todos os colaboradores responderam afirmativamente à pergunta “11. Sente 

que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/autonomia 

orientado para o aumento de melhor desempenho?” (Apêndice 2: 88). Afirmam 

transversalmente que a boa comunicação e a autonomia existentes potenciam um 

melhor desempenho.   
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As perguntas “12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu 

superior hierárquico?” (Apêndice 2: 88) e “13. E com o diretor de outro 

departamento? É fácil comunicar entre departamentos?” (Apêndice 2: 88), 

receberam resposta afirmativa. O próprio clima organizacional permite uma 

abordagem fácil ao superior, mesmo quando não se encontra nas instalações da 

empresa. E os próprios meios formais existentes, e-mail, programa de mensagens 

instantâneas, telefones em todas as secretárias, permitem que se comunique 

facilmente entre departamentos e com todos os superiores hierárquicos. 

No que diz respeito à adulteração das mensagens (“14. Até chegar a si, a 

mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/ pode ser adulterada?” 

(Apêndice 2: 88)), três dos respondentes afirmaram que não. Os restantes seis, 

disseram que existe essa possibilidade, seja por má interpretação de algum 

interlocutor “Por vezes não é interpretada da maneira correta o que leva a que seja 

adulterada” (Apêndice 4: 113); ou pelo correio interno (comunicação formal da 

empresa), que até chegar ao recetor final passa por muitos intermediários “O correio 

interno passa efetivamente por vários interlocutores até chegar à pessoa destinada, 

logo não seria difícil de adulterar, mas até ao dia de hoje nunca existiu qualquer tipo 

de problema nesse sentido.” (Apêndice 4: 105). 

Analisando a pergunta “15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto 

profissional?” (Apêndice 2: 88), as respostas obtidas não são unânimes. A nível de 

respeito para com o colaborador, os nove respondentes responderam afirmativamente. 

No que diz respeito à valorização enquanto profissional, alguns afirmam que nem 

sempre acontece. 
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Conclusão 
 

Pela bibliografia apresentada no presente relatório de estágio, concluiu-se que 

a comunicação organizacional funciona como o motor de qualquer organização. A 

comunicação permite a troca de informações entre departamentos, colaboradores, 

chefias e com o público externo. 

Uma política de comunicação empresarial eficaz permite que a mensagem 

chegue ao recetor da melhor forma possível, sem sofrer manipulações ou distorções 

do seu conteúdo inicial. Por exemplo, ter as políticas de integração na empresa 

formalmente delineadas, permite que ao chegar um novo colaborador, este fique a 

conhecer apenas um conjunto de normas, regras, missão e visão da empresa, visto que 

são transmitidos de igual forma por todos. 

A boa comunicação passa fundamentalmente pelo chefe, se este é eficiente e 

eficaz na maneira como comunica e nas atitudes comunicacionais e comportamentais 

que tem, os colaboradores vão-se rever na sua forma de comunicar e vão adotar uma 

prática comunicacional semelhante.  

A comunicação interna também propicia a motivação, incentivo e valorização 

dos colaboradores por parte dos chefes, que ao sentirem-se apreciados e estimados 

enquanto profissionais, vão-se tornar mais produtivos. E nesta situação, todos 

ganham. Ganha o chefe porque os resultados da sua empresa vão melhorar e ganha o 

colaborador porque realiza o seu trabalho por gosto. 

A comunicação dentro da empresa tem que envolver todos os recursos 

humanos que nela existem, desde o funcionário da base até ao administrador de topo. 

Todos se têm que sentir envolvidos na organização e parte integrante do processo de 

comunicação existente, ou seja, todos têm que poder dar a sua opinião e receber 

feedback da mesma. Assim, o funcionário vai sentir que é uma componente da 

organização e uma mais-valia para a mesma. 

