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RESUMO 

No mercado global, há uma crescente concorrência entre os produtores e comerciantes de 

bens e serviços, de modo que o foco da vantagem competitiva passou a ser a qualidade. Há 

uma ênfase crescente na prática empresarial em criar uma experiência significativa e 

memorável para o cliente. Entretanto, as empresas vencedoras oferecem serviços a clientes 

internos  com  a  mesma  dedicação  que  os  entregam  a  clientes  externos.  De  acordo  com  este  

pensamento, a cultura da qualidade deve prezar pelo clima de cooperação e disseminação das 

informações nas organizações. O papel desta comunicação é constituir e nutrir relações com 

os empregados, estabelecer confiança, contribuindo assim para a motivação geral, 

particularmente em tempos de mudança. 

Assim, o presente estudo pretende analisar a qualidade do atual sistema de comunicação da 

empresa, verificar se as ferramentas disponíveis estão alinhadas com os objetivos da gestão, 

identificar os gaps existentes na comunicação interna, e ainda projetar um sistema de 

comunicação que vá de encontro às necessidades atuais, tanto dos colaboradores como da 

gestão estratégica da empresa.  

Os resultados mostram que a comunicação interna da EDSAE não se encontra enquadrada 

com os principais objetivos estratégicos da organização. A comunicação é desenvolvida no 

sentido de satisfazer as necessidades do público externo. Os resultados também mostraram 

que o fluxo de informação é predominantemente informal, onde a comunicação oral 

prevalece. Verificou-se ainda que os colaboradores afirmam que a comunicação descendente 

na empresa é ineficaz, possuindo falhas graves na circulação das informações. A maioria dos 

colaboradores sente que não existe um diálogo aberto com os gestores. No entanto, na 

comunicação horizontal assistiu-se a uma proximidade das relações. 

Por último, conseguiu-se identificar as dificuldades existentes, verificou-se a insatisfação por 

parte da grande maioria dos colaboradores em relação a efetividade da comunicação e 

conclui-se que um projeto de comunicação interna, com ferramentas adequadas à estratégia da 

empresa, pode melhorar a qualidade dos serviços internos assim como dos serviços oferecidos 

aos clientes. 

Palavras-chave: qualidade dos serviços, comunicação organizacional, comunicação interna 
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ABSTRACT 

In global market, there is a growing competition between goods and services of producers and 

merchants so the focus of the advantage competition turns to be quality. In business, there is 

an increased emphasis in creating a significant and memorable experience for the customer. 

Meanwhile, winning companies offer services to internal clients with the same dedication that 

to external clients. Further this thought the quality culture should respect according to 

cooperation and spread of information inside an organization. This communication's role is to 

build and nourish relationships with the employees, establish trust, a growing contribution for 

a general motivation, particularly in times of change. 

Therefore this study pretends to analyze the quality of the company's present system of 

communication, to verify if the available tools match the management goals, to identify the 

gaps in internal communication and finally create a possible system of communication where 

employees and the company's strategic management meet. 

The results show that EDSAE's internal communication is not suitable for its main strategic 

goals. Communication is enrolled so that external public needs are accomplished. Results also 

show that the flow of information is predominantly oral and informal. Several employees 

have informed that descendant communication is ineffective, even noticing lack of info 

circulation. Most of the employees feel there is no open dialog with managers, although, there 

seemed to exist closer relationships in horizontal communication.  

Finally some difficulties were found. There seemed to exist dissatisfaction from most of 

employees concerning the effectiveness of communication. In conclusion, an internal 

communication project with the right tools towards the company's strategy can improve the 

quality of internal services as well as those offered to customers. 

Key Words: Quality of Services, Organizational communication, Internal Communication 
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1. INTRODUÇÃO 

As organizações estão inseridas em ambientes vulneráveis a constantes mudanças, nos quais a 

grande variabilidade de informações e a concorrência influenciam o seu desempenho, 

exigindo agilidade e competitividade. Por esta razão, valoriza-se cada vez mais qualidade e 

eficiência nos processos organizacionais, fator que se reflete diretamente nos serviços, e a 

comunicação planeada torna-se fundamental, pois constitui uma das etapas basilares das 

relações que se estabelecem no seio das organizações. 

Apesar de todo esforço empreendido pelas organizações, ainda vigora um modelo de 

comunicação em consonância com o modelo que privilegia a burocracia na produção de 

mensagens e notícias, e que ainda trata pessoas como recursos descartáveis em momentos de 

crise. Esse modelo está em vigor há muito tempo e faz com que muitos líderes tomem 

decisões que possam influenciar de imediato os resultados, ainda que se saiba que a 

comunicação é essencial para a obtenção, a médio ou longo prazo, de um clima 

organizacional melhor. Assim sendo, precisamos, além de compreender o ambiente 

organizacional em que estamos inseridos, estar atentos à liderança nos aspetos ligados à 

comunicação organizacional (Cabral, 2004). 

Prover informações, envolver as pessoas no planeamento e implementação da mudança, 

habilitar gestores e colaboradores como comunicadores, e prover feedback, retroalimentando 

o processo de comunicação organizacional interna, são ações que devem fazer parte do 

quotidiano das preocupações dos profissionais de comunicação e dos líderes interessados em 

melhorar o desempenho. É preciso lançar novas bases para um relacionamento mais produtivo 

e eficaz com o público interno, com vista a um desenvolvimento organizacional mais 

competitivo e alinhado com os anseios de uma sociedade pós-industrial. É preciso ajudar as 

organizações a dar sentido ao seu discurso organizacional de que as pessoas (no caso os 

colaboradores) são o verdadeiro diferencial competitivo da organização (Cabral, 2004). 

O presente trabalho de projeto surge da necessidade da EDSAE continuar o seu esforço em 

ser a referência em Escolas de Dança em Portugal, por ser pioneira no ensino da Salsa e 

oferecer excelentes instalações, qualidade de ensino e serviços inovadores. Para tal é 

necessário formação dos professores, preparação das aulas, comunicação dos eventos e 

disseminação da cultura organizacional e da estratégia a longo prazo. 

O problema identificado caracteriza-se pela existência de uma comunicação interna não-

estruturada, sem planeamento e com muitas falhas no fluxo de informação, muitas vezes 

dificultando o desempenho das tarefas com qualidade. Constatou-se também a inexistência da 
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missão, visão e valores da organização, bem como a não transmissão de objetivos e metas aos 

colaboradores, que trabalham praticamente em autonomia. 

Neste contexto, o presente estudo tem o objetivo de analisar a qualidade da comunicação 

interna na empresa de serviços EDSAE. O objetivo deste projeto passará pelo estudo do atual 

sistema de comunicação, as suas ferramentas e procedimentos, identificando possíveis falhas 

no fluxo de comunicação e o impacto destas falhas no desempenho das funções. 

Uma vez que mercado competitivo exige cada vez mais excelência por parte das 

organizações, o trabalho terá ainda como objetivo proporcionar a implementação de um 

projeto de comunicação interna com ferramentas adequadas à gestão estratégica e à melhoria 

contínua dos serviços oferecidos. 

Com a realização deste estudo pretende-se também contribuir para um melhor conhecimento 

sobre uma temática que tem merecido atenção da comunidade académica internacional, 

sobretudo numa economia onde as empresas de serviços se encontram em constante mudança, 

e onde a satisfação dos clientes é crucial. Para tal, os recursos humanos da organização, que 

são os responsáveis pela criação e entrega dos serviços, também devem sentir-se satisfeitos e 

motivados. Sabe-se que o sucesso dos encontros entre serviços internos está diretamente 

ligado à satisfação dos clientes externos, e as operações do serviço interno são essenciais a 

qualquer estratégia da qualidade do serviço. 

A comunicação desempenha um papel de grande importância num ambiente de gestão da 

qualidade, pois é através da troca eficaz das mensagens que se consegue oferecer serviços 

internos e externos que satisfaçam as necessidades dos clientes. 

O  presente  trabalho  é  composto  por  duas  grandes  partes,  a  primeira  dedica-se  à  

fundamentação teórica, que servirá de base para a segunda parte, a investigação da empresa 

em estudo. Após esta breve introdução, o presente trabalho encontra-se estruturado em 5 

capítulos adicionais. 

No Capítulo 2 será realizada uma revisão da literatura que servirá de referência para o estudo 

da temática Comunicação na Qualidade, nomeadamente a Comunicação na Qualidade nos 

Serviços Internos. Nos Capítulos 3 e 4 serão abordados a metodologia utilizada e os 

resultados do estudo. Segue-se o Capítulo 5 com a proposta de intervenção. Por fim, no 

Capítulo 6, serão apresentadas as conclusões e recomendações. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Qualidade 

As definições de Qualidade têm sido debatidas por vários académicos ligados à Gestão da 

Qualidade e uma série de definições têm surgido. Sila e Ebrahimpour (2003) citam alguns dos 

pioneiros da qualidade: Feigenbaum (1951) e Abbott (1955) definiram qualidade como 

“valor”; Levitt (1972) como “conformidade com as especificações”; Juran et al. (1974) como 

“adequação ao uso”; Crosby (1979) como “conformidade com os requisitos”; Taguchi (1981) 

como “as perdas que um produto confere à sociedade a partir do momento em que o produto é 

enviado”; e Gronroos (1983) e Parasuraman et al. (1985) como “encontrar e/ou superar as 

expectativas dos clientes”. Hoje uma definição muito difundida é a de Reeves e Bednar 

(1994), onde a qualidade é definida como a medida em que um produto ou serviço atende 

e/ou excede as expectativas dos clientes, o que reflete uma mudança de foco para a satisfação 

do cliente. 

A Gestão da Qualidade (GQ) tem sido definida como uma filosofia ou uma abordagem de 

gestão, composta por um conjunto de princípios que se reforçam mutuamente, cada um dos 

quais é apoiado por um conjunto de práticas e técnicas (Dean e Bowen, 1994). 

Para Feigenbaum (1994) apud Barbêdo e Turrioni (2003), sistema de qualidade é a 

combinação da estrutura operacional, amplamente documentada por procedimentos técnicos e 

de gestão integrados e efetivos, guiando ações coordenadas de pessoas, máquinas e dados 

através dos meios mais adequados, assegurando ao cliente total satisfação quanto à qualidade. 

No entanto, Godoy (1999) apud Binotto (2002) afirma que a implementação de um programa 

de qualidade é um processo de aprendizagem, devendo portanto estar adaptado às 

necessidades, usos e costumes da organização, podendo ser visto como o aperfeiçoamento do 

referencial já existente. 

De acordo com Grant, Shani, e Krishnan (1994), a GQ não pode ser simplesmente inserida em 

estruturas e sistemas de gestão existentes, e pode exigir o redesenho do trabalho, a redefinição 

das funções, o redesenho das estruturas da organização, a aprendizagem de novas 

competências em todos os níveis hierárquicos e a reorientação dos objetivos da organização. 

Sousa e Voss (2002) explicam ainda que a implementação da GQ numa organização requer 

dois tipos distintos de decisões: o que fazer (conteúdo: a medida em que as diferentes práticas 

de GQ devem ser usadas) e como fazê-lo (processo: como conduzir o processo de mudança 

pelo qual as práticas de GQ escolhidas são incorporadas numa organização). 
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Cardia  (2004)  caracteriza  os  passos  a  serem  seguidos  na  implementação  de  um  Sistema  de  

Gestão da Qualidade da seguinte forma: (1) avaliação do ambiente; (2) perceção exata de que 

se trata da deteção de problemas; (3) busca constante de possíveis soluções através de 

ferramentas estatísticas utilizadas em equipas; (4) realização das tarefas em equipas através de 

uma comunicação interpessoal eficiente. 

