
 

 

Mestrado 

Gestão de Recursos Humanos 

 

Trabalho Final de Mestrado 

Dissertação 

 

 

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO INTERNA NO ENGAGEMENT NO 

TRABALHO E NA RESISTÊNCIA À MUDANÇA: ANÁLISE NA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

 

 

SÉRGIO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO 

 

 

 

OUTUBRO – 2015



 

 

 

 

Mestrado 

Gestão de Recursos Humanos 

 

Trabalho Final de Mestrado 

Dissertação 

 

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO INTERNA NO ENGAGEMENT NO 

TRABALHO E NA RESISTÊNCIA À MUDANÇA: ANÁLISE NA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

 

SÉRGIO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO 

 

ORIENTAÇÃO: 

PROFESSORA DOUTORA MARIA EDUARDA MARIANO AGOSTINHO 

SOARES 

 

 

OUTUBRO – 2015 



 

i 
 

Resumo 

 

Investigações recentes têm demonstrado que a comunicação interna consiste no principal 

mecanismo que viabiliza a otimização dos resultados operacionais, na medida em que 

possibilita uma efetiva coordenação e cooperação inter e intra equipas, procurando promover 

e estimular a participação e a criatividade entre os indivíduos. Este estudo procurou analisar 

a influência dos diferentes tipos de comunicação interna (organizacional, chefia direta e 

pares) nas dimensões que compõem o engagement no trabalho (absorção, dedicação e vigor) 

e a resistência à mudança (rotinas, reações emocionais, rigidez cognitiva e visão de curto 

prazo). 

Este estudo foi realizado na área da ação social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(SCML), através da aplicação de um questionário individual distribuído a 252 trabalhadores 

(Dirigentes, Chefias Intermédias, Técnicos Superiores, Técnicos, Técnicos Profissionais e 

Auxiliares), dos quais 147 aceitaram participar (58,33%). 

Os resultados demonstram que a comunicação organizacional e com os pares são as variáveis 

com maior poder explicativo da variância do engagement no trabalho (R2=36%), 

contrariando investigações anteriores, cujo foco se enquadra na importância da comunicação 

estabelecida entre os trabalhadores e chefia direta. Analisando a escala de resistência à 

mudança, a comunicação com os pares e as habilitações literárias são as variáveis com maior 

poder explicativo da variância (R2= 11,3%). 

 

Palavras-Chave: Gestão de Recursos Humanos, comunicação organizacional, comunicação 

entre pares, comunicação com a chefia direta, engagement no trabalho, resistência à 

mudança, ação social. 
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Abstract 

 

Recent studies have confirmed the importance of internal communication as a primary 

mechanism that enables the optimization of operational results. Internal communication 

allows effective supervision also inter and intra teamwork, in order to promote and boost   

the participation and creativity among the individuals.  

This study shows how the different kinds of internal communication play a role 

(organizational, supervisor, co-workers) in engagement at work (absorption, dedication and 

vigour) and resistance to the change (routines seeking, emotional reaction, cognitive rigidity 

and short-term focus). 

The present work was conducted in the social services of Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML), by applying an individual survey to 252 employees (Directors, Middle 

Managers, Technicians, Senior Technician, Professional Technician  and Assistants), of 

which 147 agreed to participate (58.33%). 

The results show that organizational communication and communication with peers are the 

variables which provide the greatest explanatory power of the variance of engagement at 

work (R² = 36%), contrary to previous studies whose the main result was the importance of 

communication between workers and supervisor. By analysing the resistance to change 

scale, the variables with the greatest explanatory power of the variance (R² = 11.3%) are the 

communication with peers and academic qualifications. 

 

Keywords: Human resource management, organizational communication, communication 

with peers, communication with supervisor, engagement at work, resistance to change, social 

services.  
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Diversos autores têm defendido a ideia de que a comunicação interna poderá viabilizar 

elevados níveis de satisfação no trabalho e de desempenho (Gray & Laidlaw, 2002; Bartoo 

& Sias, 2004; Rosenfeld, Richman & May, 2004; Zucker, 2002, cit in White, Vanc & 

Stafford, 2010), alcançando assim vantagem competitiva. A comunicação interna é um 

mecanismo omnipresente em toda a atividade organizacional, estando associada a fatores 

como a motivação (Bambacas & Patrickson, 2008), o compromisso e a identificação 

organizacional (Punjaisri, Evanschitzky & Wilson 2009), promovendo também a melhoria 

da produtividade, a redução do absentismo e dos custos operacionais, e o aumento dos níveis 

de criatividade/inovação (Camplitt & Downs, 1993). 

Um estudo desenvolvido pela consultora Kelly Services (2014) menciona que cerca de 72% 

da população ativa portuguesa afirma que poderia sacrificar melhorias salariais ou 

progressão na carreira em troca de um ambiente colaborativo e cooperativo. Estando a 

comunicação interna fortemente associada ao desenvolvimento destes ambientes (Men & 

Stacks, 2014), o seu estudo tem assumido uma importância crescente tanto no mundo 

académico como no mundo empresarial (Welch, 2012). 

Em Portugal têm sido desenvolvidas algumas iniciativas no que concerne a criação de 

organismos que viabilizem o estudo do impacto da comunicação interna para a potenciação 

de valor organizacional, através da satisfação das necessidades dos clientes internos e 

externos. Atualmente existem duas referências nacionais, nomeadamente o Observatório de 

Comunicação Interna e Identidade Corporativa (OCI) e a Associação Portuguesa de 

Comunicação de Empresa. Esta última está integrada na European Association for Internal 

Communication (FEIEA), fundada em 1955 em Copenhaga, cujos os países pertencentes ao 
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conselho são a Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Itália, Eslováquia, 

Eslovénia, Suíça, Inglaterra e Portugal.  

Este estudo pretende analisar o impacto dos diferentes tipos de comunicação interna 

(comunicação organizacional, com a chefia direta e com os pares) em variáveis que 

influenciam positiva ou negativamente a eficácia individual e organizacional, 

nomeadamente o engagement no trabalho e a resistência à mudança. O engagement está 

ligado ao conceito da psicologia positiva e consiste no envolvimento físico, cognitivo e 

emocional dos trabalhadores no desempenho das suas funções (Kahn, 1990). Na literatura é 

possível verificar uma correlação significativa positiva desta variável com a comunicação 

interna (Karanges et al., 2014; Mishra, Boynton, Mishra, 2014). A resistência à mudança é 

caracterizada como o comportamento que tem como objetivo a proteção dos indivíduos dos 

efeitos de uma modificação real ou imaginária (Nogueira, 1991). Consiste assim no 

comportamento que inviabiliza a alteração do status quo da atividade organizacional. A 

associação entre a comunicação interna e a resistência à mudança é reconhecida há várias 

décadas, sobretudo através dos estudos desenvolvidos por Kotter e Schlesinger (1979). 

Também se tem verificado que a comunicação permite estabelecer a perceção dos 

colaboradores face à necessidade de realização dos processos de mudança (Fedor, Caldwell 

& Herold, 2006). 

A presente investigação procura analisar as associações que se estabelecem entre os tipos de 

comunicação interna, dimensões do engagement no trabalho, resistência à mudança e as 

variáveis demográficas, no contexto específico da ação social da SCML. A SCML é uma 

instituição com 517 anos de história, sendo caracterizada como uma pessoa coletiva de 

direito privado e utilidade pública administrativa, nos termos dos respetivos Estatutos, 
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aprovados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008 de 3 de dezembro e cuja tutela é exercida pelo 

membro do Governo que superintende a área da Segurança Social (SCML, 2015). 

Mais especificamente, este estudo tem como objetivos:  

1- Analisar as relações que se estabelecem entre os tipos de comunicação interna e as 

dimensões do engagement no trabalho (absorção, dedicação e vigor); 

2- Analisar as relações que se estabelecem entre os tipos de comunicação interna e as 

dimensões de resistência à mudança (rotinas, reações emocionais, rigidez cognitiva e 

visão de curto prazo); 

3- Analisar as relações que se estabelecem entre o engagement do trabalho e a resistência à 

mudança; 

4- Verificar o papel das variáveis demográficas nas perceções da comunicação interna, no 

engagement no trabalho e na resistência à mudança; 

5- Examinar as variáveis com maior poder preditivo do engagement no trabalho e da 

resistência à mudança. 

A presente dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. O primeiro corresponde 

à presente introdução; o segundo consiste na revisão da literatura sobre os conceitos 

utilizados (definição de comunicação, comunicação interna, engagement no trabalho e 

resistência à mudança); o terceiro capítulo explora os resultados obtidos no estudo empírico 

realizado na SCML. Por último, no quarto capítulo, serão abordadas as principais 

conclusões, especificando as contribuições do estudo, limitações e possíveis recomendações 

para investigações futuras. 
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Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

 

A palavra comunicação provém do latim “communis” que significa comum (Rego, 2013). 

Consiste no processo de “tornar comum uma realidade, uma informação, um pensamento 

ou uma atitude, através de qualquer meio efetivo” (Ruão, 1999:180). Segundo Almeida, 

Souza e Mello (2010), a comunicação é o meio que possibilita a partilha de experiências, 

ideias e sentimentos, cujos indivíduos (caraterizados essencialmente como seres 

interdependentes e com diferentes perspectivas) influenciam-se mutuamente no sentido de 

modificar e tornar comum uma realidade.  

A comunicação é, assim, um processo omnipresente em todas as situações humanas, sendo 

a base para a interação humana, independentemente da forma como ela ocorre (Marques, 

2010). Também nas organizações a comunicação é um processo incontornável, tendo dado 

origem a vários estudos sobre o conceito de comunicação interna, ou seja, comunicação que 

ocorre em contexto organizacional. Seguidamente será estabelecida uma clarificação do 

conceito da comunicação interna e respetivos efeitos (positivos ou negativos) na atividade 

das organizações. 

 

2.1.Comunicação Interna 

 

2.1.1. Definição 

 

O conceito de comunicação interna tem assumido diferentes definições ao longo dos anos. 

Para Scholes (1997, cit in Welch & Jackson, 2007), consiste na gestão das interações entre 

todos os elementos que revelam interesse numa determinada organização. Esta abordagem 
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foi bastante útil uma vez que possibilitou o enfoque da comunicação interna na gestão 

estratégica das organizações, embora não estabeleça uma clara distinção entre as partes 

interessadas, nomeadamente ao nível dos stakeholders internos e externos (Welch & 

Jackson, 2007).  

Para Bovée e Thill (2013), a comunicação interna é caracterizada como um mecanismo que 

possibilita a troca de informações e ideias ao nível interno de uma organização. Na mesma 

linha de pensamento, Vercic, Vercic e Sriramesh (2012) consideram que a comunicação 

interna é caracterizada pela ambição (a partir da visão, missão e estratégia) de partilhar 

informação de forma sistemática, coordenada e eficiente entre toda a estrutura 

organizacional.  

Segundo Kalla (2005), a comunicação interna é definida como a junção das seguintes 

variáveis: Comunicação empresarial (focada nas capacidades comunicacionais dos 

trabalhadores); Gestão comunicacional (focalizada na forma como os gestores disseminam 

o conhecimento core); Comunicação corporativa (enfatiza a comunicação formal) e a 

Comunicação organizacional (integra questões mais teóricas que visam estabelecer a 

perceção de como a comunicação poderá influenciar o comportamento organizacional). Para 

Welch e Jackson (2007), a comunicação interna está repartida por quatro grupos 

fundamentais, entre os quais a comunicação organizacional, a comunicação promovida pelos 

gestores de linha, a comunicação estabelecida entre pares e a comunicação estabelecida entre 

equipas de projeto. 

Yates (2006) identifica as principais funções da comunicação interna: (1) proporcionar 

formação aos colaboradores sobre a cultura e os valores; (2) auxiliar os colaboradores na 

perceção do negócio; (3) alinhar as atividades dos colaboradores com as necessidades dos 
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clientes; (4) fornecer informação relacionada com os objetivos organizacionais e os 

resultados financeiros alcançados; (5) prestar feedback sobre o real valor de cada trabalhador 

e serviço; (6) promover e aclarar as novas políticas de recursos humanos; (7) integrar os 

novos colaboradores através de políticas de acolhimento e socialização; (8) estabelecer uma 

liderança forte durante os processos de mudança. 