A comunicação, é o processo pelo qual partilhamos uma informação, 

uma ideia, uma atitude ou um sentimento. Podemos ainda veicular à comunicação 

a ideia de participação. Participar é precisamente a possibilidade de fazer parte de 

um todo, pois quem está isolado não tem qualquer possibilidade de fazer parte 

desse todo, logo não participa. Comunicar é, então, fazer participar num projeto 



 78 

global, trazendo para a comunidade de interesses o que dela estava separado, 

através da informação pertinente e objetiva. (Dias apud Carvalho 2012) 

Evidentemente, existem barreiras e problemas que dificultam a comunicação 

na organização. Falhas na cadeia comunicativa, o comportamento do emissor, a 

deturpação da mensagem que vai passando por vários interlocutores. E existem outras 

barreiras, não tão generalizadas, como por exemplo, a dificuldade de comunicação 

entre departamentos na mesma empresa ou grupo de empresas, a “rivalidade” que 

existe dentro da empresa, entre departamentos e colaboradores, a existência de 

ambientes mais favoráveis a ocorrência de boatos, entre outros. 

Com este trabalho de investigação pretendeu-se determinar se a comunicação 

organizacional do Grupo Valpi era eficaz e se vai de encontro ao descrito 

teoricamente neste relatório. 

Concluiu-se que de formas geral as chefias tentam que os métodos de 

comunicação sejam pensados, delineados e tenham uma linha orientadora. Tentam 

comunicar de forma assertiva e clara e percebem que a comunicação é indutora de 

produtividade, ou seja, quanto melhor for o processo comunicacional maior vai ser a 

produtividade e consequentemente sentem-se mais satisfeitos e esse sentimento é 

passado aos subordinados.  

Neste grupo, o contacto direto ainda é bastante utilizado, existe uma 

proximidade entre chefias e colaboradores, que também é potenciado pelo espírito 

mais familiar do grupo, mesmo este se tendo expandido consideravelmente.  

As opiniões dos colaboradores são tidas em consideração e estes recebem 

normalmente o feedback, contudo as suas opiniões raramente são postas em prática. 

Uma falha que encontramos por parte das chefias para os colaboradores é a 

falta de valorização dos últimos pelos primeiros. Os colaboradores sentem que são 

respeitados enquanto pessoas e profissionais, mas que o seu trabalho não é valorizado 

como deveria ser. Esta não valorização dos colaboradores, também foi observada, 

estes não participam ativamente nas tomadas de decisões (quando estas dizem 

respeito aos mesmos) e os problemas que ocorrem não são partilhados, mas 

inevitavelmente, vão saber-se, mas de maneira incorreta, através de mensagens 

deturpadas e boatos. 
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No entanto, há liberdade de expressão das opiniões e no geral existe um bom 

clima de trabalho, entre pares hierárquicos e superiores, e neste aspeto, conta, como 

referido acima, o clima familiar da organização. O colaborador consegue facilmente 

contactar com o superior direto ou outro, porque existem os meios formais para que 

tal aconteça e porque as relações são relativamente próximas.  

No grupo existe uma preferência pela comunicação oral, o que como referido 

na Tabela 13, é/ pode ser um problema a nível organizacional. Este tipo de 

comunicação propicia deturpação e adulteração da mensagem. E consequentemente, 

os funcionários não utilizam todas as ferramentas formais de comunicação existentes, 

que são extensas, o que gera um problema comunicacional. 

A comunicação do grupo passa por ser feita de forma formal e informal, existe 

uma relação de proximidade entre colegas e chefias, mas também existem os métodos 

formais que são utilizados, mas não em toda a sua potencialidade.  