2.1.1 Gestão da Qualidade Total 

No mercado global, há uma crescente concorrência entre os produtores e comerciantes de 

bens e serviços, de modo que o foco da vantagem competitiva passou a ser a qualidade. 

Tentativas de melhoria da qualidade nas organizações levaram ao avanço da filosofia de 

gestão chamada “Gestão da Qualidade Total (TQM)” (Ehigie e McAndrew, 2005). 

É consensual entre os teóricos que a sua devida aplicação se deu conforme os estágios 

evolutivos da gestão administrativa. Incluído na filosofia de gestão participativa, o conceito 

de “Controlo de Qualidade” teve origem académica ocidental e revolucionou a gestão do 

século  XX.  Passando  pelos  teóricos  e  empiristas  da  gestão  científica,  como  Taylor,  Ford  e  

Fayol,  que  alicerçaram  o  estudo  da  gestão,  académicos  como  Shewhart,  Feigenbaum,  

Deming, Juran e Ishikawa contribuíram significativamente para a evolução dessa teoria. Do 

“Controlo da Qualidade”, exercido por Ford no início do século passado, o conceito é 

atualmente entendido como “Gestão para ou da Qualidade Total” (Cardia, 2004). 

Para Partlow (1996), TQM significa que a cultura da organização apoia a realização 

consistente da satisfação do cliente através de um sistema integrado de ferramentas, técnicas e 

formação. Isso envolve a melhoria contínua dos processos organizacionais, resultando em 

produtos e serviços de alta qualidade. Ho (1997) define o termo TQM como: Total = todos os 

associados com a empresa envolvidos na melhoria contínua (incluindo os clientes e 

fornecedores), Qualidade = necessidades expressas e implícitas dos clientes plenamente 

atingidas, Gestão = executivos totalmente comprometidos. 

Flynn, Schroeder e Sakakibara (1994) definem gestão da qualidade como uma abordagem 

integrada. Kano (1993) apud Down (1996) utiliza a analogia “House of TQM” para ilustrar a 

ideia  de  que  se  alguma das  ferramentas  de  TQM é  removida,  o  teto  (satisfação  do  cliente  e  

garantia de qualidade) fica em perigo de colapso. Belohlav (1993) descreve a qualidade total 

como um processo unificado. 

No entanto, Powell (1995) desafia seriamente esta afirmação ao indicar que o pressuposto de 

interdependência pode estar errado, concluindo que apenas três de doze práticas de qualidade 

estão significativamente relacionadas com o desempenho total da empresa. 
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De acordo com Hill e Wilkinson (1995), a TQM é baseada em três princípios fundamentais: 

(1) Orientação para o cliente: encontrar os requisitos dos clientes, tanto externos quanto 

internos; (2) Orientação para o processo: as atividades realizadas dentro de uma organização 

podem ser divididas em tarefas ou processos básicos, que estão ligados em série, ou cadeias 

de qualidade, para formar processos avançados; (3) Melhoria contínua: de produtos e 

processos para satisfazer os requisitos dos clientes. 

O motivo pelo qual as organizações implementam a TQM difere muito. Duas grandes 

abordagens podem ser identificadas sob os rótulos de Hard TQM e Soft TQM. A primeira 

concentra-se em ferramentas e técnicas, e na medição e controlo sistemáticos do processo de 

trabalho, garantindo a conformidade com os padrões de desempenho e redução da 

variabilidade. Também tende a ser associada com as Normas BS5750 e ISO9000 que são 

sistemas baseados em abordagens de auditoria das políticas e práticas das organizações. A 

Soft TQM dá  mais  importância  a  áreas  como  o  aumento  da  orientação  para  o  cliente,  a  

formação, o trabalho em equipa, a participação dos trabalhadores e a mudança cultural 

(Wilkinson, Marchington, Goodman, e Ackers, 1992). 

2.1.2 Qualidade nos Serviços 

As  empresas  de  serviços  encontram-se  num ambiente  em constante  mudança.  O número  de  

serviços oferecidos aos clientes está a aumentar, deixando-os com cada vez mais alternativas. 

Certificar-se de que os clientes fiquem satisfeitos é crucial (Looy, Gemmel, Desmet, 

Dierdonck, e Serneels, 1998). Juntamente com o aumentar do peso dos serviços nas 

economias mundiais, há um ênfase crescente na prática empresarial em criar uma experiência 

significativa e memorável para o cliente (Bitner, Ostrom, e Morgan, 2007). 

De acordo com Berry, Parasuraman e Zeithaml (1988), a qualidade do serviço tornou-se um 

grande diferencial e a arma competitiva mais poderosa que muitas organizações de serviços 

líderes possuem. Serviços são performances, e não objetos. Eles são muitas vezes produzidos 

na presença do cliente e a qualidade pode variar consideravelmente de uma empresa para 

outra e de uma situação para outra dentro da mesma empresa (Berry, Parasuraman, e 

Zeithaml, 1985). 

A qualidade do serviço é muitas vezes concebida como a comparação de expectativas da 

execução do mesmo com as perceções reais do desempenho (Zeithaml et al., 1990 apud 

Bloemer, Ruyter, e Wetzels, 1999). Ao nível operacional, a pesquisa em qualidade do serviço 

tem sido dominada pelo instrumento SERVQUAL, baseado no gap model. A ideia central 

deste modelo é que a qualidade do serviço é uma função das diferenças das pontuações ou 
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lacunas entre as expectativas e perceções (P - E). Tem sido proposto que a qualidade do 

serviço é um conceito multidimensional (Parasuraman, Zeithaml, e Berry, 1985).  

Berry, Parasuraman e Zeithaml (1994) sugerem cinco dimensões de serviço que os clientes 

usam como critério para julgar a qualidade do serviço: confiabilidade –  a  capacidade  de  

executar o serviço prometido de forma confiável e precisa, responsabilidade – a vontade de 

ajudar os clientes e oferecer um serviço rápido, garantia – o conhecimento e a cortesia dos 

funcionários e a sua capacidade de transmitir confiança e segurança, empatia – atenção, o 

cuidado individualizado prestado aos clientes, tangíveis – a aparência das instalações físicas, 

equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. 

2.1.2.1 Qualidade dos Serviços Internos 

Para Gremler, Bitner e Evans (1994), nos últimos anos o conceito de clientes internos nas 

organizações de serviços tem sido apresentado e discutido na literatura (Albrecht, 1990; Berry 

e Parasuraman, 1991; Grönroos, 1985; Gummesson, 1987). O consenso geral é que a 

satisfação desses clientes internos também é importante para o sucesso de uma empresa de 

serviços. Segundo Azzolini e Shillaber (1993) as empresas vencedoras oferecem serviços a 

clientes internos com a mesma dedicação com que os entregam a clientes externos. 

Stanley e Wisner (2001) também comentam que o sucesso dos encontros dos serviços 

internos estavam diretamente ligados à satisfação dos clientes externos. Outros identificaram 

as operações do serviço interno como elemento essencial de qualquer estratégia da qualidade 

do serviço (Feldman, 1991; Nagel e Cilliers, 1990; Pfau, Detzel, e Geller, 1991). 

Tal  como  acontece  com  os  clientes  externos,  a  satisfação  de  um  cliente  interno  pode  ser  

significativamente influenciada pelos encontros de serviço com os prestadores de serviços 

internos (Gremler et al., 1994). 

A fim de ter as suas necessidades satisfeitas, os funcionários muitas vezes dependem de 

serviços internos fornecidos por outros na organização. Assim como os clientes externos, 

estes clientes internos também se envolvem em inúmeros encontros de serviço para satisfazer 

as múltiplas necessidades que têm no exercício das suas responsabilidades de trabalho. Estes 

encontros internos incluem as relações entre customer-contact staff e backroom staff, gestores 

e customer-contact staff, gestores e backroom staff, e, para as grandes organizações, entre a 

matriz e cada filial (Lewis e Entwistle, 1990). 

Para Wilkinson, Godfrey, e Marchington (1997), as iniciativas de TQM não podem ser 

analisadas de forma isolada das outras políticas da empresa quem têm impacto sobre a relação 

laboral. A credibilidade e a aceitação de qualquer iniciativa de qualidade é, em parte, regida 
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pelo tratamento da gestão da força de trabalho (Guest, 1992 apud Wilkinson et al., 1997), e, 

portanto,  as  políticas  de  RH  da  organização  e  o  nível  de  confiança  na  gestão  precisam  ser  

considerados. 

O objetivo do trabalhador com foco na TQM é criar uma força de trabalho estável, com baixo 

turnover, reduzido absenteísmo, moral elevada e comprometidos com a alta qualidade do 

serviço (Berry e Parasuraman, 1992 apud Kale, 2006; Hales e Mecrate-Butcher, 1994). Isto 

significa que se exige do trabalhador mais conhecimento, maiores competências e, 

especialmente, disponibilidade e iniciativa para agir (Ruas e Antunes, 1997). 

Para Stanley e Wisner (2001) um princípio subjacente da TQM é que cada funcionário deve 

tratar outros membros da sua organização como clientes valiosos. 

2.1.3 Comunicação na Qualidade 

Na implementação do programa de qualidade total deve-se analisar a cultura da organização e 

nesse processo, a importância de um plano de comunicação torna-se mais necessário, 

principalmente no que se refere a um programa que apoiará as estratégias a serem utilizadas 

em novos processos organizacionais. Para isso devem-se construir mensagens que sejam 

eficazes, éticas e favoráveis ao que está a ser proposto (Binotto, 2002). 

De acordo com Cardia (2004), num ambiente de gestão da qualidade, a comunicação deve ser 

estabelecida e fortalecida sob o componente grupal, uma vez que é através da troca eficaz de 

mensagens que o ato da comunicação produzirá efeitos duradouros durante o processo. 

Binotto (2002) cita procedimentos da GQ, os quais são também práticas que auxiliam na 

comunicação e na participação do público interno: 

 5’s: O nome 5’s vem das iniciais de cinco palavras japonesas que foram traduzidas para o 
nosso  idioma  como:  SEIRI  (senso  de  Utilização);  SEITON  (senso  de  Ordenação);  
SEISON (senso de Limpeza); SEIKETSU (senso de Saúde/Bem-estar); SHITSUKE 
(senso de Autodisciplina). O Programa 5’s parte da crença de que as pessoas que 
frequentam um ambiente agradável, saudável e em constante aperfeiçoamento tendem a 
evoluir em seus hábitos e atitudes; 

 MASP (Método de Solução e Análise dos Problemas): além de incentivar as relações 
interpessoais, aproximando os servidores e estimulando a participação na resolução dos 
problemas trata-se também de um canal de comunicação ascendente. Consiste em listar os 
problemas dos setores e depois hierarquizá-los por ordem de importância, para serem 
submetidos ao método; 

 Pesquisas de Satisfação Interna e Externa: permitem  um  canal  de  comunicação  aos  
utilizadores e ao público interno, a fim de avaliar a satisfação e os problemas existentes 
nos serviços prestados pela empresa; 

 Benchmarking: comparação com outras instituições com o objetivo de buscar 
conhecimentos ou modelos de gestão que tragam competitividade; 
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 Eventos: os  eventos  internos  e  as  festas  são  outro  meio  de  aproximação  do  público  
interno, pois, se bem planeados, podem, além de prestar publicamente homenagens ao 
público interno, sensibilizá-lo, integrá-lo, e ainda ser uma oportunidade da organização 
transmitir mensagens importantes. 