Kalla (2005) e Welch (2012) salientam uma distinção importante entre dois tipos de 

comunicação, definindo a comunicação interna como um conjunto de comunicações formais 

e informais entre os elementos que compõem os diversos níveis da organização. Entende-se 

por comunicação formal toda a comunicação que é planeada e estruturada, estando 

relacionada com a comunicação assimétrica. Este tipo de comunicação consiste numa 

abordagem top-down, integrada num sistema one-way, fomentando o distanciamento 

hierárquico e agregando a transferência da informação por via de um só sentido, sendo 

concebido para controlar e influenciar o comportamento dos colaboradores (Men, 2014). A 

comunicação informal associa-se à comunicação simétrica e como tal adota uma abordagem 

two-way, tendo como principal objetivo facilitar o diálogo estabelecido entre a organização 

e colaboradores, assumindo uma crescente importância, nas organizações modernas, na 

promoção da eficiência operacional (Okuneye et al., 2014). É caracterizada como um 

mecanismo que enfatiza “a confiança, credibilidade, transparência, as relações 

interpessoais, a reciprocidade, o feedback, a horizontalidade da comunicação, a resolução 

de conflitos e negociação, e um estilo centrado no colaborador” (Grunig 1992, cit in Men 

2014:4). Vários autores consideram que existe uma relação positiva entre a satisfação do 

colaborador e a comunicação simétrica, na medida em que promove “a lealdade, a 

identificação, satisfação no local de trabalho e o compromisso organizacional”. (Men, 

2014:4).  
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Snyder e Morris (1984) salientam outros dois tipos de comunicação, a comunicação com a 

chefia direta e a comunicação entre pares. Segundo os autores, a integração e perceção da 

qualidade da comunicação proporcionada pela chefia direta e a troca de informação entre 

pares, estavam positivamente correlacionadas com o aumento do volume de receitas e da 

otimização do desempenho organizacional.  

Neste sentido, a liderança assume um papel fundamental na criação de satisfação e retenção 

dos trabalhadores, onde gestores de topo e intermediários deverão recorrentemente encontrar 

os mecanismos necessários para alcançar os objetivos individuais dos colaboradores, 

estimulando a sua criatividade e alinhar a sua atuação com a missão e visão da empresa. Para 

Conrad (2014), os líderes são os principais responsáveis pelo incremento de canais que 

viabilizem a abertura da comunicação ascendente, descendente e horizontal, sendo que para 

a promoção da eficácia comunicacional, os mesmos deverão ter a capacidade de transmitir 

o feedback adequado para a otimização do desempenho dos trabalhadores. Segundo Zenger 

e Folkman (2014), os colaboradores tendem a preferir o feedback negativo face ao positivo, 

desde que transmitido de forma adequada, honesta e clara, sendo que quanto maior o número 

de feedbacks fornecidos pelos líderes, maior será o nível de confiança, engagement e 

motivação dos colaboradores na organização (Yates, 2006). A liderança transformacional1, 

é o tipo de liderança que promove maior eficácia comunicacional, na medida em que 

incentiva a comunicação simétrica, com o objetivo de atender às necessidades individuais e 

coletivas, estimulando uma maior aproximação dos seus colaboradores na partilha de 

informação (Men, 2014). 

                                                           
1 Consiste num estilo de liderança que tem por base a capacidade de um líder conseguir adaptar os valores, 

crenças e atitudes dos colaboradores, com o intuito de estimular o empenho para além das exigências normais, 

inerentes a cada função. Engloba quatro componentes fundamentais, como o carisma, motivação inspiradora, 

estímulo intelectual e consideração individualizada (Bass, et al., 2003). 



8 
 

A comunicação interna consiste assim numa componente fundamental para a criação de 

laços de confiança, na promoção de uma gestão eficiente das expetativas e consequente 

avaliação do desempenho dos colaboradores (Smith, 2011 cit in Karanges et al., 2014). A 

existência de uma relação efetiva entre a comunicação interna e a liderança dos diversos 

níveis hierárquicos, possibilitará uma aproximação entre as várias estruturas corporativas e 

no desdobramento em cascata dos objetivos interdepartamentais. Os líderes são 

normalmente caracterizados como fontes credíveis de informação, tendo a capacidade de 

influenciar os resultados dos colaboradores, onde a comunicação interna será assim a 

principal responsável pela troca de informação coesa entre os diversos níveis hierárquicos 

(Men & Stacks, 2014). Para Whitworth (2011, cit in Men e Stacks, 2014) as chefias diretas 

são a fonte preferencial de informação e promovem elevados níveis de credibilidade, 

comparativamente com os quadros superiores. É através da comunicação que os líderes 

preconizam a clarificação da sua visão, modelando a perceção e o comportamento dos seus 

seguidores, otimizando elevados níveis de confiança.  

Embora as estruturas organizacionais possuam uma tendência cada vez mais achatada e 

descentralizada, poucos são os estudos que enfatizam a comunicação estabelecida entre os 

pares, atribuindo uma maior importância à comunicação vertical (Okuneye et al., 2014). No 

entanto, o diálogo entre os colegas de trabalho, tem assumido uma importância fulcral para 

a otimização dos resultados operacionais. Segundo Christensen (2014), a comunicação entre 

os pares está integrada numa das três dimensões essenciais das relações sociais e poderão 

influenciar a partilha de ideias, fomentar os laços de cooperação e confiança inter e intra 

equipas, estimular uma perfeita articulação de funções/tarefas entre os indivíduos, abolição 

de barreiras à improvisação atinentes à atividade organizacional e integração de processos 

de mudança. 
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2.1.2. Efeitos Positivos e Negativos da Comunicação Interna 

 

Diversos autores têm defendido a ideia de que a comunicação interna poderá viabilizar 

elevados níveis de satisfação no trabalho e consequente otimização do desempenho (Gray & 

Laidlaw, 2002; Bartoo & Sias, 2004; Rosenfeld, Richman & May, 2004; Zucker, 2002, cit 

in White, Vanc & Stafford, 2010), alcançando assim vantagem competitiva. Uma possível 

explicação para o aumento da satisfação é apresentada por Tariszka-Semegine (2012), que 

argumenta que a motivação dos colaboradores é fomentada essencialmente pela posse da 

informação chave, que possibilite a aspiração de alcançar a promoção ascendente na 

hierarquia.  

Os colaboradores são os principais impulsionadores da integração de uma imagem positiva 

ou negativa da organização, dependendo de como a transmissão da informação é difundida 

internamente (Howard, 1998). Para os consumidores finais, os colaboradores são 

considerados como fontes credíveis de informação, sendo que a integração de uma 

comunicação interna eficaz fomentará a reputação e a credibilidade da estrutura corporativa 

(White, Vanc & Stafford, 2010). A organização deverá ter assim capacidade informar sobre 

as tarefas destinadas a cada colaborador, as políticas e estratégia organizacional, 

promovendo um senso de comunidade (Elving, 2005). 

A comunicação interna apresenta ainda alguns efeitos positivos ao nível da tomada das 

melhores decisões e coordenação das ações estratégicas, potenciando a estabilidade 

organizacional e a otimização dos resultados financeiros (Nikolic et al., 2012).  

Do mesmo modo, viabiliza a integração de processos de mudança, na medida em que permite 

a redução dos níveis de ansiedade e insegurança dos colaboradores durante os respetivos 
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processos (Saruhan, 2014).  Outro aspeto em que a comunicação interna pode ter efeitos 

positivos diz respeito ao engagement no trabalho, sendo que através do apoio social, 

promoção da partilha de ideias, sugestões e experiências, viabiliza a inclusão de elevados 

níveis de energia, envolvimento e participação nos objetivos estratégicos e eficácia 

profissional (Lee & Ok, 2015).  

A nível dos efeitos negativos, temos a questão dos canais informais, a grapevine. Segundo 

Silva e Nunes (2010) a grapevine é o fenómeno ocorrido dentro das organizações, sendo 

composta pela circulação de rumores considerados como ameaças que poderão impulsionar 

resultados devastadores, na medida em que apesar de ter a tendência para transmitir a 

verdade, raramente transmite toda a verdade (Newstrom & Davis, 1997). Este fenómeno é 

caracterizado por relações interpessoais que são prejudiciais à organização, incluindo, para 

além dos rumores, os conflitos e a ausência/escassez comunicacional (Christensen, 2014).  

Segundo Kukule (2012) a literatura relacionada com as causas que influenciam a degradação 

da comunicação interna é ainda muito escassa. No entanto, é possível evidenciar algumas 

congruências, nomeadamente a: (1) inexistência de valores organizacionais ou constantes 

discordâncias na organização, (2) comunicação interna assimétrica, (3) incapacidade da 

liderança na transmissão da missão e visão da organização e (4) predominância da 

comunicação informal sobre a formal.  

A complexidade em torno da  implementação de uma comunicação interna efetiva emerge, 

sobretudo, na dificuldade de os líderes e gestores estabelecerem a credibilidade das suas 

ações, na promoção do alinhamento estratégico com a atividade operacional, na otimização 

do desempenho dos colaboradores através do aumento do esforço e empenho, na falta de 

lealdade ou compromisso para com a organização e, finalmente na incapacidade de os líderes 
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conseguirem promover a partilha de conhecimentos necessários para a realização de tarefas 

inerentes a determinadas funções (Grimshaw & Mike, 2008). Num estudo aplicado a 4000 

trabalhadores do Reino Unido, aproximadamente 46% dos colaboradores afirmaram que não 

sabiam concretamente o que lhes era solicitado e 37% mencionaram que estas incertezas se 

prolongavam entre uma a três vezes por dia (Hrmagazine, 2010). A principal razão residia 

na incapacidade de os gestores transmitirem de forma adequada a informação pretendida, 

promovendo a insatisfação dos colaboradores e perda de competitividade.  

A falta de comunicação interna ou a incapacidade de os líderes transmitirem a informação 

chave poderá projetar-se em duas áreas fundamentais, nomeadamente: Financeiras 

(prejuízos no desenvolvimento de novos produtos e prejuízos operacionais pela interpretação 

inadequada das mensagens) e Humanas/Relacionais (aumento de conflitos interpessoais, 

insatisfação e desmotivação no trabalho, e falta de compromisso dos trabalhadores) 

(Zanluchi, Damacena & Petroll, 2006). Para Forneris (2015), a falta de comunicação 

potencia a ineficiência produtiva, promove o aumento dos erros e diminui a autoconfiança. 

A ineficácia comunicacional estimula o aumento do ruído, o distanciamento entre 

departamentos, a ansiedade, insegurança e desmotivação dos colaboradores, potenciando a 

resistência à mudança organizacional.  

Os efeitos negativos da comunicação poderão estar ligados à incapacidade de atingir um 

equilíbrio entre extremos. Por um lado, a falta de comunicação promove a desconfiança e 

especulação, por outro, excesso de informação poderá desvalorizar alguns conteúdos 

considerados relevantes (White, Vanc, & Stafford, 2010). Para Bartoo e Sias (2004), receber 

uma grande quantidade de informação, não significa necessariamente receber a quantidade 

certa de informação, sendo que a implementação da uma comunicação efetiva deriva de uma 
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relação positiva entre a informação necessária e a recepcionada (Rosenfeld, Richman & 

Maio, 2004). 

Este trabalho irá focalizar-se na análise dos efeitos da comunicação interna num aspecto 

positivo para as organizações - o engagement no trabalho – e num aspeto negativo – a 

resistência à mudança. Seguidamente, e no que concerne aos efeitos positivos, será 

apresentada uma revisão da literatura sobre o conceito de engagement no trabalho e relações 

estudadas com a comunicação interna. Finalmente, apresenta-se uma definição do conceito 

resistência à mudança e o seu impacto na comunicação interna. 

 

2.2. Engagement no Trabalho 

 

2.2.1. Definição 

 

O atual estado de profunda incerteza e de elevada complexidade dos mercados altamente 

competitivos tem obrigado as organizações a estabelecerem um conjunto de políticas de 

gestão de recursos humanos orientadas para o aumento da motivação e satisfação dos 

trabalhadores. Desta forma, os Gestores de Recursos Humanos começaram por atribuir 

especial relevância ao conceito de engagement no trabalho. 

O engagement no trabalho tem assumido ao longo dos tempos definições distintas, sendo 

Kahn (1990) o pioneiro do desenvolvimento deste conceito, servindo de base para as 

investigações subsequentes. O mesmo autor caracteriza o engagement no trabalho como o 

envolvimento físico, cognitivo e emocional dos trabalhadores, para o desempenho de uma 

determinada função. Envolvimento físico na medida em que apresentam elevados níveis de 

resistência física aliado à necessidade de estarem, cognitivamente atentos e concentrados, e 
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emocionalmente motivados e empenhados no desempenho das suas tarefas e dos outros 

(Ferrer, 2005). O engagement refere-se assim ao estado afetivo-cognitivo positivo e 

persistente relacionado com o trabalho e que possibilita uma construção motivacional 

positiva e reconfortante. Consiste na junção de conceitos entre o envolvimento, dedicação e 

empenho, e atua na esfera emocional e racional. Dado que estas palavras isoladas não contêm 

todo o sentido da palavra engagement, optou-se por manter a palavra em Inglês.  