A nível comunicacional, o grupo está bem organizado, com algumas falhas/ 

problemas que precisam de ser melhorados, tanto a nível de comunicação interna 

como externa. Mas procura sempre a melhoria contínua e ser cada vez melhor em 

cada aspeto organizacional, porque atualmente a comunicação e valorização internas 

são a chave para o sucesso da empresa. A empresa só sobrevive com os seus recursos 

humanos e, portanto, se estes estiverem motivados, forem valorizados, algo que só se 

transmite pela comunicação, irão ser mais produtivos e assim contribuir para o 

sucesso organizacional. 
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Apêndice 1: Entrevista semiestruturada - Chefias 

3. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?          2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____          Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____          Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____          Mais de 50 anos ____ 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Apêndice 2: Entrevista semiestruturada - Colaboradores 

2. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?          2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____          Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____           Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____          Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____          Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro ____       Valpi Bus ____ 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Apêndice 3: Entrevistas respondidas - Chefias 

 

 Dr. Nélson Lopes - Administrador do Grupo Valpi e Diretor da Britafiel 

 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos X 

Há mais de 15 anos X                           Mais de 50 anos ____ 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Por e-mail nos assuntos administrativos e por edital nos restantes. 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

Tentar ser sucinto, simples e objetivo. 

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

Intranet, e-mail e em alguns casos comunicação escrita ou por edital 

informativo. 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

Sim. Na sua maioria de forma informal, incentivada e favorecida pelas chefias. 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 

Tento fazê-lo, o que nem sempre é possível, mas estou sensível a esta 

necessidade. 

8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

Sim. É muito importante obter feedback das dificuldades/ obstáculos que os 

colaboradores vão enfrentando, de forma a os acompanhar e os manter 

motivados. 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 
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Cada transmissão tem o seu contexto, mas de forma geral sim. 

10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 

É essencial, especialmente em equipas pouco maduras. 

11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

Acima de tudo a coerência do discurso de todas as chefias na comunicação e 

comportamentos é que é essencial! 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

Sim, há diferenças que não podem ser ignoradas. 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

Sim, por força da própria sobrevivência de curto prazo e da eficácia concreta 

mais visível, o que não é necessariamente o melhor para a organização numa 

perspetiva interna. 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 

Depende muito da situação em particular e do meu estado de espírito, mas 

consigo ser incisivo, objetivo e até um pouco cru na forma como exponho os 

problemas.
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 Dr.ª Eva Fernandes – Diretora de Recursos Humanos do Grupo Valpi 

 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

  Há mais de 15 anos X          Mais de 50 anos X 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Via e-mail, ofício, Intranet, helpdesk, workspace: todos os processos, 

procedimentos, impressos, planos de qualidade: PAC’s, PAP’s, instruções de 

trabalho. Documentos divulgados, períodos improdutivos, contactos, agendas 

eletrónicas. 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

Partilhar informação para possibilitar a compreensão e interpretação dos 

fenómenos organizacionais; reduzir a incerteza, quando há mudanças.  

Planear a comunicação para que esta surja não fragmentada. 

Anular o mais possível os jogos de poder que reduzem a comunicação e 

possibilitam o surgimento de rumores. 

Proximidade entre comunicação e ação. 

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

A comunicação é um instrumento ao serviço da Empresa. Assim deveremos: 

clarificar as situações, diminuir os conflitos, afixar comunicados e afixar 

procedimentos de trabalho, nomeadamente, fluxogramas e instruções de 

trabalho. 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

Claro que sim. De forma direta com os pares e com todos os colaboradores. 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 
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Sim. Dou sempre feedback, exponho o porquê se houver divergências de 

interpretação, pois a má comunicação pode ter efeitos nefastos dentro da 

organização. É fundamental a avaliação da eficiência da comunicação no 

sentido da sua correção, pois só deste modo poderemos motivar os 

colaboradores e melhorar o controlo de gestão. 

8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

É fundamental, inclusive como forma de reduzir a resistência à mudança e 

inexistência/ inexatidão de informação. Uma boa comunicação ou comunicação 

eficaz evita erros interpretativos, conflitos, boatos e aumenta o bem-estar e 

produtividade. A retenção de talentos também passa por esta área de Recursos 

Humanos. 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 

É essa a minha intenção. Falo-ei sempre orientada nesse sentido. A informação 

deve ser clara, concisa e completa. 

10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 

Importantíssima. Só assim há orientação no mesmo sentido e ausência de 

desperdício, podemos aqui incluir um aumento da motivação. 