Ruas e Antunes (1997) explicam o sentido da comunicação para alguns dos mais importantes 

autores da Qualidade: Deming (1990) enfatiza o papel da gestão como estimuladora da 

participação dos trabalhadores através da livre expressão de ideias, sugestões e críticas e, 

portanto, da eliminação do medo de errar e de questionar. Juran (1990) defende num dos seus 

princípios a relevância de comunicar todos os avanços obtidos, e Crosby (1979) ressalta a 

comunicação ascendente a fim de localizar obstáculos e dificuldades. 

2.2 Comunicação Organizacional 

Bernardo, Garcia, Lopes e Pimentel (2001) explicam que com as teorias da gestão científica, 

entre  as  quais  o  taylorismo,  a  comunicação  quase  se  reduzia  a  procedimentos  normalizados  

transmitidos pela hierarquia, sendo muito limitada e restringindo-se a fluxos verticais e, por 

vezes, horizontais. Foi a partir da década de 50, com as teorias da “humanização do trabalho” 

(Mayo, 1945), que aconteceu uma primeira tomada de consciência da importância do “fator 

humano” na produtividade organizacional (Alter, 1985), e a comunicação passou a constituir 

um elemento fundamental para o desempenho da empresa. Assim, começaram a surgir 

numerosos instrumentos de comunicação, por vezes em rede, tendo este movimento vindo a 

desenvolver-se progressivamente até aos dias de hoje (Peters e Waterman, 1983; Archier e 

Serieyx, 1978). 

Sobre o papel da comunicação, é de referir o entendimento de François Petit (1973) apud 

Bernardo et al. (2001), que define esta como “utensílio social” privilegiado da organização. 

Esta permite manter um mínimo de interdependência entre os seus diferentes elementos, 

assegurando a manutenção do seu sistema social interno. 

A comunicação permeia todas as atividades de uma empresa (Pimenta e Dergint, 2005), 

tornando-a possível, e pressupõe o preenchimento de alguns requisitos elementares: o sujeito 

remetente, o sujeito recetor, a mensagem, o código da mensagem, o referente e o canal 

(Mesquita, 1999 apud Favoreto, Ishikawa, Favoreto, Aquino, e Favoreto, 2006). Segundo 

Lasswell (2007) o modo mais conveniente de descrever um ato de comunicação é responder 

as seguintes perguntas: Quem diz o quê? Em que canal? A quem? Com que efeito? 

Por outro lado, Oliver (1997) apud Kalla (2005) fornece uma definição mais abrangente de 

comunicação  como  um  intercâmbio  de  ideias,  fatos  e  emoções,  por  duas  ou  mais  pessoas,  

com uso de palavras, letras e símbolos. Bovée e Thill (2000) apud Kalla (2005) acreditam que 

a comunicação efetiva só ocorre quando os participantes alcançam um entendimento comum, 



Capítulo 2  Revisão de Literatura 

- 9 - 

estimulam os outros a tomar medidas, e encorajam as pessoas a pensar de maneira nova. 

Mumby e Stohl (1996) consideram, portanto, que a comunicação não é um processo neutro de 

transferência de informação. 

A comunicação desempenha três papéis fundamentais: participar do alinhamento estratégico 

da empresa, tornar conhecidas mudanças decorrentes das exigências contemporâneas e 

trabalhar o entendimento dos atores internos sobre essas mudanças e seu impacto na cultura 

organizacional (Oliveira e Paula, 2006). 

De acordo com Randolph (1995) e Whetten e Cameron (1998) apud Tzafrir, Baruch e Dolan 

(2004), a partilha de informações aumenta o nível de confiança dos funcionários na gestão. 

Além disso, a comunicação organizacional ajuda os recursos humanos a compreender o seu 

papel dentro da organização (Bowen e Lawler, 1995). 

Goodall Jr. e Eisenberg (1997) apud Scroferneker (2006), por sua vez, apresentam cinco 

modelos de comunicação organizacional: (1) transferência de informação; (2) processo 

transacional; (3) estratégia de controlo; (4) equilíbrio entre criatividade e 

constrangimento/coação/sujeição (constraint); (5) espaço de diálogo, entendido como a 

comunicação em que cada indivíduo tem a oportunidade de falar e ser ouvido. 

Kalla (2005) explica que no contexto da comunicação integrada, a comunicação empresarial 

aborda as capacidades de comunicação de todos os funcionários, a gestão da comunicação 

foca-se no desenvolvimento de competências e capacidades dos gestores da comunicação, a 

comunicação corporativa foca-se na função da comunicação corporativa formal, e a 

comunicação organizacional aborda questões mais filosóficas e teóricas. 

2.2.1 Comunicação Interna 

A comunicação interna pode ser definida de várias formas. Por exemplo, Bovée e Thill (2000) 

apud Kalla (2005) definem a comunicação interna como a troca de informações e ideias 

dentro de uma organização. Argenti (2003) apud Kalla (2005), no entanto, afirma que a 

comunicação  interna  é,  em  essência,  a  criação  de  uma  atmosfera  de  respeito  para  todos  os  

funcionários dentro de uma organização. 

De acordo com Chaney e Christensen (2001), comunicação interna comporta as relações dos 

empregados, e as declarações de missão e de desenvolvimento organizacional. Scholes (1997) 

assume a perspetiva dos stakeholders e define a comunicação interna como a gestão 

profissional das interações entre todos aqueles com interesse numa organização em particular. 

Cornelissen (2004) define a comunicação interna como todos os métodos usados por uma 

empresa para comunicar com seus funcionários. 
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De acordo com Brum (1994) apud Binotto (2002) todo programa de comunicação interna 

deve  estar  voltado  para  a  disseminação  de  ideias  e  para  o  alcance  de  uma  grande  meta.  O  

papel desta comunicação é criar e manter relações com os empregados, estabelecer confiança, 

fornecendo informações oportunas e confiáveis, contribuindo assim para a motivação geral, 

particularmente em tempos de mudança (Dolphin, 2005). 

Spitzer e Swider (2003) sugerem que a comunicação interna efetiva deve ter três objetivos 

básicos: (1) a informação que é comunicada aos empregados é entendida e aceite pelo público 

relacionado com o conteúdo, a intenção, a relevância e o mérito da mensagem; (2) os 

objetivos em relação a motivação, orientação, informação ou aumento da participação dos 

empregados são alcançados pela maioria dos trabalhadores; (3) o resultado final de um 

melhor  diálogo  interno  é  alcançar  a  melhoria  em  um,  ou  mais,  componentes  do  núcleo  de  

sucesso: a qualidade do produto, as vendas, a rentabilidade, o desempenho e satisfação da 

força de trabalho, e finalmente, a satisfação do cliente. 

De acordo com Argenti (1998), os objetivos da comunicação interna por ordem de 

importância são: (1) criar o sentimento de que os empegados são um ativo importante para a 

organização; (2) melhorar a moral e promover a boa vontade entre os funcionários e a gestão; 

(3) informar os funcionários sobre as mudanças internas; (4) explicar os planos de 

remuneração e benefícios; (5) aumentar a compreensão do empregado sobre a organização e 

os seus produtos, organização, ética, cultura e ambiente externo; (6) mudar o comportamento 

dos funcionários para se tornarem mais produtivos, orientados para a qualidade, e 

empreendedores; (7) aumentar a compreensão do funcionário sobre a saúde/questões sociais 

ou tendências que os afetam; (8) incentivar a participação dos trabalhadores nas atividades da 

comunidade.  

Damante e Lopes (2002) recomendam alguns passos para se obter a excelência em 

comunicação interna: 

1.  Planeamento  profissional  da  comunicação  com relevância  estratégica,  realizado  de  forma 
permanente e não apenas pontual; 
2.  As  ações  de  comunicação  dentro  da  empresa  exigem  desempenhos  profissionais,  e  o  
investimento em tempo e dinheiro; 
3. Integração da comunicação interna de forma que exista uma única voz e um único 
comando; 
4. Sensibilidade e qualificação dos gestores; 

5. Os gestores devem antecipar rapidamente oportunidades e ameaças simbólicas; estruturar 
ritos e rituais; funcionar como transmissores de mensagens positivas da empresa para a rede 
de públicos; e ter a capacidade de falar no quotidiano com simplicidade, ética e clareza. 
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Marchiori (2010) cita que a International Association of Business Communicators (IABC) 

desenvolveu, em 2005, uma pesquisa sobre as melhores práticas de comunicação com os 

funcionários. Do estudo emergiram quatro pontos importantes: 

1. Motivar os funcionários para que estejam alinhados com a estratégia de negócio; 
2. Liderar e gerir a comunicação, educando e incluindo líderes e gestores; 

3. Gerir o excesso de informação, acabando com a comunicação desorganizada; 
4. Medir o retorno sobre investimento (ROI) da comunicação interna. 

A comunicação interna eficaz pode melhorar a reputação e a credibilidade corporativa, já que 

os funcionários são vistos como fontes credíveis pelos stakeholders (Dawkins, 2004; 

Hannegan, 2004). O mesmo pensamento é reforçado por White, Vanc, e Stafford (2010), 

quando afirmam que os funcionários são o rosto de uma organização e têm uma poderosa 

influência sobre o sucesso organizacional. 

2.2.1.1 Níveis de Comunicação Interna 

Em termos organizativos, a comunicação pode assumir um carácter mais formal ou mais 

informal, embora não se possa delimitar com exatidão a sua fronteira. Leia-se o formal como 

tudo  o  que  é  planeado e  que  constitui  objeto  de  um acordo,  e  o  informal  como as  relações  

espontâneas e flexíveis entre os membros da organização, orientadas por sentimentos e 

interesses pessoais ou de grupo (Bernardo et al., 2001). 

De acordo com Mahnert (2005) existem quatro níveis de comunicação dentro de uma 

organização: (1) ausência de comunicação; (2) comunicação unidirecional; (3) comunicação 

bidirecional; (4) comunicação multidirecional. Marchiori (2006) estabelece dois níveis de 

comunicação: (1) tática e (2) estratégica. A comunicação tática é a comunicadora de fatos 

ocorridos, tem função informativa e básica, sendo determinante que se processe a partir das 

organizações. A comunicação estratégica é a geradora de fatos, criadora de contextos. Sugere 

um novo comportamento porque tem a função de ajudar a criar o futuro da organização. 

Baker (2002) divide ainda a comunicação nos seguintes níveis: (1) comunicação interpessoal; 

(2) comunicação em grupo; (3) comunicação organizacional; (4) comunicação inter-

organizacional e (5) comunicação em massa. 

2.2.1.2 Canais e Ferramentas de Comunicação Interna 

No âmbito da estrutura organizacional, os fluxos ou canais de comunicação são 

tradicionalmente classificados de acordo com as relações hierárquicas, distinguindo-se a 

comunicação vertical (descendente e ascendente), horizontal e diagonal (Bernardo et al., 

2001). 
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A comunicação descendente parte dos níveis hierárquicos superiores e dirige-se aos escalões 

inferiores. A direção do fluxo segue então o padrão de autoridade das diversas posições 

hierárquicas. Esta pode assumir a forma escrita ou verbal, e constituir um fluxo contínuo, 

visando a integração de todos os seus elementos. Alguns exemplos são: ordens, diretivas, 

coaching, aconselhamento, ações disciplinares e informações gerais (Bernardo et al., 2001). 

A comunicação ascendente circula no sentido inverso, da base para o topo, passando pelos 

escalões intermédios. Contudo, nem sempre funciona plenamente, terminando muitas vezes 

no superior imediato. De acordo com Read (1962) apud Zeithaml,  Berry  e  Parasuraman  

(1988), esta comunicação normalmente fornece informações aos gestores de nível superior 

sobre as atividades e desempenhos por toda a organização. Outros tipos específicos de 

comunicação que podem ser relevantes, são por exemplo, relatos de problemas e exceções na 

prestação de serviços, relatórios de desempenho, e informações financeiras e contabilísticas 

(formais ) e as discussões entre customer-contact staff e gestores de nível superior (informais) 

(Zeithaml et al., 1988). 