Schaufeli et al. (2002) consideram que o engagement no trabalho é um contexto multi-

dimensional, composto por três dimensões: vigor, dedicação e absorção. O vigor consiste na 

manifestação de energia positiva e resistência mental face ao trabalho e na vontade dos 

colaboradores em implementar e/ou praticar um esforço adicional para se atingirem os 

objetivos estratégicos e operacionais, independentemente das dificuldades ou problemas que 

possam advir. Consiste assim na facilidade de não ficar facilmente fatigado. A dedicação, 

por seu lado, refere-se a um forte envolvimento com o próprio trabalho, traduzido na criação 

de uma atmosfera de sentimentos, entusiasmo, orgulho e inspiração, para a superação de 

eventuais ameaças e desafios (Bakker & Demerouti, 2008). A absorção é caraterizada pelo 

estado de emersão satisfatório e de total envolvimento no trabalho, atribuindo elevados 

níveis de concentração e de prazer intrínseco (Sarangi & Srivastava, 2012).  

A importância dada ao engagement não assenta só em razões humanistas/individuais, 

relacionadas com uma maior conexão dos colaboradores com o trabalho e consequente 

compromisso organizacional. Essa importância decorre também de razões económicas, 

como a redução dos custos, dos índices de turnover e aumento dos lucros (Harvard, 2013).  

A Figura 1 ilustra os dados provenientes de um estudo sobre engagement no trabalho 

desenvolvido pela Gallup (2013) em que participaram 94 países. Esta investigação 
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demonstrou que, entre 2011 e 2012, Portugal para além de se encontrar acima da média da 

Europa Ocidental (e.g. Espanha, França, Reino Unido e Alemanha) também assumia esta 

posição quando comparado com os restantes países do Mundo (e.g. Argentina, Canadá, 

Japão). No entanto, é de particular importância referir o facto que a percentagem de 

trabalhadores “engaged” ser muito inferior à percentagem “not engaged”.  

2 

Figura 1 - Média Nacional e Internacional ao nível do Engagement no Trabalho (Gallup, 2013) 

Os resultados do estudo assinalam a importância da implementação de estratégias especificas 

que promovam o empowerment dos colaboradores, a flexibilização e mobilidade para o 

desempenho de novas tarefas ou funções, oportunidades de crescimento/desenvolvimento, e 

de políticas que fomentem o equilíbrio entre o trabalho e a família (Deloitte, 2015). 

                                                           
2 Not Engaged termo que é atribuído a um conjunto de colaboradores que estão totalmente desmotivados com 

o seu trabalho, não conseguindo depositar energia e paixão nas suas tarefas;  

Actively Disengaged é o termo que é aplicado não só à infelicidade depositada nas atividades diárias e na 

incapacidade da atribuição de elevada energia dos trabalhadores no desempenho das suas funções, como 

também na disseminação da sua infelicidade perante os seus colegas, tentando prejudicar o serviço (Gallup, 

2013). 

Engaged Not Engaged⁴ Actively Disengaged⁴

Portugal 19% 65% 16%
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Vários outros autores procuraram identificar fatores antecedentes do engagement. Segundo 

Bakker e Demerouti (2008, cit in Bakker, Shaufeli, Leiter & Taris, 2008), o engagement no 

trabalho está profundamente associado ao apoio social proveniente dos colegas e chefias 

diretas, feedback atribuído ao desempenho, coaching, autonomia, variedade das tarefas e 

oportunidades de formação e desenvolvimento. Truss et al. (2006 cit in Karanges, et al., 

2014) argumentam que existem três fatores que promovem o engagement no trabalho, 

nomeadamente: (1) a integração de oportunidades que fomentem a participação e partilha de 

ideias; (2) os colaboradores deverão sentir-se informados sobre o desempenho 

organizacional e (3) os colaboradores deverão ter a perceção de que a sua chefia está 

comprometida com os interesses globais da organização. 

Outros autores focalizam o seu estudo nas consequências do engagement. Bakker e Cooper 

(2009), defendem que existem pelo menos quatro razões que permitem identificar se os 

colaboradores com elevados níveis de engagement no trabalho promovem a otimização do 

desempenho, nomeadamente: (1) manifestam mais emoções positivas (e.g. entusiasmo, 

felicidade); (2) manifestam melhor saúde (física e psicológica); (3) criam os seus próprios 

recursos de trabalho; (4) transferem esse engagement para os outros trabalhadores. 

 

2.2.2. Relação entre a comunicação interna e o engagement no trabalho 

 

Segundo Lee e Ok (2015) a implementação de uma comunicação harmoniosa, através da 

partilha de informação-chave inter e intra equipas e o apoio da chefia direta, propicia o 

engagement no trabalho. Vários autores concordam que “(…) effective communication 

strategies are recognised as having a crucial role in the development of positive employee 
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engagement” (Bakker, Albrecht, & Leiter, 2011; Bindl & Parker, 2010; Saks, 2006 cit in 

Welch, 2012:247).  

Para Mishra, Boynton e Mishra (2014), a comunicação interna consiste num mecanismo 

fundamental que permite a construção do engagement dos colaboradores, sendo 

caracterizado como o único meio que possibilita uma maior sensibilização e perceção dos 

objetivos estratégicos e consequente compreensão da missão e visão organizacional, para 

além, da partilha de informação necessária para a concretização das funções/tarefas diárias. 

Balakrishnan e Masthan (2013) verificaram que existe uma relação positiva entre os fatores 

que compõem o engagement (compromisso com o trabalho, atribuição de esforços adicionais 

e aquisição de sentimentos com significado no desempenho das funções) e a comunicação 

interna (comunicação estabelecida com o team leader e subordinados, abertura ao diálogo, 

veracidade da informação e a qualidade dos meios de comunicação).  

Uma comunicação interna eficaz garante a credibilidade da organização, permitindo uma 

participação ativa e a partilha de conhecimentos necessários para o engagement dos 

colaboradores no exercício das suas funções (Tajfel, 1978 cit in Karanges, et al., 2014). Além 

disso, possibilitará a construção de um sentimento de pertença e criação de laços de 

confiança, potenciando a satisfação e consequente retenção dos colaboradores (Miller et al, 

2000 cit in Karanges, et al., 2014). Sendo os líderes um dos principais pilares que potenciam 

o engagement no trabalho, os mesmos deverão adotar os meios de comunicação que melhor 

viabilizem um ambiente de troca e criação de informação, potenciando o compromisso 

organizacional e de valorização das capacidades dos colaboradores, no envolvimento nas 

decisões estratégicas e operacionais (Reissner & Pagan, 2013). 
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2.3. Resistência à Mudança 

 
2.3.1. Definição 

 

Segundo Cabrera, Vera e Hernandez (2011), a resistência à mudança consiste no estado 

psicológico crítico dos colaboradores que afeta as iniciativas de mudança, tendo a 

capacidade de abolir uma reestruturação dos processos internos e respetiva atividade 

organizacional, inviabilizando eventuais mecanismos que possam alterar o seu status quo. 

Para Bareil (2013) a resistência à mudança refuta a implementação de novas ideias ou 

processos de mudança, sendo caracterizada como o antagonismo dos colaboradores, face à 

mudança. Esta visão está ligada a fatores como a perda de controlo, rotinas, tradições, 

relacionamentos, segurança, bem como o receio pelo desconhecido, a falta de apoio, a 

confiança e inadequados estilos de gestão (Mdletye, Coetzee & Ukpere, 2014). Os membros 

organizacionais tendem a resistir aos processos de mudança, na medida em que os hábitos e 

o receio da imprevisibilidade são parte integrante da vida humana. Assim, a resistência é um 

fator que influência os resultados do processo de mudança organizacional, sendo 

frequentemente considerada como a razão principal do fracasso na implementação da 

mudança (Simões & Esposito, 2014). 

Segundo Oreg (2003) a resistência à mudança é um conceito multidimensional, composto 

por quatro dimensões:  

 Rotinas - preferência por baixos níveis de estimulação e novidade, bem como a relutância 

à perda de hábitos antigos; 

 Reações emocionais - reações emocionais face às mudanças impostas, incluindo a 

reduzida flexibilidade psicológica e o receio da perda de controlo; 
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 Visão de curto prazo: - intolerância ao período de ajustamento gerado pela mudança e 

relutância à perda de controlo no curto prazo. Receio da mudança imediata; 

  Rigidez cognitiva - facilidade com que os indivíduos mudam de opinião/ideias.  

Para Malek e Yazdanifard (2012) a resistência à mudança é causada por dois fatores 

essenciais, nomeadamente: (1) pela incerteza e insegurança na vida laboral, sendo que as 

pessoas necessitam de controlar o seu ambiente e resistir às ameaças que possam afetar esse 

controlo ou causar um impacto negativo no seu trabalho e/ou na monotonia das suas funções; 

(2) pela modificação da identidade dos indivíduos e da própria organização. 

Num estudo realizado pela Mckinsey (2008), mais de dois terços de 3.199 líderes de todo 

mundo mencionaram que as suas iniciativas atinentes à implementação de novos processos 

de mudança não contribuíram significativamente no que concerne à otimização do 

desempenho organizacional. Para Coetzee e Stanz (2007, cit in Mdletye, Coetzee & Ukpere, 

2014) entre 50 a 75% das iniciativas de mudança organizacional fracassam, tendo como 

consequências o aumento das taxas de turnover e do absentismo. Esta tendência poderá advir 

essencialmente da incapacidade dos líderes promoverem uma comunicação eficaz, aquando 

da implementação de processos de mudança (Malek & Yazdanifard, 2012). 

 

2.3.2. Relação entre a comunicação interna e a resistência à mudança 

 

Vários são os motivos que potenciam a resistência à mudança, inviabilizando os processos 

de mudança organizacional. No entanto, existe um consenso entre os diversos autores que a 

comunicação interna se inclui nesses motivos. Duque, Ocampo e Velásquez (2013) 

identificam dois aspetos fundamentais: (1) a falta de comunicação sobre o processo de 

mudança, sendo que a escassez de informação sobre as metas, estratégias e objetivos a 
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alcançar terão um impacto devastador no desempenho individual e organizacional; (2) uma 

visão demasiado pessimista sobre a mudança, caracterizada pela constante recusa dos 

colaboradores, grupos de trabalho ou gestores de possíveis alterações sobre o seu campo de 

controlo.  

Segundo Kotter e Schlesinger (1979) a resistência à mudança poderá ser suprimida através 

da implementação de seis pontos essenciais. O primeiro refere-se à Educação e 

Comunicação, onde a resistência poderá ser minimizada através de uma comunicação eficaz, 

que possibilite uma compreensão efetiva sobre a lógica da mudança. Esta fonte pressupõe a 

ideia de que a falta de comunicação ou de informação poderá contribuir para o fracasso dos 

processos de mudança, na medida em que existe a impossibilidade de os colaboradores 

esclarecerem as suas dúvidas e incertezas, aumentando assim a sua resistência. A falta de 

comunicação poderá ser caracterizada pela escassez de confiança entre os indivíduos e 

credibilidade organizacional, inviabilizando o processo de mudança.  

O segundo está relacionado com a Participação e Envolvimento, sendo que todos os 

participantes deverão estabelecer uma contribuição significativa no processo de tomada de 

decisão, reduzindo assim a sua resistência. O terceiro prende-se com a Facilitação e Apoio, 

atribuindo todos os meios que possibilitem a abolição da resistência, nomeadamente 

programas de formação específicos ou licenças sem vencimento. O quarto faz referência à 

Negociação através da aplicação de sistemas de recompensas que incentivem os elementos 

que compõem o processo de mudança. O quinto está afeto à Manipulação e Cooptação, 

sendo que a primeira se refere à atração dos colaboradores através da criação de falsos 

rumores, a fim de se aceitar o processo de mudança, enquanto que a segunda consiste na 

capacidade de conquistar os elementos que viabilizam a resistência, atribuindo-lhes os 
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papéis-chave nas decisões sobre a mudança. Por último a Coerção que consiste na 

implementação de ameaças diretas ou da força sobre os resistentes. 