11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

É imperioso que assim seja! Há necessidade de delinear bem os papeis e 

responsabilidades, há informação/ comunicação que só é transmitida 

exclusivamente a quem a deva receber. 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

Na sua essência, é do mesmo modo. As plataformas de entendimento e 

metodologias é que poderão divergir. 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

De forma alguma. Diria que ao valorizar o cliente interno torno extensível ao 

cliente externo. 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 



 93 

Muitas vezes é quando comunico melhor! “O que não tem remédio, remediado 

está.”
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 Dr. Gaspar Dias – Chefe da Contabilidade 

 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos X                Mais de 50 anos X 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Comunicação direta. 

E-mail. 

Telefone interno e externo. 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

O mais objetivo e sucinto possível, evidenciando a necessidade da orientação.  

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

Aferindo os procedimentos em função da orientação. 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

Sim. Há disponibilidade para atender as propostas sugeridas. 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 

Sim. 

8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

Sim. Pois melhora os processos produtivos e aumenta a produtividade. 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 

Procuro ser assertivo na informação. 

10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 



 95 

A comunicação permite melhorar os processos, distribuir tarefas e atribuir 

competências. Assim melhora a produtividade. 

11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

Depende da comunicação. Sendo de carácter geral, devem ser generalizadas, 

havendo alguma especificidade devem ser adaptadas. 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

A comunicação com os clientes deve ser efetuada sem qualquer distinção nos 

aspetos gerais: cordialidade, simpatia, boa informação dos produtos, das 

condições, das alternativas, etc. 

No aspeto particular, cada cliente é a razão de ser da existência da 

organização. 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

Depende. Mas muitas vezes é o que acontece. 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 

Falta de paciência para ouvir. 
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 Dr. Ricardo Ramos – Diretor da Opção, Rent-a-Car 

 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos X 

Entre 5 a 15 anos X          Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

A organização hierárquica é bastante achatada, havendo comunicação direta 

desde o funcionário indiferenciado até à direção/ administração. 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

Privilegiam o contacto direto (telefónico ou presencial), reduzindo a escrito as 

alterações ou decisões relevantes. 

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

Reuniões de grupo e/ou circulares internas. 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

Sim, através de reuniões de grupo ou contacto individual. 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 

Sim. 

8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

Sim, para que toda a organização perceba os meios e os fins pretendidos. 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 

Sim. 

10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 

Através da explicação dos motivos que levam às conclusões. 
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11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

Sim, de acordo com as responsabilidades e conhecimentos de cada um. 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

Sim. 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

Sim. 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 

Tende a ser mais vaga e menos compreensiva. 
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 Eng. José Mendes – Diretor do Departamento Comercial da Valpi Bus 

 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos X                     Mais de 50 anos X 

 

3. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

E-mail e comunicações internas. 

Através de comunicações afixadas nos autocarros e atendimento. Oficio via e-

mail ou no atendimento. 

4. Como responsável quais são as suas orientações no sentido de potenciar uma 

comunicação clara?  

Maior rigor possível na comunicação com o cliente quando dada por via oral. 

5. Quais os mecanismos que se utilizam para garantir que a comunicação seja 

realizada de forma eficaz? 

Formação dos colaboradores do atendimento. 

6. Neste grupo empresarial há preocupação em ouvir as opiniões dos 

colaboradores, no sentido da melhoria continua dos processos? De que forma? 

Sim, através de reuniões regulares. 

7. Analisa toda a informação recebida, seja ela, informação específica sobre o 

trabalho, sugestões de melhoria de determinada função/ posto de trabalho? Dá 

feedback sobre esta análise? 

Sim. 

8. Considera que um ambiente saudável no trabalho também passa pela 

comunicação? Por que motivos? 

Sim. Cria espírito de equipa. 

9. Na sua opinião, transmite a informação de forma assertiva, sem recorrer a 

métodos de manipulação ou à agressividade? 