A comunicação horizontal ocorre entre indivíduos situados no mesmo nível hierárquico, 

entre os diferentes setores, serviços ou especialidades (Bernardo et al., 2001). Um aspeto 

importante da comunicação organizacional é a coordenação ou integração dos departamentos 

de uma organização para alcançar objetivos estratégicos (Anderson, 1984 apud Zeithaml et 

al., 1988). 

A comunicação diagonal refere-se à comunicação entre gestores e trabalhadores localizados 

em diferentes divisões funcionais (Wilson, 1992). Este conceito foi introduzido para capturar 

os novos desafios de comunicação associados às novas formas organizacionais, tais como 

organizações matriciais (Baker, 2002). 

Edmond e Tilley (2002) descrevem a comunicação multidireccional como a criação de 

relações interativas entre funcionários e gestores, e entre funcionários e outros funcionários. 

Esta afirmação é sustentada por Kedzie (1995) apud Mahnert (2005), que descreve a essência 

da comunicação multidirecional, como sendo todas as pessoas que recebem informações 

através de um canal de informação, e são capazes de participar no contexto completo da 

discussão. Isto é alcançado através da criação e manutenção de canais horizontais, verticais e 

diagonais mutuamente acessíveis. A finalidade da comunicação multidirecional é a criação de 

sinergias,  bem  como  a  melhoria  da  compreensão,  da  motivação,  do  comprometimento  e  do  

desempenho em todos os níveis da organização. 

Os instrumentos de comunicação (murais, intranet, boletim informativo, guia do utilizador, 

boletim interno, caixa de sugestões) vêm assumindo funções muito importantes na condução 
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das políticas de comunicação interna e nos programas de qualidade (Binotto, 2002). Ruas e 

Antunes (1997) citam também outras ferramentas importantes, como o quadro de avisos, as 

reuniões sistemáticas, as circulares e memorandos, a comunicação em cascata para níveis 

hierárquicos, os seminários internos, o jornal da organização e a distribuição do relatório 

financeiro aos empregados. 

A comunicação face a face é a ferramenta preferida quando a mensagem é difícil ou ambígua, 

ou quando o emissor e o recetor diferem em conhecimento ou opiniões (Daft e Lengel, 1984). 

Nestas situações, os meios de comunicação como os relatórios escritos não oferecem riqueza 

suficiente. Em organizações de serviços, os tipos de mensagens que precisam ser transmitidas 

são muitas vezes complexas e ambíguas, e o conhecimento dos gestores de topo, muitas vezes 

difere do resto dos funcionários (Berry et al., 1985). 

Os meios de comunicação também podem funcionar como elemento educativo, aumentando a 

consciencialização do cliente, informando os funcionários das condições de mercado, bem 

com da importância da contribuição de cada indivíduo para a qualidade do produto final 

(Wilkinson et al., 1997). 

Outras pesquisas sugerem que cada canal de comunicação tem características, como a 

presença social e a riqueza de informações, que o torna apropriado em algumas situações, mas 

em outras não (Lengel e Daft, 1988; Rice e Shook, 1990). Short et al. (1976) apud Duxbury e 

Neufeld (1999) definiram presença social como o grau em que um meio de comunicação 

transmite a presença física e os sinais não-verbais e sociais dos participantes. Daft e Lengel 

(1986) definem riqueza de informação como a medida em que o meio é capaz de ligar 

diferentes quadros de referência, tornar as questões menos ambíguas, fornecer feedback 

imediato, transmitir sinais múltiplos, envolver vários sentidos e fornecer oportunidades de 

aprendizagem em dado intervalo de tempo. 

A comunicação face a face é considerada o meio mais rico e com a maior presença social, 

uma vez que tem a capacidade de transmitir a experiência direta, os sinais de múltiplas 

informações e a compreensão emocional intensa de uma mensagem (Daft e Lengel, 1986; 

Lengel e Daft, 1988). Os meios interativos, como o telefone e os meios eletrónicos, também 

são elevados em relação à riqueza e à presença social – principalmente pela sua capacidade de 

fornecer feedback rápido, porém não tanto quanto a comunicação face a face, pois os sinais da 

linguagem corporal são eliminados. Os meios escritos endereçados (memorandos, notas, 

relatórios) podem ser focados pessoalmente, mas transmitem sinais limitados, e têm um ciclo 

de feedback lento. Os meios escritos impessoais, tais como folhetos e boletins, são baixos 
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tanto na presença social – sinais de informação limitado – como na riqueza – falta de foco 

pessoal e pouca oportunidade de feedback (Duxbury e Neufeld, 1999). 

Segundo Duxbury e Neufeld (1999), as comunicações podem ser divididas em dois tipos com 

base no tempo: sincronizadas e assíncronas. Comunicação sincronizada é definida pela 

interação simultânea dos participantes e inclui as comunicações face a face, tais como 

reuniões e também interações por telefone. Comunicação assíncrona inclui comunicações 

baseadas em papéis, e-mail e fax (Culnan e Bair, 1983). Enquanto a comunicação 

sincronizada pode oferecer uma maior presença social e riqueza de informação, a 

comunicação assíncrona tem a vantagem de ser independente, tanto em tempo, como em 

localização (Sproull e Kiesler, 1991). 

Outra forma de classificar a comunicação é de acordo com a facilidade de análise da tarefa. 

Quando as tarefas são altamente analisáveis, as formas escritas e as estatísticas da 

comunicação (memorandos, relatórios, regras e procedimentos) são frequentes. Quando as 

tarefas são menos analisáveis, a informação é habitualmente conduzida face a face, ao 

telefone ou em reuniões de grupo (Daft, 2008 apud Marchiori, 2010). 

Haas (2006) encontrou que o maior desejo dos empregados em várias organizações foi ter 

mais informações da gestão de topo, e mais funcionários acreditam que a comunicação face a 

face com os supervisores é o canal mais desejável. Em suma, os funcionários querem ver e 

falar com os seus líderes. Os gestores de topo têm um papel em que exercem forte influência 

pessoal nas relações com outros funcionários, afetando as suas atitudes, a satisfação no 

trabalho e, consequentemente, como os funcionários falam sobre a organização ao público 

externo (White et al., 2010). 

2.2.2 Barreiras e Problemas 

Há fatores de natureza variada que podem intervir no processo comunicacional. Estes são 

conhecidos por “barreiras à comunicação”, que no entendimento de Lee Thayer (1979) apud 

Bernardo et al. (2001) podem ser de natureza organizacional (características estruturais), 

interpessoal, individual, canal ou meio e tecnológica (volume de informação).  

Existem  extremos  opostos  que  podem  ser  identificados  neste  contexto,  ou  seja,  falta  de  

comunicação e sobrecarga de informação. Os recursos humanos ficarão insatisfeitos se não 

receberem informação suficiente que seja importante para fazerem o seu trabalho de forma 

eficaz e eficiente. Por outro lado, demasiada informação, ou informação inútil, leva a 

confusão e a baixa motivação, e consequentemente, a funcionários insatisfeitos com o seu 

trabalho (Opitz e Hinner, 2003). 
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Para Rosenfeld, Richman e May (2004), comunicar muito pouco cria um vácuo que causa 

desconfiança e especulação. A comunicação interna eficaz esforça-se para conseguir a “adequação 

de informação”, que é uma medida da relação entre a informação necessária e a informação 

recebida. 

Na comunicação descendente as lacunas entre a gestão e os empregados podem causar 

reações negativas para a organização (Cameron e McCollum, 1993) e além disso os níveis de 

escolaridade variam entre os funcionários, influenciando as expectativas sobre a qualidade da 

comunicação, bem como sobre a necessidade de informação (Gray e Laidlaw, 2002). Por fim, 

uma força de trabalho diversificada e dispersa significa que a abordagem one-size-fits-all é 

altamente ineficaz (Davis, 2005; Suzuki, 1997). 

A estrutura burocrática é talvez a maior das barreiras, por impor canais e interlocutores, 

definindo-os previamente a partir da hierarquia funcional. Outros obstáculos são as culturas 

organizacionais baseadas na autoridade e na norma, e o excesso, ou a falta, de objetividade. 

Ainda podem ser listadas como barreiras à comunicação, a prevalência de algumas ideias 

preconcebidas sobre a postura autoritária, encontradas na figura do executivo ou 

administrador (Curvello, 2002). 

Kreeps (1995) apud Cabral (2004) indica o lado frágil da natureza da comunicação humana, 

que, por causa da sua complexidade, das subtilezas e singularidades, pode sempre provocar, 

ao contrário do que se propõe, incompreensão, mal-entendidos e/ou discordâncias entre 

interlocutores. 

Quando as relações interpessoais dentro da empresa não são muito claras, a falta de 

comunicação prolifera de maneira invisível. Também é complicado quando os funcionários 

acreditam que trabalhar é um mal necessário e, portanto, estão na empresa só para sobreviver, 

para ganhar dinheiro. A empresa transforma-se numa arena, na qual as pessoas buscam 

preservar seus espaços e manter seus poderes – e acreditam que se podem manter mais tempo 

nos seus cargos, sonegando informações e controlando a comunicação (Filiage, 1999). 

Segundo McPhee (1985) a comunicação indireta priva o funcionário da sua “voz” e muitas 

vezes a distorção é inevitável, levando a comportamentos de disfarce. Um deles é a distorção 

intencional das suas opiniões pelos remetentes, que tentam agradar ou estar de acordo com as 

expectativas dos seus superiores. 
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3. METODOLOGIA 

Conforme o principal objetivo do projeto, foi necessário realizar um conjunto de entrevistas, 

com o intuito de captar a opinião dos colaboradores acerca do sistema de comunicação interna 

da empresa. Após a revisão da literatura, concluiu-se que seria fundamental desenvolver 

entrevistas estruturadas segundo duas dimensões1. A primeira dimensão aborda o 

funcionamento do sistema de comunicação interna atualmente implementado na EDSAE, 

incluindo questões relacionadas com a implementação e revisão do sistema na empresa, o 

planeamento dos procedimentos e os canais de transmissão e monitorização das informações 

que circulam na empresa. Esta primeira dimensão permitiu observar a perceção e 

compreensão que os colaboradores apresentam sobre o atual sistema de comunicação interna. 

Na segunda dimensão, as questões estão direcionadas para a análise dos gaps na efetividade 

da comunicação interna, ou seja, são apresentadas questões como distribuição e compreensão 

da mensagem, ferramentas e níveis de comunicação. Nesta dimensão, pretendeu-se perceber 

as falhas do atual sistema de comunicação, para possibilitar uma futura proposta mais 

eficiente e que vá de encontro às necessidades expressas. As perguntas dirigidas aos quadros 

superiores e aos subordinados foram específicas a cada um, visto que o fluxo de comunicação 

é influenciado pela linha hierárquica da empresa.  

O presente estudo incidiu sobre uma grande parte dos membros da empresa, constituindo uma 

amostra total de 11 colaboradores, entre os quais professores da Escola de Dança e Escola de 

Teatro Musical e os superiores hierárquicos, com idades compreendidas entre os 28 e os 46 

anos2. Após a realização das entrevistas, procedeu-se à análise da informação recolhida a 

partir da técnica de análise de conteúdo (AC) (Bardin, 1977). A técnica de AC é composta por 

três  grandes  etapas:  1)  a  pré-análise;  2)  a  exploração  do  material;  3)  o  tratamento  dos  

resultados e interpretação. A primeira etapa é descrita como a fase de organização, que pode 

utilizar vários procedimentos, tais como leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a 

partir das unidades de registo. Na última etapa faz-se a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo as suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função das características comuns (Caregnato e Mutti, 2006). Com esta 

técnica, foi desenvolvida uma matriz com as categorias de análise, através da qual foi feita a 

interpretação dos conteúdos das respostas dos entrevistados. 