A comunicação é, assim, um fator primordial que possibilita a adoção de iniciativas de 

mudança, garantindo o sucesso organizacional. Posto isto, consiste no principal mecanismo 

que garante o feedback adequado às questões que possam ser geradas, reduzindo a ansiedade, 

motivando os colaboradores a alcançar os resultados pretendidos (Malek & Yazdanifard, 

2012). A implementação de uma comunicação eficaz reduzirá as incertezas dos 

colaboradores aquando da implementação do processo de mudança, sendo necessário aclarar 

os motivos que levaram a sua integração e referir as implicações ou consequências práticas 

do mesmo (Elving, 2005). Além disso, a mudança estrategicamente planeada deverá ser 

antecipadamente comunicada aos colaboradores, a fim de gerir eficazmente as respetivas 

expetativas. A comunicação procura sensibilizar os colaboradores de forma estruturada, com 

o intuito de promover a aceitação e o envolvimento das equipas no processo de mudança 

(Malek & Yazdanifard, 2012).  

Uma gestão da mudança bem-sucedida dependerá necessariamente do trabalho em equipa, 

através da comunicação estabelecida entre colaboradores envolvidos no respetivo processo, 

alinhada com a visão da liderança. Torna-se imprescindível mencionar que a organização 

deverá estabelecer um clima que favoreça a modernidade e inovação, sendo que o apoio dos 

pares apresenta um efeito moderador entre o desempenho criativo e a resistência à mudança 

(figura 3).  
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Figura 2: A influência do apoio dos pares face à resistência à mudança e a criatividade adaptado de Hon, Bloom e Crant 
(2014) 

 

A liderança através da construção de laços de confiança, da promoção de um senso de 

autonomia e de envolvimento nas decisões estratégicas, e da construção de estratégias que 

viabilizem a partilha de conhecimento entre as equipas. Os mesmos deverão estabelecer a 

perceção de que a comunicação bidirecional assume um papel fulcral antes, durante e após 

os processos de mudança, fornecendo informação e promovendo a participação dos 

trabalhadores, através da expressão das suas opiniões e preocupações em relação à mudança.  

Apesar de alguns autores abordarem sobre a importância da comunicação informal nos 

processos de mudança (Page & Cheney, 2000; Albrecht & Hall, 1991; Flanagin, 2000; Lewis 

& Seibold, 1996 cit in Lewis, 2007), outros autores, como Lewis (2007) e Yates (2006), 

enfatizam o papel da comunicação formal. Esta poderá conduzir a um planeamento de 

estratégias comunicacionais necessárias para adoção de novos mecanismos que viabilizem 

a mudança, fomentando a cooperação entre colaboradores. Também permite analisar de 

forma aprofundada o programa de mudança a ser implementado (Smeltzer, 1991), bem como 



22 
 

a necessidade de um reenquadramento durante o processo de mudança e da adoção de 

estudos de caso que facilitem a aceitação da mudança (Lewis, 2000; Lewis, Hamel, & 

Richardson, 2001, cit in Lewis, 2007). Os colegas na prestação de apoio no desempenho das 

funções poderão contribuir para a criatividade dos colaboradores, abolindo eventuais fatores 

que fomentem a inércia (Hon, Bloom & Crant, 2014). 

 

2.4.  Proposta de Modelo Conceptual 

 

Tendo em conta a revisão da literatura apresentada, a Figura 2 ilustra o modelo conceptual 

proposto. Perante o contexto específico da SCML, julga-se essencial integrar variáveis 

demográficas, designadamente o género, a idade, a antiguidade na organização, a 

antiguidade com a atual chefia direta, as habilitações literárias e o cargo/categoria 

profissional. 

 

 

Figura 3: Proposta de Modelo Conceptual 
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Capítulo 3 – Estudo Empírico 

 

3.1. Metodologia 

 

O presente estudo assenta numa metodologia de tipo quantitativo, recorrendo à aplicação de 

um questionário (Anexo I) aos trabalhadores que atualmente exercem funções na ação social 

da SCML, estando vinculados por contrato individual de trabalho e contrato em regime de 

funções públicas, por tempo indeterminado, excluindo prestadores de serviços. Foram 

distribuídos, em abril de 2015, um total de 173 questionários através da ferramenta 

GoogleDocs e 79 em formato papel. Para aferir a clareza do questionário foi desenvolvido 

um pré-teste aplicado a três inquiridos previamente identificados. Observou-se que não 

existiram significativas dificuldades no seu preenchimento, tendo-se posteriormente 

procedido à sua aplicabilidade. Atendendo à forte dispersão territorial dos equipamentos que 

compõem a SCML, e considerando que pelo menos 42 dos inquiridos foram auxiliares (não 

dispondo de computadores para acederem aos questionários online) os questionários foram 

distribuídos via correio interno, sendo que em três equipamentos (devido à proximidade 

geográfica) foram entregues e recolhidos em mão. 

Dos 252 questionários distribuídos, foram rececionados 149 e eliminados dois (os inquiridos 

não responderam, à segunda parte do questionário). A amostra final é assim composta por 

147 trabalhadores, correspondendo a uma taxa de resposta de 58,33%. 

Os dados recolhidos foram tratados através do programa informático SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 22, disponibilizado pelo ISEG. 
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3.2. Descrição da Amostra 

 

Na amostra final de 147 inquiridos, 24 (16,3%) são do género masculino e 123 (83,7%) são 

do género feminino.  Numa amplitude etária compreendia entre os 18 e os 65 anos de idade, 

evidenciamos que 43,5% (n=64) encontram-se na faixa etária compreendida entre os 49 e os 

65 anos, sendo a mais representativa, e que apenas 2% da amostra a idade varia entre os 18 

e os 25 anos. A idade média é de 45,5 anos. 

No que diz respeito às habilitações literárias, verifica-se que 17,8% (n=26) dos respondentes 

têm até o 3º ciclo do Ensino Básico, cerca de 16,3% terminaram o Ensino Secundário (n=24) 

e a maior parte dos trabalhadores têm escolaridade ao nível do Ensino Superior (n=96; 

65,3%).  

Relativamente à antiguidade, 53,1% dos inquiridos trabalha há mais de 10 anos na SCML 

(n=78), sendo que seguidamente 15% da amostra apresenta uma antiguidade entre um a três 

anos. No que concerne ao tempo de serviço com a chefia direta, verificamos que a maioria 

da amostra (n=86;58,5%) tem entre um a três anos, seguidos de 23 (15,6%) que têm menos 

de um ano e apenas 5,4% da amostra têm mais de 10 anos. 

Quanto ao cargo/categoria profissional que estão inseridos, é possível verificar que 28,6% 

dos inquiridos são auxiliares (n=42), seguidos dos Técnicos Superiores que representam 

19,7% (n=29) e os Dirigentes e Chefias Intermédias que representam 19% (n=28) e 16,3% 

(n=24) da amostra, respetivamente. 
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3.3. Instrumento  

 

O instrumento utilizado poderá ser consultado no anexo I do presente trabalho. O mesmo 

encontra-se estruturado em três partes fundamentais, cuja primeira parte se encontra 

integrada no subtítulo “Na organização onde trabalho...”, onde se incluem questões 

estruturadas de forma aleatória sobre a perceção da comunicação organizacional, a 

comunicação estabelecida entre a chefia direta e pares. A primeira parte, faz assim referência 

à comunicação interna e integra as seguintes variáveis: 

o Comunicação organizacional, composta por sete itens, utilizando a “Downs-Hazen 

Satisfaction Satisfaction Questionnaire” desenvolvido por Camplitt e Downs (1959) 

e adaptado por Colin (2009); 

o Comunicação com a chefia direta, composta por treze itens, utilizando a escala de 

Karanges et al. (2014); 

o Comunicação com os pares, composta por cinco itens utilizando a escala 

desenvolvida por Christensen (2014). 

O segundo subtítulo é denominado por “Quando desempenho as minhas funções...”, onde 

são incluídas questões sobre o engagement no trabalho e resistência à mudança, tendo 

também sido numeradas de forma aleatória. A segunda parte integra assim as seguintes 

variáveis: 

o Engagement no trabalho, sendo composta por oito itens, tendo sido utilizado a escala 

Utrech Work Engagement de Shaufeli e Bakker (2003); 

o Resistência à mudança, composta por dezoito itens, utilizando o questionário de Oreg 

(2003), traduzido e testado em português por Ribeiro (2010). 
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Em ambos os subtítulos foi utilizada uma escala de Likert de cinco pontos, variando entre 1 

– Discordo Totalmente – e 5 – Concordo Totalmente. 

Finalmente, a terceira e última parte do questionário diz respeito às variáveis demográficas, 

nomeadamente o género, a idade, a as habilitações literárias, o nível de antiguidade, o tempo 

de serviço com a atual chefia e o cargo/categoria profissional.  

 

3.4. Resultados 

 
3.4.1. Análise da Fiabilidade das Escalas 

 

A fiabilidade de uma escala consiste na medida de consistência interna dos itens que a 

compõem. De um modo geral, entende-se que a fiabilidade da escala é apropriada quando o 

valor de alpha de Cronbach (α) é igual ou superior a 0,7 (Nunnally, 1978, cit in Maroco & 

Garcia-Marques, 2006). 

Analisando a fiabilidade das escalas que compõem a comunicação interna, na escala 

“comunicação organizacional”, verificou-se que esta apresenta um alpha de 0,861 (Tabela 

1). A escala “comunicação com a chefia direta” (Tabela 2), apresenta um alpha de 0,971 e 

finalmente a escala “comunicação com os pares” (Tabela 3) apresenta um alpha de 0,808. 

Em cada uma das três escalas da comunicação inerna, todos os itens tinham correlações com 

a respetiva escala superiores a 0,2. 

Relativamente à escala “engagement no trabalho” (Tabela 4), composta por oito itens, a 

mesma apresentava um alpha de 0,912. Analisando a fiabilidade das respetivas subescalas, 

é possível observar que a “absorção” composta por dois itens (Tabela 4.1), tinha um alpha 

de 0,672 (optando por não excluí-la devido à proximidade de 0,7), a “dedicação” (Tabela 
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4.2) composta por três itens, um alpha de 0,830 e “vigor” (Tabela 4.3), composta por três 

itens, um alpha de 0,872. Tanto no caso da escala total, como no caso das subescalas, todos 

os itens tinham correlações com a respetiva escala superiores a 0,2. 

A escala “resistência à mudança” (Tabela 5), composta por dezoito itens apresentava um 

alpha de 0,871. No entanto, os itens quatro e vinte e quatro apresentam uma correlação com 

a escala total inferior a 0,2, pelo que foram excluídos da análise. A escala final com 16 itens, 

apresentava um alpha de 0,889.  Para a subescala “rotinas” (Tabela 5.1), optou-se por retirar 

um item, na medida em que o mesmo apresenta uma correlação entre a escala inferior a 0,2. 

A subescala “reação emocional” (Tabela 5.2), apresenta um alpha de 0,743 e a “visão de 

curto prazo” (Tabela 5.3), apresenta um alpha de 0,872. No que concerne à subescala 

“rigidez cognitiva” (Tabela 5.4), a mesma não foi considerada, na medida em que apresenta 

um alpha muito baixo, próximo do valor 0,6. Nas escalas finais, todos os itens tinham 

correlações com a respetiva escala superiores a 0,2. 

 

3.4.2. Média e desvio padrão das escalas na amostra total 

 

Para as escalas de “comunicação organizacional”, “comunicação com os pares”, 

“comunicação com a chefia direta” e o “engagement no trabalho” o ponto médio teórico 

seria de 3.0 (escala de 1 a 5).  Tal como se pode observar na Tabela 6, é possível afirmar que 

a média para ambas as escalas se encontram acima do ponto médio teórico, sendo que para 

a “comunicação organizacional” a média é aproximadamente de 3,18, para a “comunicação 

com a chefia direta” é de 3,86, a “comunicação com os pares” é de 3,64. A média mais 

elevada é a do “engagement no trabalho”, apresentando um valor de 4,10. 
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Para a escala “resistência à mudança” o ponto médio teórico seria igualmente de 3.0 (escala 

de 1 a 5) no entanto a média encontra-se abaixo do respetivo referencial, apresentando um 

valor aproximado de 2,40. 