A informação é transmitida procurando que os colaboradores se sintam 

envolvidos. 
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10. No trabalho em equipa como valoriza a comunicação, no âmbito da 

produtividade? 

Motiva a equipa de trabalho. 

11. Concorda que as regras da comunicação, deverão ser generalizadas, havendo, no 

entanto, a preocupação de as adaptar em função de cada posição? 

Concordo. 

12. Comunica de forma distinta com o cliente interno e externo? 

Sim. 

13. Considera que o papel do cliente externo é mais valorizado para a organização 

do que o cliente interno? 

Considero que são dois grupos totalmente distintos. 

14. Como perceciona a sua forma de comunicar quando está a ter “um dia mau”? 

Tento passar à equipa o motivo pelo qual o dia está a ser mau, se for uma 

questão profissional. 
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Apêndice 4: Entrevistas respondidas - Colaboradores 

 Entrevista 1 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos X                     Mais de 50 anos X 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro X        Valpi Bus X 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Telefone, e-mail, “comunicação interna”, publicidade, etc. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Depende, mas geralmente não. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Às vezes é boa, quando é oportuna. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Sim, mas se surge alguma dúvida, é facilmente esclarecida. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Não. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim, quando a comunicação é adequada, correta e clara. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 
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Sim. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Sim, é fácil porque temos o telefone e o e-mail. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Sim, quando a informação é passada de forma incorreta. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Respeito sim, valorização nem por isso. 
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 Entrevista 2 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos X 

Entre 1 a 5 anos X                Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro X        Valpi Bus X 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Neste grupo empresarial, pode-se comunicar de várias formas. Comunica-se 

pessoalmente que é a forma mais fiável e direta; quando não é possível falar-se 

pessoalmente a opção mais usada é o e-mail empresarial, o correio interno ou 

até mesmo o telefone fixo. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim. Penso que nesta empresa existe clima e hipótese para exprimir as opiniões 

que, neste caso, são ouvidas, fundamentadas e discutidas.  

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Penso que são ouvidas e compreendidas. Mesmo que a minha opinião não vá ao 

encontro da melhor solução também compreendo as outras opiniões. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Sim. Pessoalmente, tento ser clara e assertiva na transmissão das mensagens 

pois para o recetor é forma mais eficaz e fácil para a compreensão das mesmas. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Considero que sim. Na formal ainda pode ser mais manipulada do que na 

informal. Na comunicação informal, que neste caso acontece muitas vezes por 

e-mail, a mensagem está clara e não pode ser adulterada, a não ser que haja má 
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fé por parte dos intervenientes. Na formal é fácil ser adulterada pois a perceção 

e compreensão não é igual em todas as pessoas. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. Mesmo que não se consiga comunicar presencialmente, o e-mail é uma 

forma rápida de chegar a quem pretendemos. Outro muito usado é o contacto 

por chamada. E visto todos termos  acesso a estes meios é fácil e propicio 

comunicar. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim. Um local de trabalho que seja fácil e acessível comunicar, aliado à 

disposição que o recetor tem para receber a mensagem é muito mais favorável 

do que um local de trabalho que não permita nem tenha disposição para 

receber a comunicação no seu meio. É importante para os colaboradores que 

haja uma receção da sua mensagem para com a chefia e mesmo para com os 

outros colegas. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim, considero que seja fácil. Pois as opções são diversas e mesmo por parte 

dos superiores hierárquicos surge a opção de serem contactados mesmo não 

estando no local de trabalho. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Sim, todos dispomos dos mesmos meios de comunicação e acesso a eles.  