                                                
1 Ver Anexo 1 – Guiões das entrevistas 
2 Ver Anexo 2 – Caracterização social dos entrevistados 
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Para auxiliar a compressão do fluxo de informações e o funcionamento da empresa, de acordo 

com as funções específicas de cada colaborador, foi também necessária a obtenção do 

organograma da EDSAE, e o mapeamento do fluxo da comunicação interna através de um 

fluxograma, criado a partir das entrevistas ao gestor de topo e por observação direta. 

Com base na revisão da literatura delineada no capítulo anterior, e na metodologia 

apresentada neste capítulo, foram então identificadas as seguintes questões de pesquisa: 

 A existência de um sistema de comunicação interna, com um fluxo de informações 

estruturado e planeado, auxiliará na tentativa de reduzir a falta de informação? 

 As falhas de comunicação e a falta de informação influenciam o desempenho das 

funções e a motivação dos colaboradores? 

 Existe alguma relação entre a satisfação da quantidade e qualidade da informação 

recebida e o sentido de pertença à organização? 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 A Empresa 

A parte prática deste projeto foi desenvolvida na Escola de Danças Sociais e Artes de 

Espectáculo – EDSAE, que é um centro cultural direcionado para o ensino da dança e do 

teatro musical e está no mercado lisboeta há 15 anos. Assentando no princípio da educação e 

da sensibilização, a EDSAE possui um vasto campo de intervenção em várias áreas, 

nomeadamente no ensino, na criação artística, na formação de profissionais e na produção de 

eventos que vão desde iniciativas de caráter artístico e cultural, a eventos de caráter social e 

recreativo. 

Ao longo da sua história, a EDSAE direcionou os seus investimentos e esforços em projetos 

que têm como objetivo proporcionar o desenvolvimento dos seus alunos nas vertentes física, 

mental, artística e cultural, buscando sempre oferecer produtos e serviços de alta qualidade. É 

uma  referência  nacional  devido  ao  pioneirismo  no  ensino  da  Salsa  em  Portugal,  ao  alto  

investimento em formação e melhoria contínua dos seus professores e bailarinos a nível 

teórico-prático, e pela qualidade do serviço. Em virtude dessas características, alcançou, em 

2009, o prêmio de Melhor Cia de Danças do Mundo, atribuído pelo Portugal Dance Awards, 

apresentado pela RTP1. 

A estrutura orgânica da escola encontra-se dividida em duas áreas: Escola de Dança, que 

oferece  aos  alunos  30  modalidades  variadas  a  par  e  a  solo,  e  conta  com  um  staff de 14 

professores (4 internos e 10 externos); e Escola de Teatro Musical, vocacionada para o ensino 

do canto, dança e representação, a qual possui 9 professores externos. A empresa possui no 

total 28 colaboradores a integrarem os seus recursos humanos, cada qual com a sua função 

específica. 

De acordo com Bernardo et al. (2001), a melhor forma de retratar a configuração estrutural de 

uma organização e o seu funcionamento interno é pelo organograma: é através deste que 

visualizamos as relações de autoridade, a posição funcional inter-departamentos e o modo 

como se repartem as tarefas. A Figura 4.1 mostra a linha hierárquica da empresa, composta 

pela gestão de topo e os vários departamentos com os respetivos responsáveis. 
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Figura 4.1 Organograma da empresa EDSAE 

  
Fonte: Elaboração própria 

4.2 Comunicação Interna na EDSAE 

A informação presente neste capítulo foi obtida através dos dados recolhidos nas entrevistas 

realizadas aos colaboradores da EDSAE, e da consulta de documentação da empresa, bem 

como observação direta do fluxo de informações e tarefas diárias dos colaboradores da 

empresa. 

Os fluxos de atividades circulam, quer no sentido descendente quer no sentido ascendente, 

segundo o organograma estabelecido pelo fluxo de autoridade formal. No entanto os fluxos de 

comunicação podem ocorrer de uma forma completamente informal, em que uma informação 

pode partir de um elemento do centro operacional diretamente para um gestor de topo (Silva, 

2005), sendo isto o que Mintzberg (1995) descreve como uma quebra da ligação hierárquica. 

Segundo Mintzberg (1995), na fase inicial a generalidade das organizações têm estruturas 

simples, são de pequena dimensão e apresentam um número de efetivos reduzido. A 

coordenação entre pequenos grupos é normalmente assegurada por uma comunicação 

informal, cujo mecanismo de coordenação é denominado ajustamento mútuo. Nas escolas este 
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fluxo é o mais evidente, uma vez que a informação entre todos os elementos da organização 

escolar circula através da comunicação direta e informal (Silva, 2005). A comunicação 

informal dá origem ainda ao que Mintzberg (1995) define como constelações de trabalho. 

Estes fluxos são explicados pela proximidade entre os diferentes elementos da organização, 

podendo esta proximidade dever-se ao facto dos indivíduos trabalharem numa mesma 

estrutura. Estas constelações podem também ser compostas por indivíduos unidos pela 

necessidade que têm em comunicar dentro da organização, para a realização de determinadas 

tarefas ou funções que lhes são incumbidas. 

Porém, grande parte das pequenas empresas com uma estrutura simples não o faz apenas no 

início do seu ciclo de vida. O aumento da dimensão dos grupos gera uma menor eficácia da 

comunicação informal. Frequentemente, a grandes grupos estão associados turnos de trabalho, 

o que pressupõe a existência de procedimentos que coordenem o trabalho entre eles. Deste 

modo, e também por uma necessidade de liderança, adota-se a supervisão direta como forma 

de coordenação (Mintzberg, 1995). 

A comunicação interna na EDSAE não se encontra enquadrada com os principais objetivos 

estratégicos da organização. A comunicação é somente desenvolvida no sentido de satisfazer 

as necessidades do público externo, ou seja, é dada ênfase ao contato entre os professores e os 

alunos da escola, pois é através destes que o serviço é entregue. Não há um planeamento da 

comunicação devido à falta de estrutura na organização.  

Como uma pequena empresa, a EDSAE possui uma comunicação interna principalmente 

informal, onde o fluxo das mensagens não é planeado e não segue obrigatoriamente um 

processo de distribuição. É possível observarmos na Figura 4.2 que o fluxo de informações 

segue  em  todos  os  sentidos  (vertical,  horizontal  e  diagonal),  o  que  mostra  a  falta  de  

planeamento e objetividade, para além da falta de reconhecimento da importância da 

comunicação interna como parte da estratégia da empresa. 
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Figura 4.2 Fluxograma da comunicação interna na empresa EDSAE 

 
Fonte: Elaboração própria 

A EDSAE não possui um sistema de comunicação interna pois não possui uma estrutura 

muito formalizada. Como consequência disso, o fluxo de informação é predominantemente 

informal, prevalecendo a comunicação oral. Seguidamente são apresentados alguns exemplos 
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(...) normalmente a informação passa de uma pessoa para outra e vai como rede (...) e essa espalha para 
mais uns quantos e assim por diante. 
(...) não sei das coisas se não for através dos colegas. 
(...) somos uma equipa e cada um tem sempre informação diferente, e geralmente é oralmente 
transmitida entre nós. 

Verificou-se também que, para além da comunicação face a face, as reuniões individuais e 

coletivas e o telemóvel são os instrumentos mais utilizados na divulgação das informações 

relacionadas com o desenvolvimento de tarefas diárias e/ou com a própria gestão da empresa. 

E-mail e Facebook (chat) foram citados por poucos colaboradores como uso interno. No 

entanto, o uso do e-mail e telemóvel nem sempre é eficaz, porque muitas vezes a informação 

não chega ao recetor da forma mais correta. Com alguma frequência é impressa e entregue 

aos colaboradores a newsletter destinada ao público externo, como meio de informá-los dos 

novos produtos/serviços (aulas, eventos, festas, workshops). O mural de avisos usa-se 

atualmente para afixar publicidade sobre festas, eventos e novas aulas. A newsletter e  o site 

existentes  têm como objetivo  único  e  exclusivo  informar  o  público  externo.  As  reuniões  de  

início de ano letivo, com o objetivo de informar todos os colaboradores do planeamento 

anual, deixaram de existir. Tudo isso pôde ser constatado de acordo com os relatos seguintes: 
(...) já existiu antigamente uma reunião de início de ano, mas pelo menos nos últimos 2 anos acho que 
não houve. 
(...) há muita coisa que eu tenho conhecimento, mas é pela newsletter que recebo do público externo. 
(...) as reuniões existem de vez em quando (...) no entanto, como nem toda gente muitas vezes está 
presente ou nem é convocada, é a mesma coisa que nada. 
(...) às vezes há umas folhas que andam a circular, só que lá está, muitas vezes não chegam a todos os 
professores. 
(...)  havia  um  dia  que  era  para  preparar  aulas,  e  muitas  vezes  tínhamos  reuniões  com  a  Bibi  e  os  
professores todos (...) mas isso depois deixou de acontecer. 

Os superiores hierárquicos, enquanto componentes chave da estrutura, têm a tarefa de 

formalizar a comunicação no sentido descendente, e de definir as tarefas para os professores e 

administrativos. Entretanto, os colaboradores de um modo geral pensam que a comunicação 

descendente na empresa é ineficaz, e possui falhas graves na circulação das informações, pois 

a mensagem não chega do topo à base. Para além disso, muitos reclamam que a informação 

não  é  transmitida  de  forma  igual  para  todos,  e  que  os  gestores  não  são  totalmente  abertos,  

transmitindo as informações de forma parcial. Os gestores informam a pessoa mais próxima e 

pensam que esta vai informar todos os colegas, ou seja, a distribuição da informação não é 

estruturada e, consequentemente, tem muitas falhas pelo caminho, conforme os seguintes 

exemplos: 
(...) não é feita de forma igual para todos e tem falhas. 
(...) acho que determinadas coisas que são definidas lá em cima perdem-se pelo caminho. 
(...) estamos a passar e chamam-nos (...) é assim que a informação muitas vezes é passada. 
(...) ou é tudo muito em cima, ou as vezes num dia é uma coisa, e no outro dia é outra. 

Outro tipo de informação recolhida foi a do feedback sobre o desempenho, sentido como 

insuficiente ou inexistente pela grande maioria dos colaboradores: 
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(...) não há nada formal, não há uma avaliação (...) à medida que se desempenha determinadas tarefas, 
às vezes há um feedback informal e pessoalmente. 
(...) isto é uma das minhas queixas desde que entrei, quase nunca tenho feedback. 
(...) recebo feedback dos alunos, mas não da administração ou dos professores. 

Quanto à comunicação ascendente não há um fluxo contínuo da base para o topo. Juntamente 

com a falta de outras ferramentas de comunicação, limita-se a transmissão das mensagens ao 

contato direto. Quando se questionaram os colaboradores no que respeita ao diálogo entre os 

mesmos e os gestores, o resultado foi diferenciado, constatando-se que os gestores possuem 

um tratamento diferente com alguns colaboradores: 
(...) o diálogo aberto não é muito possível (...) os funcionários ficam um pouco inibidos em relação ao 
que podem falar abertamente. 
(...) os colaboradores possuem um diálogo aberto com os gestores (...) pelo menos eu sim. 
(...) apesar de alguns colaboradores conseguirem fazê-lo (falar com os gestores), por uma razão ou 
outra, nem todos conseguem ter essa abertura. 
(...) acho que os colaboradores possuem um diálogo aberto com os gestores (...) pelo menos no meu 
caso eu acho que é tudo muito direto. 