 

3.4.3. Análise de diferenças entre subgrupos da amostra 

 

Para analisar as diferenças significativas nas escalas de “comunicação organizacional”, 

“comunicação com a chefia direta”, “comunicação com os pares”, “engagement no 

trabalho” e “resistência à mudança”, nos diferentes subgrupos da amostra, optámos por 

recorrer à análise da variância (ANOVA), sendo que os resultados apresentados têm em 

consideração as diferenças significativas quando p≤0,05 (Maroco, 2011). 

Assim em termos do tempo total com a atual chefia direta (Tabela 7), observou-se que 

existiram diferenças significativas na escala “comunicação com os pares” (p=0,046). A 

média é mais elevada para os trabalhadores com menor tempo de serviço com o superior 

imediato (3,96), sendo que no sentido inverso os trabalhadores com mais tempo de serviço 

com a chefia direta (>10 anos) apresentam uma média menos elevada (3,25). 

Ao nível das habilitações literárias (Tabela 8), observaram-se diferenças significativas na 

escala “resistência à mudança” (p=0,001). A média é menos elevada para os trabalhadores 

com maior nível de escolaridade. Analisando as subescalas “rotinas” (p=0,000) e “visão de 

curto prazo” (p=0,001) (Tabela 8.1 e Tabela 8.2 respetivamente), a média para ambas tende 

a diminuir à medida que o nível habilitações literárias aumenta. Para a subescala “rotinas” 

os trabalhadores detentores do primeiro ciclo do ensino básico apresentam uma média de 

3,67, comparativamente com os detentores Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento 

(1,96). Relativamente à subescala “visão de curto prazo” os trabalhadores detentores do 
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primeiro ciclo do ensino básico apresentam uma média superior de 2,50 comparativamente 

com os trabalhadores que usufruem uma Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento (1,67). 

Quanto ao cargo/categoria profissional (Tabela 9) é possível aferir diferenças 

estatisticamente significativas na escala “resistência à mudança” (p=0,019), sendo que a 

média alcançada pelos Dirigentes (2,15) e Chefias Intermédias (2,08), tende a ser inferior à 

média alcançada pelas categorias hierárquicas inferiores, nomeadamente os Auxiliares, cuja 

a média é superior à das restantes categorias (2,56). No que concerne à subescala “rotinas” 

(Tabela 9.1) verificam-se diferenças significativas (p=0,000), sendo os trabalhadores que 

exercem cargos de Chefia Intermédia, que apresentam uma média inferior (1,84), face aos 

Auxiliares (2,72). Na subescala “visão de curto prazo” (p=0,044) e ao visualizarmos a 

Tabela 9.2, a situação mantem-se, na medida em que são os trabalhadores que exercem 

funções de Chefia Intermédia que apresentam uma média inferior (1,73) face aos 

trabalhadores cujo o cargo se enquadra na categoria profissional de Auxiliar (2,32).  

Importa ainda referir que, relativamente ao cargo/categoria profissional, é possível 

verificar diferenças estatisticamente significativas na subescala “dedicação” (p=0,025). 

Desta forma, são os Dirigentes o grupo profissional que apresenta uma média superior 

(4,49), sendo que em sentido inverso são os Técnicos Superiores aqueles que apresentam 

uma média mais baixa (3,87) (Tabela 9.3). 

Relativamente ao género (Tabela 10) observou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas face à subescala “rotinas” (p=0,016), sendo que o género masculino regista 

uma média inferior (1,95), face ao feminino (2,39). 

Relativamente ao tempo na organização e idade, não se registaram diferenças 

significativas em nenhuma das escalas e subescalas. 
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3.4.4. Análise de correlações entre variáveis 

 

Para analisar a correlação entre variáveis (Tabela 11) optou-se pelo cálculo do coeficiente 

de correlação de Pearson, com o teste de significância com uma extremidade. 

De acordo com esta análise, observou-se uma correlação positiva significativa entre as 

variáveis que compõem a comunicação interna, nomeadamente entre a “comunicação 

organizacional”, “comunicação com a chefia direta” e a “comunicação com os pares”. As 

mesmas variáveis encontram-se positivamente correlacionados com a variável “engagement 

no trabalho” e respetivas dimensões, nomeadamente, “absorção”, “dedicação” e “vigor”. 

Os resultados indicam que quanto mais elevados forem os níveis das variáveis da 

comunicação interna, maior será o nível do engagement no trabalho. 

É ainda possível verificar que a variável “comunicação com os pares”, apresenta uma 

correlação significativa e negativa com a variável “resistência à mudança” e respetiva 

subescala “visão de curto prazo”. Este resultado indica que quanto maior o nível de 

satisfação da comunicação estabelecida com os colegas de trabalho, menor será a resistência 

à mudança. 

Verifica-se uma correlação significativa e negativa entre a variável “resistência à mudança” 

e as “habilitações literárias”, e uma correlação significativa positiva com a variável 

“cargo/categoria profissional”. Os resultados indicam que quanto menores forem as 

habilitações literárias, maior será a tendência a resistir aos processos de mudança. 

Relativamente ao cargo/categoria profissional, verifica-se menor resistência à mudança nas 

funções cujos níveis de responsabilidade são mais elevados. As subescalas “rotinas” e 

“visão de curto prazo” também apresentam uma correlação significativa e negativa com a 

variável “habilitações literárias”. Desta forma, é possível afirmar que quanto maior o nível 
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académico, menor será a tendência a resistir aos processos de mudança. À semelhança do 

que acontece com a escala “resistência à mudança”, as subescalas “rotinas” e “visão de 

curto prazo” apresentam uma correlação significativa e positiva com a variável 

“cargo/categoria profissional”. 

 

3.4.5. Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

Tendo em conta os objetivos delineados para a concretização deste trabalho, realizaram-se 

duas regressões lineares múltiplas, utilizando o método stepwise, por forma a conseguir 

identificar as principais variáveis com maior poder de previsão sobre as variáveis 

dependentes “engagement no trabalho” e “resistência à mudança”. Em ambos os casos 

foram introduzidas como variáveis independentes as variáveis que apresentavam correlações 

significativas. 

 

3.4.5.1. Variável dependente Engagement no Trabalho 

 

Para identificar as variáveis com maior poder preditivo sobre a variável dependente 

“engagement no trabalho”, efetuou-se uma regressão linear múltipla com o método 

stepwise, tendo-se considerado as variáveis independentes que constituem a comunicação 

interna (comunicação organizacional, chefia direta e pares). Os resultados (R2) revelam que 

a comunicação organizacional e com os pares explicam 36% da variância (Tabela 12). De 

notar que a comunicação organizacional explica por si só 31,5% da variância. 
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3.4.5.2. Variável dependente Resistência à Mudança 

 

Para identificar quais as variáveis que apresentavam um maior poder preditivo da 

“resistência à mudança”, também se efetuou uma regressão linear múltipla com o método 

stepwise, sendo a resistência a variável dependente, e as variáveis que apresentavam 

correlações significativas e designadas por variáveis independentes (Tabela 13). Os 

resultados revelaram que apenas as habilitações literárias e a comunicação com os pares 

integraram o respetivo modelo, explicando 11,3% da variância (R2). Por si só, a variável 

habilitações literárias explicou 8,7% da variância. 
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Capítulo 4 – Conclusão 

 

4.1. Análise dos resultados e contribuições do estudo 

 

No presente estudo propôs-se analisar a influência da comunicação interna no engagement 

no trabalho e na resistência à mudança, no contexto específico da SCML, existindo a 

necessidade de integrar um conjunto de variáveis demográficas e assim responder aos 

objetivos delineados na introdução. 

O primeiro objetivo visava a análise das relações que se estabelecem entre os tipos de 

comunicação interna (comunicação organizacional, comunicação com a chefia direta e com 

os pares) e as dimensões do engagement no trabalho (absorção, dedicação e vigor). É 

possível mencionar que os diferentes tipos de comunicação interna se encontram 

positivamente correlacionados com o engagement no trabalho. Os resultados vão ao 

encontro dos resultados alcançados por Welch (2011), Bedarkar e Pandita (2014), Mishra, 

Boynton e Mishra (2014) e Karanges et al. (2014), que salientam a importância da partilha 

da informação e a criação de laços de confiança e pertença no aumento dos níveis de 

engagement dos trabalhadores. O engagement no trabalho refere-se ao funcionamento ótimo 

dos trabalhadores, sendo que a comunicação interna poderá impulsionar o respetivo 

funcionamento, envolvendo os trabalhadores nas tarefas diárias, na participação ativa na 

estratégia organizacional e na coordenação e cooperação entre departamentos e equipas de 

projeto. 

Verifica-se a existência de uma correlação significativa entre os diferentes tipos de 

comunicação interna e as subescalas do engagement no trabalho. A satisfação dos 

colaboradores face à comunicação interna promove uma maior vigorosidade dos indivíduos 
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no desempenho laboral, através da partilha de informação chave entre os elementos internos 

atribuindo um maior esforço e resistência mental nas tarefas/funções delineadas, e maior 

capacidade e persistência na resolução de problemas que possam advir. Os diferentes tipos 

de comunicação interna têm também um efeito positivo face à dedicação, sendo que a 

participação ativa dos colaboradores poderá estimular o entusiasmo e inspiração para a 

concretização das tarefas, potenciando um forte envolvimento com o próprio trabalho. 

Finalmente, os diferentes tipos de comunicação interna poderão também contribuir para o 

aumento da absorção, estimulando o aumento dos níveis de concentração no trabalho e de 

prazer intrínseco. O feedback poderá contribuir positivamente para o aumento do nível de 

absorção promovendo a clarificação do papel que cada elemento interno terá sobre os 

respetivos resultados. A comunicação interna permite que os colaboradores reconheçam a 

sua influência e importância na obtenção dos objetivos globais, potenciando assim o 

engagement no trabalho (Jaupi & Llaci, 2015).  

Atendendo ao segundo objetivo, que consistia em analisar as relações que se estabelecem 

entre os tipos de comunicação interna e as dimensões de resistência à mudança (rotinas, 

reações emocionais, rigidez cognitiva e visão de curto prazo), verificou-se a existência de 

correlações negativas significativas entre as variáveis comunicação entre os pares e a 

resistência à mudança. Existe assim um paralelismo com os resultados alcançados por Eder 

e Eisenberger (2008), na medida em que quando os pares apresentam uma predisposição 

mais elevada de resistência, esta naturalmente será reproduzida pelos restantes membros 

internos. Outro aspecto poderá estar ligado aos elevados níveis de cooperação entre os pares 

onde, em termos comunicacionais, a coesão entre os grupos de trabalho e o espírito de 

camaradagem promoverá a integração dos processos de mudança (Harvey, Millett & Smith, 

1998). 
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A comunicação com os pares apresenta uma correlação negativa significativa com a 

subescala visão de curto prazo, ou seja, quanto melhor a comunicação estabelecida com os 

pares, menor será a intolerância face aos processos de mudança no curto prazo. A 

comunicação com os pares será assim importante para a célere adaptabilidade dos indivíduos 

face aos novos contextos e exigências laborais onde, por exemplo, a implementação de um 

conjunto de sessões de brainstorming poderá estimular a aprendizagem e criatividade dos 

indivíduos, contribuindo para a abolição de barreiras durante o processo de mudança.  

Quanto ao terceiro objetivo, sobre a análise das relações que se estabelecem entre o 

engagement no trabalho e a resistência à mudança, verificou-se a inexistência de correlações 

entre as escalas e subescalas engagement no trabalho e a resistência à mudança. O presente 

estudo contrariou os resultados alcançados por Barkhuizen e Bell (2011) que mencionaram 

a existência de uma correlação significativa entre as mesmas. Apesar da escassez de estudos 

que estabelecem a relação entre as duas variáveis, torna-se imperioso afirmar que, apesar de 

os colaboradores apresentarem elevados níveis de engagement no trabalho, não significa que 

apresentem menores níveis de resistência à mudança. Embora o engagement no trabalho seja 

caracterizado pela atribuição de energia positiva dos trabalhadores face ao desempenho das 

suas funções, abordando de forma integrada e motivada (Rodrigues & Barroso, 2008) os 

desafios em relação ao trabalho, não significa que tenham a capacidade de implementar 

novos processos de mudança. O engagement no trabalho consiste no estado psicológico 

positivo relacionado com o trabalho e que se traduz na motivação plena para o desempenho 

de uma determinada tarefa, não significando por isso que os indivíduos tenham a capacidade 

de incrementar a mudança ou ambicionem alteração do seu status quo. O facto de um 

trabalhador apresentar elevados níveis de engagement, não significa integre um estilo “open 

mind” na aceitação de novas ideias e processos, podendo apresentar uma atitude ambivalente 
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face à mudança ou prepotência que inviabilize a modificação dos processos internos.  No 

entanto, a relação entre as duas variáveis merece ser estudada de forma criteriosa e em 

diferentes contextos, devido à escassez de estudos que promovam uma efetiva análise da 

correlação entre as mesmas.  