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Sim, há essa a possibilidade. Por isso prefiro e tento ter tudo registado pois 

assim não há possibilidade de adulterar (a não ser mesmo adulterada por má 

fé). Assim, considero o e-mail o meio mais fiável para a comunicação 

empresarial. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Pessoalmente, considero que nesta empresa nunca houve falta de respeito entre 

profissionais. E entendo que uma pessoa que comunique assertivamente numa 

empresa tenha mais sucesso do que uma pessoa que não forma nenhuma 

opinião sobre os assuntos do trabalho.  
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 Entrevista 3 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos X 

Entre 1 a 5 anos X          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro X        Valpi Bus X 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Neste grupo empresarial a comunicação é efetuada normalmente por via e-mail 

interno ou então através de contacto telefónico. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Considero que a empresa consegue deixar os seus funcionários num clima de á 

vontade no sentido que consigam expressar as suas opiniões, sem terem  

qualquer tipo de receio/consequência em expressá-las.  

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Em relação ao modo como as nossas opiniões são rececionadas, considero 

serem compreendias no sentido de tentar dinamizar a empresa no âmbito que 

serão ouvidas e caso seja possível e considerado útil serão colocadas em 

prática. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Todas as mensagens são sempre escritas de forma percetível de modo a que 

quem as receba consiga compreender o motivo de forma clara e assertiva. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 
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A comunicação existente na empresa de ambos os modos é sempre de modo 

claro e objetivo, assim não existe qualquer tipo de intimidação ou manipulação 

por parte do locutor ou do interlocutor. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

O modo como se comunica na empresa torna acessível e possível a liberdade de 

expressão e a existência de boas relações interpessoais entre colegas de 

trabalho. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sem dúvida que pelo o facto de existir liberdade de expressão torna os 

funcionários mais focados no seu próprio desempenho de modo a que sejam 

mais autónomos no seu trabalho. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Caso seja necessário é facilmente conseguido o contacto com o superior 

hierárquico, até mesmo devido ao facto de se encontrar no mesmo 

departamento. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Em relação ao contacto com os outros departamentos também não é de difícil 

acesso devido ao facto de todos terem telefones internos, o que torna a 

comunicação entre os departamentos de fácil acessibilidade. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Tendo em conta que pode se enviado por correio interno passa efetivamente por 

vários interlocutores até chegar a pessoa destinada, logo não seria difícil de 

adulterar mas até ao dia de hoje nunca existiu qualquer tipo de problema nesse 

sentido. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Existe na empresa um clima de respeito por todos os funcionários de forma 

unânime, em relação a valorização profissional é atribuído um estatuto 

consoante as habilitações literárias de cada profissional de modo a que 

considero existir valorização nível das habilitações de cada um.
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 Entrevista 4 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos X 

Entre 1 a 5 anos X          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro X        Valpi Bus X 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Processa-se através de e-mail e telefone. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim, penso que o clima é propicio para expressar as opiniões, pois podemos 

exprimir as nossas ideias e pontos de vista de forma a melhorar a estrutura 

organizacional da empresa. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Penso que são sempre bem aceites, pois contribuem para melhorar os 

procedimentos da empresa. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Quase sempre. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Sim.  

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim.  
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12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Sim. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Não. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Existe um clima de respeito dentro da empresa, mas no que diz respeito à 

valorização, esta por vezes não é sentida por parte do profissional.
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 Entrevista 5 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos X 

Há mais de 15 anos X         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro ____       Valpi Bus X 

Recursos Humanos X       Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Por e-mail, por telefone, correio interno e comunicação interna. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim, sinto. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

No grupo empresarial existe já uma “linha mestre” pela qual cada 

departamento se rege. Contudo posso dar a minha opinião e quando o faço, 

sinto que é bem recebida. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Sim.  