Na comunicação horizontal assistiu-se a uma proximidade das relações, mas com alguma falta 

de coesão do grupo entre os professores externos e internos e a secretaria. Isto deveu-se em 

grande parte ao trabalho em turnos diferentes. Indicam-se, a título de exemplo, algumas das 

opiniões proferidas: 
(...) não somos uma equipa tão grande quanto isso, e acabamos sempre por comunicar uns com os 
outros. 
(...) com alguns colaboradores a informação corre bastante bem, com outros nem por isso. 
(...)  os  colaboradores  cooperam,  mas  não  é  tanto  por  causa  de  serem  uma  empresa,  mas  por  serem  
conhecidos/amigos. 
(...) podia ser um pouco mais agilizada, fluente e imediata. 

Em relação a forma de comunicar dos gestores, foi citado pela maioria dos colaboradores que 

eles comunicam bem e com clareza. Entretanto, segundo a opinião dos colaboradores, o 

problema está no facto de não se saber qual a mensagem a transmitir: 
(...) nem sempre os colaboradores percebem bem o que significa, às vezes o objetivo não é muito claro. 
(...) eu acho que não existe a mensagem (...) não existe uma estratégia nem a curto, nem a médio, nem a 
longo prazo (...) existe uma estratégia ao minuto, vamos reagindo. 
(...) quando eles querem transmitir a mensagem, eles transmitem (...) muitas vezes não da melhor forma, 
nem na melhor altura. 
(...) entre os chefes e os colaboradores existe uma parede. 
(...) a informação que passam hoje, amanhã pode ser totalmente diferente. 

Resumindo, não há um planeamento da comunicação interna, poucas são as ferramentas 

utilizadas para tal, muitas vezes não há diálogo aberto, os colaboradores trabalham em 

períodos distintos e os gestores, apesar de comunicarem bem, mudam de ideias com 

frequência, não havendo, por isso, uma distribuição eficaz da informação. Os colaboradores 

relataram que nem todos ficam a saber as informações ao mesmo tempo, e que muitas vezes 

sabem pelos colegas ou pela publicidade feita aos alunos. 

Na segunda parte das entrevistas foi analisada a satisfação e efetividade da comunicação 

interna  da  EDSAE,  numa  tentativa  de  descobrir  o  que  pode  e  deve  ser  melhorado  no  atual  
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sistema. Para a metade dos colaboradores a quantidade de informação recebida por parte dos 

gestores é pouca, para a outra metade é suficiente: 
(...) se eu não perguntar a informação não chega. 
(...) às vezes, para além de ser pouca, não é esclarecedora. 
(...) no meu caso é suficiente. 
(...) normalmente a informação que chega é a que é precisa. 

A maioria dos colaboradores sente-se satisfeita com o canal pelo qual recebe a informação, 

porque é o único meio existente na empresa, sendo que alguns disseram depender do tipo de 

informação que os gestores pretendem passar: 
(...) se for em relação aos eventos, há normalmente uma comunicação oral daquilo que se passa, mais 
um papel escrito com tudo, mais a newsletter que nos chega, mais a informação que está no site (...) 
quando são tarefas internas mais específicas, acaba por não haver registo escrito. 
(...) depende, porque se a resposta chega quando eu preciso realmente de alguma coisa, tudo bem (...) 
mas, na maioria das vezes, tenho que insistir para saber realmente qual é o caminho que devo seguir 
para o planeamento de uma determinada atividade. 
(...) a nível gráfico estou satisfeito (...) como professor acho que se pode melhorar. 

A comunicação face a face e as reuniões foram as ferramentas escolhidas como as mais 

eficazes na empresa, no entanto os colaboradores sugeriram algumas ferramentas que 

poderiam ser mais úteis ou mais adequadas à comunicação na EDSAE: 
(...) deveriam ser feitas reuniões com todos para ser tudo esclarecido ao mesmo tempo e de igual forma, 
(...) talvez utilizar mais o e-mail (...) poderia ser criado no site uma zona para os professores, que tivesse 
sempre a informação atualizada com tudo o que é preciso saber. 
(...) marcar uma reunião com todos, com uma certa periodicidade, e falar um pouco sobre qual a 
estratégia a seguir, recolher opiniões, feedbacks, fazer ali um workshop onde se pudesse dar algumas 
ideias. 
(...) grupo no Facebook ou e-mail em que se possa ter acesso a todas as informações (...)  e digo isso 
porque as pessoas tem sempre acesso ao computador em qualquer lado. 
(...) deveria existir uma única pessoa que fizesse a ponte entre os professores e a gestão. 
(...) se existisse uma sala de professores, seria muito mais fácil afixar um quadro com todas as 
informações úteis. 

Sobre as dificuldades existentes na comunicação interna, foram indicadas muitas: 
(...) nem toda a gente ter acesso à informação, porque não estamos todos juntos nos mesmos horários 
(...) talvez também pela gestão acreditar que ao falar com uma pessoa, isso é o suficiente para essa 
pessoa se encarregar de informar toda a gente (...) acontece também haver informação mal entendida, 
vinda de duas pessoas diferentes e que acaba por não se perceber. 
(...) a ausência que costuma haver por parte dos gestores. Como eles não estão cá muitas vezes para ver 
o que se passa, acabam por se guiar por informações ditas por outros, e que nem sempre retratam o que 
se passou. 
(...) a mensagem não é linear, varia de dia para dia, num dia pode ser uma coisa, no outro dia pode ser 
uma coisa completamente diferente. 
(...) hoje é uma coisa, amanhã é outra. 
(...) não trabalhamos cá todos ao mesmo tempo (...) faz falta estarmos todos juntos pelo menos uma vez 
por mês, para perceber o que vai acontecer. 

Alguns colaboradores citaram também limitações em relação ao desempenhar a sua função, 

devido às dificuldades acima expostas: 
(...) quando há informação divergente sobre o mesmo assunto, uma parte da equipa recebe uma 
determinada informação e pensa que é de uma determinada maneira, outra parte pensa que é de outra 
(...) então as coisas acabam por não ser bem feitas. 
(...) as informações são passadas para fora antes de eu ser informado ou antes de me serem confirmadas. 
(...)  o  facto  de  a  comunicação  falhar  interfere  no  meu  trabalho  e  limita  a  comunicação  para  com  os  
alunos,  a  utilização  de  ferramentas  e  o  uso  dos  espaços  da  própria  escola  (...)  existem  más  
interpretações, que limitam a própria função como professora. 
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Os colaboradores possuem muitas expectativas em relação a um sistema de comunicação 

ideal, planeado e estruturado, tais como: 
(...) esperava que aquilo que a direção da escola quisesse transmitir fosse realmente transmitido, e que 
todos os colaboradores ficassem a perceber aquilo que era suposto fazer. 
(...) uma reunião que servisse para analisar o que aconteceu na semana anterior, quais os pontos 
negativos, como solucionar as situações e programar o que vai acontecer durante a semana (...) era o 
método perfeito. 
(...) para poder melhorar mesmo, era realmente necessário ter uma pessoa que faça a ponte entre nós. 
(...) acho que falta uma ponte entre os gestores e os colaboradores. 
(...) a possibilidade de haver reuniões (...) eles lá em cima falam connosco individualmente dependendo 
do trabalho de cada um, mas acho que falta um trabalho de equipa. 

Por último, verificou-se insatisfação por parte da grande maioria dos colaboradores em 

relação à efetividade da comunicação interna da EDSAE: 
(...) acho que são as circunstâncias que a escola está a passar, isso faz com que as coisas sejam levadas 
assim um bocadito ao acaso. 
(...) têm acontecido muitas coisas (...) em conjunto não existe comunicação, acho que não é bom. 
(...) acabo por estar satisfeito mais pelos colegas, porque todos nós percebemos as falhas de 
comunicação que existem na empresa e tentamos ajudar-nos (...) e somos sempre auto-suficientes. 
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5. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 Plano de Comunicação Interna na EDSAE  

Está mais que debatido em vários estudos que os ganhos com a qualidade são proporcionais ao 

grau de consciencialização de todos os indivíduos inseridos na organização (Santos, Costa, e 

Truss, 2006) e, de acordo com Damante e Lopes (2002), a comunicação interna é importante 

porque está agregada ao conceito de as organizações serem essencialmente as pessoas que 

dela fazem parte. 

Sabemos ainda que é a comunicação que ocorre na organização, e a comunicação entre ela e 

seu meio ambiente, que a definem e determinam suas condições de existência e a direção do 

seu movimento (Thayer, 1976 apud Cabral, 2004), e também que as comunicações são tão 

essenciais para uma organização que se pudéssemos identificar todos os canais que 

transmitem informação, e os meios pelos quais a informação influencia o comportamento da 

organização, estaríamos mais próximos de compreender a organização em si (Litterer, 1977 

apud Cabral, 2004). 

Nesse sentido, há a possibilidade de se potenciar a qualidade por meio da comunicação, sendo 

esta capaz de empenhar os colaboradores nos objetivos da organização, bem como auxiliar 

uma mudança de atitude, à medida que atua na valorização e na reconstrução do correto 

significado da comunicação, mostrando ao colaborador quais as ferramentas e os canais 

corretos a utilizar em cada caso, no sentido de facilitar a execução das suas atividades (Santos 

et al., 2006). 

Portanto, fornecer informações corretas, dar aos colaboradores suporte para a expressão de 

seus sentimentos, envolvê-los no planeamento e implementação da mudança, habilitar 

gestores e colaboradores como comunicadores, e providenciar feedback, retroalimentando o 

processo de comunicação organizacional interna, são ações que devem fazer parte do 

quotidiano dos líderes empresariais interessados em melhorar o seu desempenho. É preciso 

também lançar novas bases para um relacionamento mais produtivo e eficaz com o público 

interno, com vista a um desenvolvimento organizacional mais competitivo. (Cabral, 2004). 

É preciso entender que o planeamento da comunicação interna deve ser feito por um período 

de tempo de longo prazo. É preciso olhar para uma abordagem que se estenderá ao longo dos 

anos,  pois  enquanto  o  planeamento  da  comunicação  tática  é  reativa  e  de  curto  prazo,  a  

comunicação estratégica é pela sua natureza, pró-ativa e de longo prazo. 
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De acordo com os indicadores de excelência da ABERJE citados por Damante e Lopes 

(2003), para que qualquer projeto de comunicação interna tenha bons resultados é necessário 

antes de tudo: 

 Planeamento profissional da comunicação com os colaboradores e, tal como com o 
planeamento de comunicação de marketing externo, realizado de forma permanente; 

 Integração da comunicação interna, de modo a que tenha uma única voz e um único 
comando; 

 Sensibilidade e habilitação dos gestores. Gestores que não compreendam o papel e a 
importância da comunicação no ambiente atual dos negócios, são entraves à 
excelência da comunicação interna. 