O quarto objetivo consistia em analisar o papel das variáveis demográficas nas perceções 

da comunicação interna, no engagement no trabalho e na resistência à mudança. Os 

resultados revelam que para a comunicação interna não existem correlações significativas 

com as variáveis demográficas (género, idade, habilitações literárias, antiguidade na 

organização e com a atual chefia e cargo/categoria profissional). Estes dados contrariam os 

resultados alcançados por Ogunjinmi, et al. (2013) que referem a existência de uma 

correlação positiva com as variáveis género, idade, habilitações literárias e antiguidade na 

organização. Para Tafoya (1979, cit in Grasso, Golen & Burns, 2005), a comunicação interna 

poderá ser influenciada pelas diferenças raciais, faixa etária, e género. No entanto, a relação 

entre as variáveis demográficas e a comunicação interna deverá ser analisada segundo os 

diferentes contextos e especificidades de cada negócio, não existindo assim uma conclusão 

universal (Grasso, Golen & Burns, 2005).  

No que diz respeito à relação entre as variáveis demográficas e o engagement no trabalho 

não se verificam correlações significativas, o que está de acordo com os resultados de 

Albdour e Altarawneh (2014) no que concerne à correlação entre as variáveis idade, género, 

antiguidade, cargo/categoria profissional e habilitações literárias. Para Jaupi e Llaci (2015), 

o engagement no trabalho não tem correlação significativa com a variável género, não 

existindo assim diferenças significativas dos níveis de engagement entre os homens e 

mulheres. No entanto, os mesmos autores referem que existe uma correlação positiva 
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significativa entre as variáveis habilitações literárias (quanto maior as habilitações literárias, 

maior os níveis de engagement), o cargo (o engagement no trabalho varia consoante a 

ascenção hierárquica), a faixa etária (os trabalhadores com a faixa etária superior apresentam 

maiores níveis de engagement), a experiência laboral (os trabalhadores menos experientes 

apresentam menos níveis de engagement) e a antiguidade na organização (os trabalhadores 

cuja antiguidade na organização é maior, mais elevados são os níveis de engagement).  

Quando analisamos diferentes grupos na amostra relativamente ao cargo/categoria 

profissional, é possível verificar diferenças estatisticamente significativas na subescala 

dedicação, onde os Técnicos Superiores apresentam uma média inferior comparativamente 

aos restantes grupos profissionais. Este fenómeno poderá estar associado ao congelamento 

de carreiras, na medida em que as expetativas face à não promoção e/ou progressão na 

carreira poderá contribuir para a redução dos níveis de dedicação. 

Finalmente, a variável resistência à mudança apresenta uma correlação significativa entre as 

variáveis habilitações literárias e o cargo/categoria profissional.  Tendo em consideração a 

relação com a primeira variável, conclui-se que, no contexto da SCML, os trabalhadores 

cujo nível de escolaridade é mais baixo apresentam maiores níveis de resistência. Este 

fenómeno poderá estar associado à incapacidade dos respetivos trabalhadores de se 

adaptarem às novas exigências laborais e de baixas expetativas face à promoção/progressão. 

Na relação com a segunda variável, conclui-se que os trabalhadores que apresentam menores 

níveis de resistência à mudança são aqueles cuja posição hierárquica é superior (e.g. 

Dirigentes ou Chefias Intermédias) face aos outros (e.g. auxiliares ou Técnicos 

Profissionais).  Este fator poderá estar eventualmente associado à “liberdade” de se poder 

estabelecer processos de mudança, através da autonomia, na capacidade do poder de 
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decisão/delegação de competências e da responsabilidade em termos de otimização do 

desempenho do serviço. Estes resultados estão associados aos resultados alcançados por 

Islam, Ali e Wafi (2010) e García-Cabrera, Álamo-Vera e Hernández (2011), apresentando 

também uma correlação significativa positiva da resistência à mudança com as habilitações 

literárias e com o cargo/ categoria profissional. 

O quinto e último objetivo dizia respeito à analise das variáveis com maior poder preditivo 

das escalas engagement e resistência à mudança. Recorrendo-se à técnica de Regressão 

Linear Múltipla com o método Stepwise, foram realizadas duas regressões, cada uma delas 

incluindo uma variável dependente: “engagement no trabalho” e “resistência à mudança”. 

Os resultados demonstram que, no modelo com a variável dependente “engagement no 

trabalho”, a comunicação organizacional e a comunicação com os pares, foram retidos, 

explicando 36% da variância. No modelo com a variável dependente “resistência à 

mudança”, os resultados demonstram que as habilitações literárias e a comunicação com os 

pares explicam 11,3% da variância.  

Ao nível da variável dependente engagement no trabalho, a comunicação organizacional 

explica 31,5% da variância. Este resultado demonstra que a comunicação formal, 

nomeadamente proveniente da administração, assume uma importância fundamental na 

disseminação de informação credível e oficial da organização. No contexto específico da 

SCML, é a partir da administração que existe uma descrição formal de funções e 

responsabilidades de cada serviço, e na atribuição do reconhecimento necessário para que 

haja um compromisso efetivo dos trabalhadores para com a organização (e.g. informação 

relacionada com o possível descongelamento de carreiras ou da incrementação de benefícios 

atribuídos ao desempenho dos trabalhadores). 
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No que concerne à variável dependente resistência à mudança, a variável habilitações 

literárias explica 8,7% da variância. No contexto específico da SCML, constata-se que os 

trabalhadores cujos níveis de escolaridade são mais elevados apresentam menores níveis de 

resistência à mudança, na medida em que revelam maior facilidade de adaptação a novos 

contextos e exigências laborais, como também uma expetativa mais elevada de progressão 

na carreira comparativamente com os restantes. 

Como se pode verificar, a comunicação entre pares, surpreendentemente, apresenta poder de 

previsão nas variáveis engagement e resistência à mudança. Torna-se assim notório que os 

colegas influenciam positiva ou negativamente os níveis de engagement e da resistência 

individual. De acordo com o estudo publicado por Bakker e Cooper (2009), o desempenho 

de uma equipa consiste no resultado da combinação dos esforços individuais dos 

trabalhadores, podendo ocorrer um processo de “contágio emocional”3. A comunicação 

entre pares assume um papel preponderante na transferência de comportamentos positivos 

(engagement no trabalho) e/ou negativos (resistência) no desempenho de uma equipa de 

trabalho. Relativamente ao contexto específico da SCML, os pares assumem um papel 

fulcral no desempenho dos indivíduos na medida em que poderá existir uma incapacidade 

da transmissão do conhecimento das chefias diretas para os seus subordinados, ou na 

possível descredibilização dos trabalhadores perante as suas chefias diretas. No entanto, o 

facto da amostra ser composta maioritariamente por funções consideradas autónomas (e.g. 

Dirigentes, Chefias Intermédias e Auxiliares) também poderá ter enviesado os resultados, 

atribuindo assim maior relevo à comunicação entre os pares.   

                                                           
3 Contágio emocional pode ser definido como a transferência de experiências positivas ou negativas de uma 
pessoa para outra (Westman, 2001) 
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Este estudo procurou assim evidenciar a importância dos diferentes tipos de comunicação 

interna e a forma como os mesmos influenciam as variáveis engagement no trabalho e 

resistência à mudança, contribuindo para o desenvolvimento do atual estado da arte. Com o 

decorrer dos anos, as organizações têm atribuído uma importância crescente ao nível da 

comunicação interna, através do aumento do investimento de mecanismos (e.g. criação de 

intranet, programas de formação) que estimulem a eficiência comunicacional. No entanto, é 

possível verificar uma atitude paradoxal no que concerne à importância atribuída aos 

diferentes tipos de comunicação interna. Os resultados alcançados possibilitam estabelecer 

uma clarificação na necessidade de as organizações estabelecerem um equilíbrio entre a 

comunicação formal, integrada numa abordagem one-way (comunicação organizacional), e 

a comunicação informal, num sistema two-way (comunicação com os pares e chefia direta), 

para o aumento dos níveis de engagement no trabalho. É possível também concluir que a 

comunicação com os pares deverá assumir uma importância crescente nas organizações, na 

medida em que poderá influenciar a redução dos níveis de resistência individual para a 

implementação de processos de mudança. 

 

4.2. Limitações do estudo e recomendações para pesquisas futuras 

 

Uma óbvia limitação deste estudo diz respeito à composição da amostra, na medida em que 

a mesma é constituída maioritariamente por Dirigentes, Chefias Intermédias e Auxiliares, 

cujas funções têm um caráter mais autónomo, não podendo ser generalizado a outras funções 

cujo desempenho está dependente das instruções diárias da chefia direta. Outra limitação 

consiste no setor de atividade, na medida em que a atividade da SCML destina-se à prestação 

de apoio social, não apresentando assim um caráter empresarial com fins lucrativos e cujos 
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resultados não poderão assim ser generalizados. Seria interessante também estabelecer uma 

comparação entre as organizações de pequena e média dimensões e com uma estrutura 

corporativa menos pesada e como tal, menos nivelada hierarquicamente. Ao nível cultural, 

seria importante estabelecer uma comparação efetiva entre organizações sediadas em 

diferentes países, analisando a importância do apoio social (comunicação organizacional, 

chefia direta e pares) no desempenho das funções dos trabalhadores. Assim em pesquisas 

futuras sugeríamos uma amostra mais diversificada em termos de características 

demográficas e organizacionais. 

Entende-se ainda a necessidade de alargar para uma investigação futura, a integração das 

variáveis enablement e empowerment, por forma a comparar os resultados e estabelecer uma 

clarificação mais aprofundada das variáveis em estudo. O enablement consiste em 

proporcionar condições necessárias para que os trabalhadores desempenhem as suas funções 

de forma eficaz (Permana et al., 2015). Neste sentido o enablement é caracterizado como 

“the extent to which employees feel they are provided with what they need to do their jobs 

well and are provided with an environment in which they feel comfortable to perform to the 

best they can be” (Permana et al., 2015:580). A este fenómeno estão associados fatores como 

a integração de equipamentos ou infraestruturas adequadas, mecanismos que facilitem e 

viabilizem a compreensão da missão e valores institucionais, processos de trabalho 

eficientes, ambiente colaborativo, criação de mecanismos que possibilitem a partilha de 

informação e oportunidades de aprendizagem e crescim. O empowerment que consiste nas 

oportunidades atribuídas aos trabalhadores nos processos de tomada de decisão, autonomia 

e responsabilidade para a resolução de problemas (Permana et al., 2015). 
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4.3. Recomendações para a SCML 

 

Ao analisarmos os resultados obtidos e tendo em conta o vasto património da SCML, 

sugerimos que este estudo seja aplicado a outros equipamentos e departamentos da respetiva 

instituição, para a análise aprofundada das possíveis diferenças e/ou congruências nas 

unidades de negócio internamente existentes (e.g. Departamento de Jogos, Escola Superior 

de Saúde de Alcoitão) e assim identificar novas estratégias que viabilizem o campo de 

atuação estudado. Estas diferenças deverão estar integradas numa política de recursos 

humanos focalizada para as diversas áreas do negócio, atendendo que cada negócio apresenta 

especificidades díspares, procedendo assim à descentralização do Departamento de Recursos 

Humanos para a compreensão aprofundada dos diversos públicos alvo internos. 

A comunicação com os pares apresenta um papel fundamental na abolição de barreiras que 

possam interferir negativamente os processos de mudança, assim como na promoção do 

engagement no trabalho. Este tipo de comunicação procura assim estimular a criatividade, o 

empenho, a dedicação e a partilha de informação entre os trabalhadores, alcançando assim 

os objetivos individuais e organizacionais. A comunicação com os pares deverá estar assim 

alinhada com planos de formação específicos, nomeadamente na implementação de 

atividades de team building ou outdoor, numa ótica de estabelecer uma avaliação dos 

comportamentos individuais e fortificar a coesão entre os trabalhadores. 