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Sim. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. A forma como a comunicação está implementada, permite uma relação 

próxima entre todos. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim. 
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12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim, os meios de comunicação possibilitam facilmente a comunicação. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Sim. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Não. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Sim. 
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 Entrevista 6 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos X 

Há mais de 15 anos X                     Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro X        Valpi Bus X 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Pessoalmente, por telefone, telemóvel ou por e-mail. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Existe uma boa receção das opiniões. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Sim. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Sim. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim, através do telemóvel ou e-mail. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 
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Sim, pelos meios referidos anteriormente. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Sim, pode acontecer. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Existe respeito, mas por vezes não somos valorizados. 
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 Entrevista 7 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos X 

Entre 1 a 5 anos X          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro ____       Valpi Bus ____ 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car X 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro X        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Neste grupo empresarial a comunicação é feita via e-mail, telefone ou 

pessoalmente. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim, existe um ambiente propicio para expressar as opiniões, de modo geral, de 

todos os temas, tanto a nível pessoal, profissional ou assuntos da atualidade. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Em relação à receção das minhas opiniões, acho que são ouvidas, mas 

normalmente, não são executadas. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Dependendo da situação, normalmente são transmitidas de forma clara e 

assertiva. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Acho que por norma não existe ocorrência de intimidação/ manipulação por 

existir um clima bom e propicio a ambientes “saudáveis”. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim, a comunicação existente é uma mais valia para todo o tipo de relações e 

possibilita a livre expressão, pois existe uma boa comunicação. 
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11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim, existe obviamente um melhor desempenho quando existe uma boa 

comunicação entre os colegas e nos fatores gerais. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 

Sim, existe uma grande facilidade de comunicação entre departamentos. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Por vezes não é interpretada de maneira correta o que leva a que seja 

adulterada. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Sim, no geral existe respeito e valorização enquanto profissional, mas em certas 

situações a valorização não é sentida. 
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 Entrevista 8 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos X 

Entre 1 a 5 anos X          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos ____         Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos ____ 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro ____       Valpi Bus ____ 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car X 

Comercial X        Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro ____        Outra ____ 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

Processa-se por e-mail e telefone. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Acho que sou ouvida nas opiniões que dou. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Sim. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Sim. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim. 

13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre departamentos? 
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Sim. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que é/pode 

ser adulterada? 

Não. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Sim. 
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 Entrevista 9 

1. Há quanto tempo trabalha no Grupo Valpi?    2. Idade: 

Há menos de 1 ano ____         Entre 20 e 25 anos ____ 

Entre 1 a 5 anos ____          Entre 26 e 35 anos ____ 

Entre 5 a 15 anos X          Entre 36 e 50 anos ____  

Há mais de 15 anos ____         Mais de 50 anos X 

 

3. A que departamento pertence? 4. A que empresa pertence? 

Financeiro ____       Valpi Bus ____ 

Recursos Humanos ____      Britafiel ____ 

Informático ____       Opção, Rent-a-Car ____ 

Comercial ____       Marão Tâmega/Agência Valpi ____ 

Outro X        Outra X 

 

5. Formalmente como é que se processa a comunicação neste grupo empresarial? 

E-mail, telefone, telemóvel, correio interno. 

6. Sente que existe um clima propício para expressar as suas opiniões? 

Sim, nem sempre têm efeito, mas sim, podem ser expressadas. 

7. Qual a sua perceção em relação à receção das suas opiniões? 

Boa, o que não significa que sejam levadas em consideração. 

8. As mensagens são transmitidas de forma clara e assertiva? 

Nem sempre, pois às vezes a comunicação não é muito fácil. 

9. Considera que a comunicação instituída (formal e informal) não permite a 

ocorrência de intimidação/ manipulação? 

Penso que sim. 

10. A comunicação existente favorece a liberdade de expressão e relação 

interpessoal? 

Sim. 

11. Sente que há uma correspondência direta entre a boa comunicação e liberdade/ 

autonomia orientado para o aumento de melhor desempenho? 

Sim. 

12. Se precisar consegue comunicar facilmente com o seu superior hierárquico? 

Sim. 
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13. E com o diretor de outro departamento? É fácil comunicar entre 

departamentos? 

Nem pensar. 

14. Até chegar a si, a mensagem passa por muitos interlocutores e sente que 

é/pode ser adulterada? 

Às vezes. 

15. Há um clima de respeito/ valorização enquanto profissional? 

Para comigo sim, dentro do possível. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Avaliação do desempenho do estagiário pela instituição acolhedora 
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