Apesar de um plano de comunicação responder aos aspetos anteriormente mencionados, isso 

não significa que este tenha sido percebido eficazmente pelos colaboradores, uma vez que os 

indivíduos poderão apresentar enviesamentos cognitivos, que por sua vez, afetam a perceção e 

assimilação da informação, assim como a forma como esta é processada. Para minimizar o 

impacto negativo destes enviesamentos, será necessário desenvolver um conjunto de aspetos 

(Aguinis, 2005): 

 Fomentar o envolvimento dos colaboradores – envolver os colaboradores no design do 
sistema, para que seja possível obter a sua participação e aceitação; 

 Compreender e identificar as necessidades de cada um dos colaboradores; 
 Criar uma atitude positiva – evitar atitudes negativas e rumores na organização acerca 

do novo sistema; 
 Documentar as comunicações – por exemplo, desenvolver documentos acessíveis a 

todos via intranet ou internet; 
 Utilizar diversos canais de comunicação – desenvolver múltiplos meios de 

comunicação, incluindo reuniões, e-mails e circulares, transmitindo de forma repetida 
e constante a mesma mensagem aos colaboradores; 

 Utilizar comunicadores credíveis – identificar fontes credíveis de comunicação para os 
restantes colaboradores, que poderão servir para passar a mensagem; 

 Repetir a mensagem – repetição da informação de uma forma consistente e constante, 
fazendo os indivíduos a estarem em contato com a mesma, e assimilarem a mensagem 
transmitida. 

A escola de danças EDSAE, como uma empresa de serviços, tem uma enorme preocupação 

na qualidade da entrega dos mesmos, ou seja, toda a sua estratégia e comunicação está 

pensada em relação ao seu público externo. Seja na angariação de novos alunos, fidelização 

dos atuais alunos, formação e atualização dos professores para que lecionem sempre com 

excelência, controlo do recebimento das mensalidades, comunicação de eventos e festas, tudo 

é muito focado e desenvolvido neste sentido. 

Porém, para que a comunicação externa seja eficaz e para que as aulas de dança sejam bem 

lecionadas, é preciso que exista, antes de tudo, uma preocupação com o público interno da 

empresa, pois os colaboradores não saberão transmitir a mensagem, se eles próprios não a 

receberem. É necessário que todos os colaboradores recebam a mesma informação ao mesmo 
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tempo, ou pelo menos que a informação chegue aos professores e secretaria antes de chegar 

aos alunos. 

Normalmente, a secretaria e professores recebem a mesma newsletter já enviada aos alunos. 

Muitos  dos  eventos,  festas  e  novas  aulas  só  são  do  seu  conhecimento  quando  já  foram  

apresentadas ao público externo, pois todas as ferramentas de comunicação existentes na 

EDSAE dão exclusividade à publicidade feita aos alunos. Não existe, nos canais usados, uma 

parte destinada aos colaboradores, como por exemplo: um grupo no Facebook, e-mail interno, 

site com parte destinada a utilizadores internos ou mural de avisos internos. 

Dada a atual situação económica, o número de colaboradores internos reduziu-se 

significativamente, aumentando o número de professores externos. O resultado disso foi que 

poucos têm contato direto com os gestores, e consequentemente poucos têm acesso à 

informação.  

As reuniões de início de ano letivo e reuniões semanais, que já existiram, teriam a função de 

conseguir fazer com que todos os colaboradores estivessem a par do planeamento anual, dos 

objetivos a atingir, dos eventos, ou seja, seria um meio de os gestores transmitirem o que é 

suposto os colaboradores fazerem, e de os colaboradores tirarem todas as dúvidas e darem um 

feedback em relação as suas aulas ou, no caso da secretaria, aos problemas administrativos. 

Para agravar ainda mais a falta da comunicação, atualmente já não são feitas essas reuniões 

coletivas. 

Era também essencial para minimizar as falhas de comunicação da empresa a existência de 

uma sala de professores para reuniões, com mural de avisos internos e gavetas com o nome de 

cada professor, onde se pudessem deixar, por exemplo, recados, boletins informativos e flyers 

para entregar aos alunos. 

5.2 Fases do Plano de Comunicação 

O plano de comunicação da EDSAE tem como principal finalidade responder às necessidades 

identificadas pelos colaboradores. Este plano visa contemplar os diversos aspetos da empresa, 

no sentido de colmatar a inexistência de uma comunicação estratégica. Numa primeira fase, 

será necessário identificar a cultura organizacional através da criação da Missão e Visão da 

EDSAE. A seguir serão escolhidas e implementadas ferramentas de comunicação que estejam 

alinhadas com os principais objetivos da empresa. 

O plano de comunicação é constituído por um conjunto de fases, que permitem identificar e 

definir as principais ações necessárias para que a comunicação seja feita de uma forma eficaz 

e contínua: 
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1. Criação da Declaração de Missão e Visão 

Em conjunto com a gestão da EDSAE, foram criadas a Missão e Visão da empresa: 

Missão: Oferecer a todos os seus alunos um espaço único de convívio, aprendizagem, saúde e 

felicidade. 

Visão: Ser reconhecido mundialmente pela competência de integrar Arte e Bem-Estar. 

2. Identificação da Cultura Organizacional 

A intenção de criar tal cultura não é para dominar ou controlar os colaboradores, mas para 

guiá-los com um conjunto de objetivos comuns. Isso traz coerência ao local de trabalho, 

permite uma ação mais coordenada e facilita aos colaboradores agirem com autonomia. 

Quando se olha para as organizações que usam a sua cultura como uma vantagem estratégica, 

o comportamento da gestão é coerente com a mensagem que ecoa através da comunicação. Se 

desejamos um local de trabalho em que todas as pessoas trabalham para os mesmos objetivos 

e pelas mesmas regras, a comunicação interna, no seu sentido mais amplo, é a chave para o 

conseguir. 

Após a criação da Missão e Visão da EDSAE, conseguiu-se definir quais os Valores 

importantes para a gestão da empresa: 

Valores: Ética – União – Alteridade – Assertividade – Comprometimento – Pró-atividade – 

Encantamento do cliente – Desenvolvimento humano e profissional – Superação contínua. 

Em termos práticos, esta etapa pode resultar num conjunto de metas: 

 Promover a aprendizagem dos alunos sempre com a melhor qualidade de ensino; 
 Criar uma escola técnico-profissional de musicais; 
 Proporcionar elementos de convívio e integração entre os alunos através de eventos 

como festas, festivais, workshops e espetáculos; 
 Produzir eventos que elevem a dança social ao patamar artístico; 
 Manter a qualidade e a formação da Companhia de Dança para reforçar a imagem e a 

publicidade da EDSAE; 
 Criar oficinas de ATL para as crianças. 

3. Identificação das Ferramentas de Comunicação Disponíveis 

Esta etapa foi realizada durante as entrevistas aos gestores e colaboradores, verificando-se que 

as ferramentas mais utilizadas para a comunicação interna são o encontro face a face, as 

reuniões e o telemóvel. 
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4. Alinhamento dos Instrumentos com os Objetivos 

Nesta fase é necessário unir as ferramentas que a empresa tem à sua disposição com os 

objetivos que foram identificados na Fase 2. A Tabela 5.1 mostra as ferramentas disponíveis 

na EDSAE de acordo com os objetivos apresentados: 

Tabela 5.1 Alinhamento das ferramentas disponíveis com os objetivos 

OBJETIVOS FERRAMENTAS COMUNICAÇÃO 
INTERNA  

Promover a aprendizagem dos alunos 
sempre com a melhor qualidade de ensino 

 Comunicação face a face 
 Método de ensino EDSAE escrito e em 

vídeo 
 Reuniões  

Criar uma escola técnico-profissional de 
musicais 

 Comunicação face a face 
 Reuniões 

Proporcionar elementos de convívio e 
integração entre os alunos através de eventos 
como festas, festivais, workshops e espetáculos 

 Comunicação face a face 
 Reuniões 
 E-mail 
 Telemóvel 

Produzir eventos que elevem a dança social 
ao patamar artístico 

 Comunicação face a face 
 Reuniões 
 E-mail 
 Telemóvel 

Manter a qualidade e a formação da 
Companhia de Dança para reforçar a imagem 
e a publicidade da EDSAE 

 Comunicação face a face 
 Reuniões 

Criar oficinas de ATL para as crianças  Comunicação face a face 
 Reuniões 
 E-mail 
 Telemóvel 

Fonte: Elaboração própria 

 

5. Desenvolvimento da Descrição das Ferramentas  

Conforme se concluiu no capítulo anterior, onde a análise e o resultado das entrevistas foram 

apresentados, para um plano de comunicação eficaz na EDSAE é necessária a implementação 

de novas ferramentas de comunicação e uma gestão estratégica destas ferramentas. A Tabela 

5.2 que descreve as novas ferramentas a serem utilizadas: 
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Tabela 5.2 Descrição das novas ferramentas de comunicação 

FERRAMENTAS DESCRIÇÃO 

Departamento de 
comunicação externa e 
interna  
 

 Comunicador com a função de gerir toda a comunicação da 
empresa, desde o Marketing Externo à Comunicação 
Interna,  será  o  responsável  por  fazer  a  ponte  entre  os  
gestores e os outros colaboradores. 

Reunião de início de ano 
letivo  

 No início de cada ano letivo deverá ser realizada uma 
reunião com todos os professores e administrativos da 
escola, no sentido de expor os resultados do ano anterior, os 
novos projetos e todo o planeamento anual da EDSAE. 

 Divulgar-se-á também o quadro de horário de cada 
professor. 

Reuniões semanais  Estas reuniões têm a finalidade de prover um feedback das 
aulas da semana anterior, planear as aulas da semana, 
comunicar os eventos, identificar e solucionar problemas, 
tirar dúvidas, dar sugestões, entre outras situações. 

 As reuniões devem ser feitas em duas sessões: uma com os 
professores internos e externos da Escola de Dança 
(segundas-feiras das 19h às 20h) e outra com os professores 
da Escola de Musicais (sábados das 18h às 19h). 

Sala de professores  
 

 Espaço destinado aos professores para reuniões, preparação 
de aulas e consulta, onde deverão estar disponíveis um 
mural de avisos internos, um computador para consulta do 
método de ensino das várias modalidades de dança, os 
sumários das turmas e onde cada professor terá um caixa de 
correio onde poderão ser colocados os boletins impressos 
ou qualquer informação relevante. 

E-mail interno 
 

 Já existe um e-mail interno, mas nem todos os 
colaboradores lhe têm acesso. O uso do e-mail @edsae.com 
dá uma uniformidade aos contatos dos colaboradores e 
facilita a comunicação. 

Newsletter interna 
 

 Departamento de comunicação deverá enviar uma 
newsletter semanal para os professores e secretaria com 
todas as novidades da semana: eventos, novas aulas, etc. 

Grupo no Facebook  
 

Será criado um grupo secreto no Facebook para todos os 
colaboradores, que como membros terão acesso a toda 
informação atualizada sobre a EDSAE e poderão debater e 
sugerir ideias, trocar fotos, vídeos ou qualquer material 
necessário/importante para a realização da sua tarefa. 

Feedback de desempenho 
 

 Através de reuniões informais (que poderão ser feitas a 
seguir aos eventos para debater os resultados), e/ou 
mensalmente para avaliar o desempenho de cada professor. 

Fonte: Elaboração própria 

6. Plano de Reestruturação 

Com o novo método de comunicação as pessoas da organização podem comunicar de forma 

diferente da que estão habituadas, podendo isto significar que os colaboradores precisarão de 

formação para desenvolver as competências necessárias às novas tarefas. 
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7. Plano de Implementação 

Neste ponto, deve-se saber o que é necessário para a comunicação e como fazê-lo, devemos 

com isto determinar quem fará o quê, e quando isso será feito. Convém relembrar que deverá 

ser um processo contínuo, pois qualquer mudança nas abordagens de comunicação deve ser a 

feita a longo prazo. 