 

Ao nível também da formação, deverão ser criados programas que viabilizem o 

desenvolvimento das Soft Skills das chefias diretas e dos diretores de primeira linha, 

nomeadamente as competências comunicacionais, fomentando a consciencialização interna 

da importância da comunicação na gestão eficiente do conhecimento, como também as 
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competências de escuta necessárias para a participação ativa dos trabalhadores. Os 

resultados também demonstram que os trabalhadores que exercem funções à menos tempo 

com a chefia direta, apresentam uma média superior ao nível da satisfação com a 

comunicação com os colegas. Este resultado poderá demonstrar a necessidade de integrar 

programas de formação para as chefias diretas, nomeadamente em Liderança e gestão de 

equipas, Coaching e Mentoring, sensibilizando-as para a importância do acolhimento na 

integração dos novos trabalhadores no posto de trabalho. A integração de uma política open-

door também poderá influenciar positivamente as relações entre chefias e trabalhadores, 

promovendo a participação e partilha de ideias através de uma abordagem comunicacional 

simétrica. 

Ao nível da subescala Dedicação, os Técnicos Superiores apresentam uma média inferior 

face aos restantes cargos/categorias profissionais. Este fenómeno poderá revelar-se 

preocupante, na medida em que poderá existir alguma desmotivação dos respetivos 

trabalhadores no desempenho das suas tarefas diárias. Este resultado poderá estar associado 

à não promoção/progressão na carreira, como também à nomeação de trabalhadores para o 

desempenho cargos de chefia com base na filiação político-partidária ou da confiança dos 

superiores hierárquicos, em detrimento do mérito ou das competências que apresentam. A 

avaliação de desempenho compactuada com uma política de gestão e benefícios 

conduncentes com o desempenho efetivo dos trabalhadores poderá incrementar a dedicação 

e respetiva motivação no desempenho das respetivas funções. 

A cultura assume assim um papel fundamental na construção de mecanismos que 

possibilitem a disseminação de informação eficiente. O nível de intervenção a ser realizado 

dependerá da profundidade dos hábitos enraizados que possam dificultar a aceitação de 
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novos processos laborais, sendo que dessa forma a administração, com o auxílio das chefias 

diretas, deverão assumir um papel de intervenção pedagógica contínua essencial.  

No entanto, ao analisar-se as médias alcançadas das dimensões da comunicação interna e 

engagement no trabalho, verificou-se que ambos os resultados se encontram acima do ponto 

médio teórico, enquanto que a variável resistência à mudança apresenta um resultado abaixo 

do respetivo referencial. É possível assim afirmar que no atual contexto da SCML, tem sido 

atribuída especial importância em torno da temática comunicação interna, contribuindo 

assim para o aumento dos níveis de engagement e consequente redução das resistências 

individuais dos trabalhadores. 
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O presente questionário encontra-se integrado numa tese de Mestrado na área de Gestão 

de Recursos Humanos do Instituto Superior de Economia e Gestão. Tem como principal 

objetivo analisar a Comunicação Interna da Organização. Torna-se imprescindível 

referir que o mesmo é anónimo e de carácter confidencial sendo que não existem 

respostas certas ou erradas, conta apenas a sua opinião pessoal. 

Agradeço antecipadamente a sua disponibilidade. 

 

Para cada uma das afirmações deverá assinalar com um círculo o número da escala que 

considerar mais adequada. Escolha uma das seguintes opções: 

 

1- Discordo 

totalmente 

2-Discordo 

parcialmente 

3-Não concordo 

nem discordo 

4-Concordo 

parcialmente 

5-Concordo 

totalmente 

 

 

1. Na organização onde trabalho... 

 

 
1. 

 

A informação proveniente da minha chefia 

direta é realizada atempada e oportunamente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
2. 

 

Existe circulação interna da informação sobre 

o desempenho organizacional (e.g. projetos 

desenvolvidos pela instituição). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
3. 

 

A administração tem boa capacidade para 

comunicar com os trabalhadores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
4. 

 

A minha chefia direta comunica comigo 

frequentemente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
5. 

 

Partilho com os colegas os meus problemas 

relacionados com o trabalho. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6. 

 

Considero que na Organização, a 

comunicação interna é realizada de forma 

adequada. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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7. 

 

A comunicação proveniente da minha chefia 

direta é completa (inclui todos os fatos 

relevantes). 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
8. 

 

Consigo partilhar as minhas ideias sobre o 

trabalho com os meus colegas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
9. 

 

A comunicação interna motiva-me a atingir os 

objetivos organizacionais. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
10. 

A minha chefia direta e eu comunicamos 

regularmente sobre as atividades diárias e as 

metas que devemos alcançar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
11. 

A minha chefia direta informa-me sobre o 

modo como as minhas tarefas/funções se 

enquadram nos objetivos globais da 

organização. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
12. 

 

A comunicação entre os meus colegas é aberta 

e flui livremente. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
13. 

 

A minha chefia direta partilha frequentemente 

informação relacionada com o trabalho. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
14. 

 

Existe circulação interna da informação sobre 

os fracassos da Organização. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
15. 

 

Consigo desabafar sobre questões pessoais 

com os meus colegas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
16. 

 

Existe circulação interna da informação sobre 

a situação financeira da Organização. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
17. 

 

A comunicação proveniente da minha chefia 

direta é adequada. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
18. 

 

A comunicação entre os meus colegas é 

realizada de forma amigável. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
19. 

 

A comunicação proveniente da minha chefia 

direta é clara e precisa. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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20. 

 

Partilho frequentemente informação e ideias 

com a minha chefia direta. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
21. 

 

Eu e a minha chefia direta tentamos em 

conjunto identificar a melhor maneira de 

desempenhar as minhas tarefas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
22. 

 

Existe circulação interna da informação sobre 

os sucessos da Organização. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

23. 

 

A partilha de informação com a minha chefia 

direta vai além da mera orientação sobre como 

devo fazer o meu trabalho. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

24. 

 

O processo de comunicação é realizado nos 

dois sentidos (e.g. de mim para a chefia direta 

e da chefia direta para mim). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
25. 

 

A minha chefia direta encoraja a existência de 

uma comunicação aberta. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Nesta secção pretende-se que indique até que ponto concorda com as afirmações abaixo 

mencionadas, relacionadas com o seu comportamento habitual no exercício das suas 

funções. 

Para cada uma das afirmações deverá assinalar com um círculo o número da escala que 

considerar mais adequada. Escolha uma das seguintes opções: 

 

1- Discordo 

totalmente 

2-Discordo 

parcialmente 

3-Não concordo 

nem discordo 

4-Concordo 

parcialmente 

5-Concordo 

totalmente 

 

2. Quando desempenho as minhas funções... 

 

 
1. 

 

Consigo estar concentrado(a) no meu 

trabalho durante longos períodos de tempo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. 
 

Sinto-me feliz quando estou a trabalhar. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
3. 

Prefiro estar sempre a fazer as mesmas 

coisas, do que tentar coisas novas e 

diferentes. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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4. 

 

Quando as tarefas são muito rotineiras, 

procuro novas formas de as realizar, ou 

novas coisas para fazer. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
5. 

 

Estou orgulhoso(a) do meu trabalho. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
6. 

 

Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de 

imprevistos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
7. 

 

Prefiro tarefas monótonas a tarefas que 

trazem imprevistos ou surpresas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
8. 

 

Quando me informam que os planos vão ser 

alterados isso cria-me uma certa tensão. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
9. 

 

Geralmente penso que as mudanças são para 

pior. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
10. 

 

Quando as coisas não correm de acordo com 

o planeado, fico bastante stressado(a). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
11. 

Se o meu superior mudasse os critérios de 

avaliação de desempenho, isso iria causar- 

me desconforto, mesmo que não tivesse de 

me esforçar mais. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. 
Se me informassem que iriam ser 

implementadas alterações substanciais nas 

rotinas de trabalho, certamente eu iria sentir- 

me aborrecido(a). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
13. 

 

Às vezes dou por mim a evitar mudanças 

que sei que serão boas para mim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. 
Normalmente fico incomodado com 

mudanças, mesmo que possam 

potencialmente melhorar a minha vida. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
15. 

 

Penso que mudar de planos dá sempre uma 

grande confusão. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
16. 

 

Quando alguém me pressiona para mudar 

algo tendo a resistir, mesmo quando penso 

que essa mudança me pode vir a beneficiar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
17. 

 

O meu trabalho inspira-me. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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18. 

 

Quando faço planos não é muito provável 

que os altere. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
19. 

 

Quando me levanto pela manhã apetece-me 

ir trabalhar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

20. 
 

Mudo de opinião com frequência. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21. 
 

Estou entusiasmado(a) com o meu trabalho. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
22. 

 

Quando chego a uma conclusão sobre um 

assunto, não é provável que mude de ideias. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
23. 

 

Sinto-me forte e vigoroso(a) quando estou a 

trabalhar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
24. 

 

Os meus pontos de vista são consistentes ao 

longo do tempo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
25. 

 

O meu trabalho faz-me sentir cheio(a) de 

energia. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
26. 

 

Não é fácil alguém fazer-me mudar de 

opinião. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Dados Demográficos 
 

3.1. Género: Masculino   Feminino    

3.2. Idade:   anos  

3.3. Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo do Ensino Básico (antiga 4ª Classe)    

 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º anos de escolaridade)    

 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade)    

 Ensino Secundário/12º ano    

 Curso Superior (Bacharelato)    

 Curso Superior (Licenciatura)    

 Pós-Graduação/Mestrado/Doutoramento      
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3.4. Tempo total na Organização onde trabalha atualmente 

 

 < 1 ano      

 1 a 3 anos      

 4 a 6 anos      

 7 a 10 anos      

 > 10 anos      
 

3.5. Tempo total com a sua atual chefia direta 

 < 1 ano      

 1 a 3 anos      

 4 a 6 anos      

 7 a 10 anos      

 > 10 anos      
 

3.6. Cargo/categoria que atualmente ocupa 

 Dirigente (Diretores de 1ª Linha, Diretores de Unidade e Diretores de Núcleo)   

 Chefia Intermédia (Chefe de Setor, Chefe de Serviço e Responsável de Área) ____ 

 Técnico Superior _____ 

 Técnico (Inspetor/Auditor, Educador Social, Diagnóstico e Terapêutica, Coordenadores e 

Informático)            

 Técnico Profissional e Operário Altamente Qualificado (Auxiliar de Educação, 

Técnico Profissional Administrativo, Assistente de Contact Center, Fiscal de Obras, 

Massagista, Monitor ATL, Monitor de Formação Profissional, Montador Transportador, 

Operador de Microfilmagem, Técnico Profissional de Arquivo, Técnico Profissional de 

Audiovisuais, Técnico Profissional de Saúde, Técnico de Manutenção Online)             

 Operário (Canalisador, Carpinteiro, Costureira, Cozinheiro, Eletricista, Eletricista de 

Automóveis, Educador, Fiel de Armazém, Fiel Condutor, Fogueiro, Jardineiro, 

Lubrificador, Mecânico, Mecânico de Automóveis, Motorista, Oficial de Manutenção, 

Operador Gráfico, Pedreiro, Pintor, Serralheiro, Telefonista)             

 Auxiliar (Ajudante de lar e centro de dia, Auxiliar de ação médica, Auxiliar Administrativa, 

Auxiliar de Alimentação, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiel auxiliar de armazém, Operador 

de lavandaria, Operador de armazém, Operador de reprografia)_____ 

 Outros   _ 

 

Muito Obrigado.
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ANEXO II – Tabelas Estatísticas 
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Tabela 1: Fiabilidade da escala "Comunicação Organizacional" 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Existe circulação interna da informação sobre o desempenho 

organizacional (e.g. projetos desenvolvidos pela instituição). 
,647 ,839 

A administração tem boa capacidade para comunicar com os 

trabalhadores. 
,644 ,839 

Considero que na Organização, a comunicação interna é realizada de 

forma adequada. 
,772 ,820 

A comunicação interna motiva-me a atingir os objetivos 

organizacionais. 
,639 ,840 

Existe circulação interna da informação sobre os fracassos da 

Organização. 
,513 ,858 

Existe circulação interna da informação sobre a situação financeira da 

Organização. 
,559 ,850 

Existe circulação interna da informação sobre os sucessos da 

Organização. 
,643 ,839 

 

Tabela 2: Fiabilidade da escala "Comunicação com a Chefia Direta" 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

A informação proveniente da minha chefia direta é realizada atempada 

e oportunamente. 

,773 ,970 

A minha chefia direta comunica comigo frequentemente. ,797 ,970 

A comunicação proveniente da minha chefia direta é completa (inclui 

todos os fatos relevantes). 

,866 ,968 

A minha chefia direta e eu comunicamos regularmente sobre as 

atividades diárias e as metas que devemos alcançar. 