Como resultado do plano de comunicação, existirá um novo fluxo de comunicação muito 

mais sistematizado e estruturado, com o objetivo de minimizar as falhas e fazer com que a 

troca de mensagens seja muito mais eficaz. A Figura 5.1 abaixo mostra o novo fluxograma: 

 

Figura 5.1 Fluxograma da comunicação interna a ser implementado na empresa EDSAE 

 
Fonte: Elaboração própria 
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8. Monitoramento Contínuo e Revisão 

Com o tempo, novas ferramentas de comunicação podem tornar-se mais adequadas, ou 

algumas  das  ferramentas  usadas  podem  ser  ineficazes.  De  acordo  com  a  abordagem  de  

melhoria  contínua  é  preciso  avaliar  os  efeitos  do  que  se  está  a  fazer,  e  reorientar  conforme 

necessário. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao nível das questões de pesquisa, quer pelo trabalho prático, quer pela pesquisa bibliográfica 

realizada, obtiveram-se conclusões favoráveis, que serão apresentadas em seguida. 

A  existência  de  um  grande  número  de  ferramentas  de  comunicação  interna  proporcionou  a  

seguinte questão geral: Existem canais e ferramentas de comunicação interna mais eficazes do 

que as disponíveis atualmente na empresa em estudo? 

Pode dizer-se que o resultado apresentado é positivo, pois cada ferramenta serve a um 

propósito diferente e ao alinharmos estas ferramentas com os objetivos da organização, não só 

as transformamos numa comunicação estratégica, como reduzimos as falhas e a falta de 

informação, potenciando a qualidade do desempenho e dos serviços entregues aos clientes. 

Relativamente às questões de pesquisa inicialmente propostas, podemos então referir: 

A  existência  de  um  sistema  de  comunicação  interna,  com  um  fluxo  de  informações  

estruturado e planeado, auxiliará na tentativa de reduzir a falta de informação? 

Quer pela quantidade de referências a casos de sucesso, quer pela constatação prática no 

decorrer da elaboração do presente trabalho, concluiu-se que um sistema de comunicação 

interna estruturado e planeado reduz a falta de informação, por vários motivos: 

 torna a distribuição da informação eficaz, fazendo com que a mensagem chegue ao 
destino; 

 melhora a compreensão da mensagem; 

 proporciona a bidirecionalidade da comunicação, com colaboradores mais informados 
e motivados; 

 cria uma cultura organizacional, com a divulgação das metas da empresa; 
 os colaboradores sentem-se mais integrados e motivados, consequentemente 

melhorando o seu desempenho; 
 aumenta o grau de confiança nos gestores; 

 provoca uma maior autonomia dos colaboradores. 

As falhas de comunicação e a falta de informação influenciam o desempenho das funções 

e a motivação dos colaboradores? 

A resposta a esta pergunta foi positiva, concluindo-se que os colaboradores sentem que não 

são liderados e não recebem a informação necessária para desempenhar com qualidade o seu 

trabalho, provocando-lhes assim uma grande desmotivação. 

Existe alguma relação entre a satisfação da quantidade e qualidade da informação 

recebida e o sentido de pertença à organização? 
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Muitos  colaboradores  têm  um  sentimento  de  exclusão,  pois  não  ficam  a  par  dos  

acontecimentos na empresa: 

 não têm conhecimentos das metas, visão e missão da empresa; 
 não são chamados para todas as reuniões, muitas vezes ficando a saber das 

informações pelos colegas ou pelos clientes; 
 sentem-se inibidos ao comunicar com os gestores; 

 sentem-se desvalorizados; 
 raramente recebem feedback sobre o seu desempenho. 

E  ainda  se  concluiu  que  o  fato  de  os  próprios  gestores  não  saberem o  que  vai  ser  o  dia  de  

amanhã (inexistência de planeamento a longo prazo), desmotiva e prejudica as relações na 

organização. 

Uma das limitações impostas a este trabalho está implícita à técnica de recolha de dados 

usada, uma vez que não é possível controlar com total certeza a quantidade e a qualidade da 

informação obtida, estando essa informação sujeita ao interesse de quem responde. Para além 

disso, é de referir que o método de investigação através de entrevistas diretas, está sujeito a 

possíveis inibições e receios, por parte dos entrevistados, em querer expor abertamente o dia-

a-dia da empresa. É no entanto de mencionar que apesar destas limitações, foi obtido um bom 

nível de respostas, e muitos dos entrevistados responderam e deram opiniões para além das 

perguntas estruturadas. 

Estando este trabalho limitado à perceção dos inquiridos, seria interessante num próximo 

estudo considerar medidas objetivas de avaliação da comunicação. Também seria interessante 

para um trabalho futuro, fazer novas entrevistas pessoais aos inquiridos de forma a obter uma 

informação mais detalhada sobre os efeitos da implementação do plano de comunicação 

interna na organização, comparando-as com as respostas dadas antes da implementação. 

Por fim, um outro estudo poderia consistir na comparação do grau de satisfação dos clientes 

em relação a qualidade dos serviços oferecidos antes, e depois, da implementação do novo 

sistema de comunicação interna. 
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ANEXO 1 – GUIÕES DAS ENTREVISTAS 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA AO QUADRO SUPERIOR 

A) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL: 

1. Idade: 

2. Estado Civil: 

3. Habilitações Literárias: 

4. Função: 

5. Tempo no Departamento: 

B) ANÁLISE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA EDSAE:   

1. Quais são os procedimentos e métodos utilizados pela empresa na busca da melhoria 

contínua da qualidade do serviço oferecido aos clientes? 

2. Existe alguma preocupação por parte da empresa em relação à comunicação interna? 

Existe planeamento? É uma comunicação pensada e com objetivos? Quais são os 

objetivos? 

3. Quem planeia e gere a comunicação? Existe algum responsável? 

4. Comunica facilmente com os seus colaboradores? Consegue fazer chegar a 

mensagem? Acha que os colaboradores compreendem o significado das mesmas? 

5. A distribuição da informação é eficaz? 

6. A comunicação acontece por meios formais ou informais? 

7. A comunicação é unidireccional ou bidireccional? Tática ou estratégica? 

8. Os canais de comunicação utilizados são verticais (ascendentes/descendentes), 

horizontais ou diagonais?  

9. Quais são as ferramentas de comunicação interna utilizadas pela empresa? (alguns 

exemplos: e-mail/boletim informativo/intranet/reuniões/newsletter/comunicação face 

a face/jornal/mural/revista/video-jornal/Facebook/caixa de sugestões/ site/ seminários 

internos/ distribuição do relatório financeiro) 
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C) ANÁLISE DA SATISFAÇÃO E EFETIVIDADE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

INTERNA DA EDSAE: 

1. Quais são as estratégias utilizadas para obtenção de feedback da informação por parte 

dos colaboradores? 

2. Qual das ferramentas utilizadas é a mais eficaz na empresa? 

3. Quais são as dificuldades existentes na comunicação interna da empresa? 

4. Tem tido algumas limitações específicas com o atual sistema de comunicação? 

5. Quais são as suas expectativas em relação ao sistema de comunicação interna da 

empresa? 

6. Pode-se dizer que está satisfeito (a) com a efetividade da comunicação interna da 

empresa? 

 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA AOS COLABORADORES 

A) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL: 

1. Idade: 

2. Estado Civil: 

3. Habilitações Literárias: 

4. Função: 

5. Tempo no Departamento: 

B) ANÁLISE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA EDSAE:   

1. Existe um sistema de comunicação interna na empresa? Como funciona o fluxo de 

informações? 

2. Quais são as ferramentas de comunicação interna utilizadas pela empresa? (alguns 

exemplos: e-mail/boletim informativo/intranet/reuniões/newsletter/comunicação face 

a face/jornal/mural/revista/video-jornal/Facebook/caixa de sugestões/ site/ seminários 

internos/ distribuição do relatório financeiro) 

3. Recebe feedback em relação ao seu desempenho na empresa? Através de que 

instrumento? 
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4. O que pensa sobre a comunicação descendente? Acha que os gestores utilizam esse 

canal com eficácia? 

5. O que pensa sobre a comunicação ascendente? Existe na empresa? De que forma 

existe? Os colaboradores possuem um diálogo aberto com os gestores? 

6. O que pensa sobre a comunicação horizontal? Existe na empresa? Os colaboradores 

cooperam uns com os outros na transmissão da mensagem? 

7. Os gestores comunicam-se facilmente com os seus colaboradores? Conseguem fazer 

chegar a mensagem? Acha que os colaboradores compreendem o significado das 

mesmas? 

8. A distribuição da informação é eficaz? 

C) ANÁLISE DA SATISFAÇÃO E EFETIVIDADE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

INTERNA DA EDSAE: 

1. Sente-se satisfeito (a) com a quantidade de informação que recebe dos gestores? 

(Pouca/Suficiente/Excessiva) 

2. Sente-se satisfeito (a) com o meio (canal) pelo qual recebe a informação? 

3. Na sua opinião, qual das ferramentas utilizadas é a mais eficaz na empresa? 

4. Tem alguma sugestão de ferramenta (s) mais útil (eis) e adequada (s) a comunicação 

na empresa?  

5. Quais são as dificuldades existentes na comunicação interna da empresa? 

6. Tem tido algumas limitações específicas com o atual sistema de comunicação? 

7. Quais são as suas expectativas em relação ao sistema de comunicação internada 

empresa? 

8. Pode-se dizer que está satisfeito (a) com a efetividade da comunicação interna da 

empresa? 
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ANEXO 2 – CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DOS ENTREVISTADOS 

A) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DOS COLABORADORES 

Entrevistados  Idade Estado civil Habilitações 
literárias 

Função Tempo no 
Departamento 

Entrevistado 
nº 1 - (E1) 

30 Divorciada Licenciatura 
em Gestão do 

Lazer e 
Turismo 

Professora Interna da 
Escola de Dança, 

Bailarina e 
Administrativa 

3 anos 

Entrevistado 
nº 2 - (E2) 

28 Solteiro Licenciatura 
em Educação 

Física 

Professor Externo da 
Escola de Dança, 

Bailarino e 
Coreógrafo 

3 anos e 6 meses 

Entrevistado 
nº 3 - (E3) 

38 Solteiro Bacharelato 
em 

Eletrotecnia e 
Telecomunicações 

Professor Externo da 
Escola de Dança 

7 anos 

Entrevistado 
nº 4 - (E4) 

47 
 

Casado Licenciatura 
em 

Matemática 

Professor Interno da 
Escola de Dança, 

Bailarino e 
Coreógrafo 

8 anos 

Entrevistado 
nº 5 - (E5) 

30 Solteira Licenciatura 
em Linguística 

Professora Externa da 
Escola de Dança 

5 anos 

Entrevistado 
nº 6 - (E6) 

38 Divorciada 12º ano Professora Externa da 
Escola de Dança e 
Escola de Musicais 

8 meses 

Entrevistado 
nº 7 - (E7) 

37 Solteiro Licenciado em 
Formação de 

Atores e 
Encenadores 

(Mestrando em 
Artes 

Performativas) 

Professor Externo da 
Escola de Musicais 

3 anos 

Entrevistado 
nº 8 - (E8) 

33 Solteiro 12º ano Professor Externo da 
Escola de Dança 

6 anos 

Entrevistado 
nº 9 - (E9) 

38 Solteiro 12º ano 
(incompleto) 

Professor Interno da 
Escola de Dança e 
Designer Gráfico 

11 anos 

 

B) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL DO QUADRO SUPERIOR 

Entrevistados  Idade Estado 
civil 

Habilitações 
literárias 

Função Tempo no 
Departamento 

Entrevistado 
nº 1 - (E1) 

46 
anos 

Casado Licenciatura 
em Gestão 

Procurador com 
poderes absolutos 

5 anos 

Entrevistado 
nº 2 - (E2) 

43 
anos 

Casada Licenciatura 
em Dança 

Gestora e Professora 
da Escola de Dança 

6 anos 

 

 