,847 ,969 

A minha chefia direta informa-me sobre o modo como as minhas 

tarefas/funções se enquadram nos objetivos globais da organização. 

,881 ,968 

A minha chefia direta partilha frequentemente informação relacionada 

com o trabalho. 

,871 ,968 

A comunicação proveniente da minha chefia direta é adequada. ,866 ,968 

A comunicação proveniente da minha chefia direta é clara e precisa. ,896 ,968 

Partilho frequentemente informação e ideias com a minha chefia direta. ,821 ,969 

Eu e a minha chefia direta tentamos em conjunto identificar a melhor 

maneira de desempenhar as minhas tarefas. 

,842 ,969 

A partilha de informação com a minha chefia direta vai além da mera 

orientação sobre como devo fazer o meu trabalho. 

,715 ,972 

O processo de comunicação é realizado nos dois sentidos (e.g. de mim 

para a chefia direta e da chefia direta para mim) 

,884 ,968 

A minha chefia direta encoraja a existência de uma comunicação 

aberta. 

,829 ,969 
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Tabela 3: Fiabilidade da escala "Comunicação com os Pares" 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Partilho com os colegas os meus problemas relacionados com o 

trabalho. 

,610 ,766 

Consigo partilhar as minhas ideias sobre o trabalho com os meus 

colegas. 

,658 ,752 

A comunicação entre os meus colegas é aberta e flui livremente. ,596 ,770 

Consigo desabafar sobre questões pessoais com os meus colegas. ,461 ,817 

A comunicação entre os meus colegas é realizada de forma amigável. ,678 ,747 

 

Tabela 4: Fiabilidade da escala "Engagement no Trabalho" 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Consigo estar concentrado(a) no meu trabalho durante longos 

períodos de tempo. 

,533 ,924 

Sinto-me feliz quando estou a trabalhar. ,795 ,894 

Estou orgulhoso(a) do meu trabalho. ,553 ,913 

O meu trabalho inspira-me. ,772 ,896 

Estou entusiasmado(a) com o meu trabalho. ,858 ,889 

Quando me levanto pela manhã apetece-me ir trabalhar. ,750 ,898 

Sinto-me forte e vigoroso(a) quando estou a trabalhar. ,767 ,897 

O meu trabalho faz-me sentir cheio(a) de energia. ,798 ,893 

 

Tabela 4.1: Fiabilidade da Subescala "Absorção" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Consigo estar concentrado(a) no meu trabalho durante longos 

períodos de tempo. 

,539 . 

Sinto-me feliz quando estou a trabalhar. ,539 . 

  

Tabela 4.2: Fiabilidade da Subescala "Dedicação" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Estou orgulhoso(a) do meu trabalho. ,555 ,887 

O meu trabalho inspira-me. ,746 ,708 

Estou entusiasmado(a) com o meu trabalho. ,806 ,639 
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Tabela 4.3: Fiabilidade da subescala "Vigor" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Quando me levanto pela manhã apetece-me ir trabalhar. ,739 ,839 

Sinto-me forte e vigoroso(a) quando estou a trabalhar. ,748 ,830 

O meu trabalho faz-me sentir cheio(a) de energia. ,787 ,790 

 

Tabela 5: Fiabilidade da escala "Resistência à Mudança" 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de imprevistos. ,477 ,885 

Prefiro tarefas monótonas a tarefas que trazem imprevistos ou surpresas. ,478 ,885 

Geralmente penso que as mudanças são para pior. ,445 ,886 

Quando me informam que os planos vão ser alterados isso cria-me uma certa 

tensão. 

,482 ,885 

Quando as coisas não correm de acordo com o planeado, fico bastante 

stressado(a). 

,429 ,886 

Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação de desempenho, isso 

iria causar-me desconforto, mesmo que não tivesse de me esforçar mais. 

,543 ,882 

Se me informassem que iriam ser implementadas alterações substanciais nas 

rotinas de trabalho, certamente eu iria sentir-me aborrecido(a). 

,658 ,878 

Às vezes dou por mim a evitar mudanças que sei que serão boas para mim. ,698 ,876 

Normalmente fico incomodado com mudanças, mesmo que possam 

potencialmente melhorar a minha vida. 

,772 ,874 

Penso que mudar de planos dá sempre uma grande confusão. ,787 ,873 

Quando alguém me pressiona para mudar algo tendo a resistir, mesmo 

quando penso que essa mudança me pode vir a beneficiar. 

,764 ,874 

Quando faço planos não é muito provável que os altere. ,526 ,883 

Prefiro estar sempre a fazer as mesmas coisas, do que tentar coisas novas e 

diferentes. 

,657 ,878 

Mudo de opinião com frequência. ,368 ,889 

Quando chego a uma conclusão sobre um assunto, não é provável que mude 

de ideias. 

,427 ,887 

Não é fácil alguém fazer-me mudar de opinião. ,270 ,893 

 

Tabela5.1: Fiabilidade da Subescala "Rotinas" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Geralmente penso que as mudanças são para pior. ,325 ,774 

Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de imprevistos. ,623 ,600 

Prefiro estar sempre a fazer as mesmas coisas, do que tentar 

coisas novas e diferentes. 

,522 ,663 

Prefiro tarefas monótonas a tarefas que trazem imprevistos ou 

surpresas. 

,620 ,604 
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Tabela 5.2: Fiabilidade da subescala "Reação Emocional" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Se me informassem que iriam ser implementadas alterações 

substanciais nas rotinas de trabalho, certamente eu iria sentir-

me aborrecido(a). 

,594 ,656 

Quando me informam que os planos vão ser alterados isso cria-

me uma certa tensão. 

,522 ,693 

Quando as coisas não correm de acordo com o planeado, fico 

bastante stressado(a). 

,484 ,713 

Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação de 

desempenho, isso iria causar-me desconforto, mesmo que não 

tivesse de me esforçar mais. 

,555 ,675 

 

Tabela 5.3: Fiabilidade da subescala "Visão de Curto Prazo" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Penso que mudar de planos dá sempre uma grande 

confusão. 

,701 ,845 

Normalmente fico incomodado com mudanças, mesmo que 

possam potencialmente melhorar a minha vida. 

,838 ,812 

Quando alguém me pressiona para mudar algo tendo a 

resistir, mesmo quando penso que essa mudança me pode 

vir a beneficiar. 

,801 ,821 

Às vezes dou por mim a evitar mudanças que sei que serão 

boas para mim. 

,748 ,833 

Quando faço planos não é muito provável que os altere. ,440 ,905 

 

Tabela 5.4: Fiabilidade da subescala "Rigidez Cognitiva" 

 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Quando chego a uma conclusão sobre um assunto, não é 

provável que mude de ideias. 

,449 ,338 

Não é fácil alguém fazer-me mudar de opinião. ,451 ,335 

Mudo de opinião com frequência. ,229 ,545 

Os meus pontos de vista são consistentes ao longo do 

tempo. 

,175 ,563 
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Tabela 6: Média e Desvio Padrão na amostra total 

 N Mean Std. Deviation 

COMChefia 147 3,8582 ,98422 

COM_Organizacional 147 3,1759 ,81313 

COM_COLEGAS 147 3,6354 ,74345 

ENGAGEMENT 147 4,1020 ,71331 

Resistencia 147 2,3967 ,65559 

Eng_Absorcao 147 4,0170 ,90170 

Eng_Dedicacao 147 4,2449 ,70584 

Eng_Vigor 147 3,9524 ,82392 

RM_Rotinas 147 2,3214 ,83225 

RM_ReacaoEmoc 147 2,5544 ,80320 

RM_VisaoCPrazo 147 2,1305 ,83236 

Valid N (listwise) 147   

 

Tabela 7: Diferenças por Tempo Total com a atual chefia direta 

Comunicação 
com os Pares 

N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

<1 ano 23 3,965 0,679 2,485 0,046 

1-3 anos 86 3,549 0,738 

4-6 anos 15 3,773 0,588 

7-10 anos 11 3,855 0,664 

>10 anos 8 3,250 0,886 

 

Tabela 8: Diferenças por Habilitações Literárias 

Resistência à Mudança N Média Desvio Padrão 
F Sig 

1º ciclo do Ensino Básico 2 2,9063 0,75130 3,933 0,001 

2º ciclo do Ensino Básico 7 3,0268 0,80917 

3º ciclo do Ensino Básico 17 2,3603 0,67839 

Ensino Secundário 24 2,7266 0,77359 

Curso Superior (Bacharelato) 5 2,4625 1,01800 

Curso Superior (Licenciatura) 66 2,3059 0,53193 

Pós Graduação/Mestrado/Doutoramento 25 2,0800 0,45016 

 

Tabela 8.1: Diferenças por Habilitações Literárias 

Rotinas N Média Desvio Padrão 
F Sig 

1º ciclo do Ensino Básico 2 3,667 1,414 6,096 0,000 

2º ciclo do Ensino Básico 7 3,381 1,079 

3º ciclo do Ensino Básico 17 2,804 0,808 

Ensino Secundário 24 2,764 0,848 

Curso Superior (Bacharelato) 5 2,067 0,796 
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Curso Superior (Licenciatura) 66 2,232 0,791 

Pós Graduação/Mestrado/Doutoramento 25 1,960 0,603 

 

Tabela 8.2: Diferenças por Habilitações Literárias 

Visão de Curto Prazo N Média Desvio Padrão 
F Sig 

1º ciclo do Ensino Básico 2 2,500 0,424 4,091 0,001 

2º ciclo do Ensino Básico 7 2,686 0,901 

3º ciclo do Ensino Básico 17 2,082 0,863 

Ensino Secundário 24 2,633 0,974 

Curso Superior (Bacharelato) 5 2,440 1,144 

Curso Superior (Licenciatura) 66 2,024 0,710 

Pós Graduação/Mestrado/Doutoramento 25 1,672 0,586 

 

Tabela 9: Diferenças por Cargo/Categoria Profissional 

Resistência à Mudança N Média Desvio Padrão 
F Sig 

Dirigente 28 2,150 0,419 2,642 0,019 

Chefia Intermédia 24 2,078 0,485 

Técnico Superior 29 2,371 0,592 

Técnico 6 2,563 0,632 

Técnico Profissional 11 2,557 0,714 

Auxiliar 42 2,559 0,681 

Outros 3 2,521 0,878 

 

Tabela 9.1: Diferenças por Cargo/Categoria Profissional 

Rotinas N Média Desvio Padrão 
F Sig 

Dirigente 28 1,976 0,559 6,346 0,000 

Chefia Intermédia 24 1,972 0,667 

Técnico Superior 29 2,184 0,769 

Técnico 6 3,000 1,033 

Técnico Profissional 11 2,576 0,761 

Auxiliar 42 2,889 0,910 

Outros 3 2,556 1,261 
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Tabela 9.2: Diferenças por Cargo/Categoria Profissional 

Visão de Curto Prazo N Média Desvio Padrão 
F Sig 

Dirigente 28 1,857 0,637 2,231 0,044 

Chefia Intermédia 24 1,725 0,612 

Técnico Superior 29 2,159 0,701 

Técnico 6 2,033 0,924 

Técnico Profissional 11 2,272 1,029 

Auxiliar 42 2,324 0,829 

Outros 3 2,267 0,702 

 

Tabela 9.3: Diferenças por Cargo/Categoria Profissional 

Dedicação N Média Desvio Padrão 
F Sig 

Dirigente 28 4,488 0,584 2,494 0,025 

Chefia Intermédia 24 4,222 0,627 

Técnico Superior 29 3,874 0,833 

Técnico 6 4,389 0,491 

Técnico Profissional 11 4,091 0,831 

Auxiliar 42 4,389 0,629 

Outros 3 4,111 0,839 

 

Tabela 10: Diferenças por Género 

Rotinas N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 

Masculino 24 1,948 0,726 5,974 0,016 

Feminino 123 2,394 0,835 
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Tabela 11: Análise das Correlações 

 

 

  **p<0.01 *p<0.05 
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Tabela 12: Regressão Linear para a escala Engagement no Trabalho 

Variáveis Retidas 

Resumo do Modelo 
Coeficientes 

Standardizados R2 
Erro Padrão da 

Estimativa 
COM_Organizacional 

0,360 0,57459 
0,457 

COM_Pares 0,237 

 

Tabela 13: Regressão Linear para a escala Resistência à Mudança 

Variáveis Retidas 

Resumo do Modelo 
Coeficientes 

Standardizados R2 
Erro Padrão da 

Estimativa 
Habilitações Literárias 

0,113 0,57777 
-0,283 

COM_Pares -0,163 

 


