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Resumo 

A motivação é um conceito complexo que pela sua importância no mundo empresarial, 

não pode ser encarado de forma simplista. Entre os diferentes fatores que influenciam a 

motivação, a comunicação é identificada como um dos fatores que a influencia 

notoriamente. Neste aspeto a comunicação interna revela-se fundamental. De facto, para 

criar Organizações que transmitam uma imagem sólida, é necessário motivar os 

Colaboradores, promovendo o sentimento de pertença e incentivando-os a desempenhar 

as suas funções com qualidade, através da partilha de informação e conhecimento, i.e., 

apostando numa comunicação aberta e transparente entre o universo de Colaboradores. 

Este trabalho analisa a relação existente entre a comunicação interna e a motivação, 

encontrando evidências de que a comunicação interna contribui positivamente para a 

motivação dos Colaboradores. 

Palavras-chave: Motivação; Comunicação 
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Abstract 

Motivation is a complex concept that due to its importance in the business, cannot be 

viewed in a simplistic way. Among the different factors that influence motivation, 

communication is identified as one of the essential factors that influence it. This aspect 

reveals the internal communication is essential. In fact, to create organizations that 

transmit a solid image, it is necessary to motivate employees promoting a sense of 

belonging and encouraging them to perform their duties diligently, by sharing 

information and knowledge, that is, to focus on an open and transparent communication 

between them. This paper analyzes the relationship between internal communication 

and motivation, concluding that internal communication positively contributes to 

employees’ motivation. 

Key Words: Motivation; Communication 
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1. Introdução 

 

A comunicação assume-se cada vez mais como um elemento muito importante nas 

organizações modernas (Baptista, 2009; Bohnenberger e Pinheiro, 2002; Scroferneker, 

2000; Vigneron, 2001). A forma tradicional de a classificar é quanto ao seu destinatário, 

podendo assumir a forma externa – dirige-se ao exterior da empresa; interna – dirige-se 

ao interior da organização (Baptista, 2009; Silveira e Tófani, 2007). O trabalho 

apresentado foca-se essencialmente na segunda forma, comunicação interna, na análise 

desta e da sua influência na motivação dos colaboradores.  

Por outro lado, a motivação dos colaboradores e as formas de a estimular é uma 

preocupação constante das organizações, face à sua associação ao desempenho, um 

colaborador que se encontre motivado tende a desempenhar melhor a sua função, com a 

perspetiva de fazer mais e melhor (Bates, 2009; Rao, 1995). 

Nesta conjunção, o presente trabalho pretende percecionar se existe alguma relação 

entre a comunicação interna e a motivação dos colaboradores, o que é o mesmo que 

compreender até que ponto um colaborador se sente motivado quando exerce as suas 

funções numa organização que promove a comunicação, quer na transferência de 

informações referentes às funções, quer sobre o estado da mesma e, ainda, quando esta 

incentiva o feedback por partes dos seus colaboradores.  

O trabalho foi elaborado em formato de dissertação e encontra-se dividido em 5 partes, 

sendo a primeira dedicada à revisão de literatura sobre o tema, que abrange o que é a 

comunicação interna, que fluxos, meios e instrumentos existem, o que é a motivação e 

qual a influência da comunicação interna na mesma; a segunda parte foca-se na 

metodologia utilizada no presente estudo; a terceira parte na análise dos resultados de 

um questionário aplicado a colaboradores de diversas entidades, com o intuito de se 

responder à questão primordial “É a comunicação interna um fator de motivação dos 

colaboradores?”; a quarta parte que apresenta a discussão dos resultados através da 

análise estatística dos resultados apurados; e por fim, na quinta parte são apresentadas as 

conclusões retiradas do confronto das teorias acerca deste tema com a análise prática. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Comunicação 

 

As Empresas atribuem cada vez mais importância à comunicação (Baptista, 2009; 

Bohnenberger e Pinheiro, 2002; Scroferneker, 2000; Vigneron, 2001). O termo 

Comunicação leva ao esquema conhecido por todos: Emissor – Mensagem – Recetor 

(Duterme, 2002, p.19). Para o mesmo autor, na comunicação o principal enfoque está no 

conteúdo da mesma – a Mensagem – sendo que a forma como esta é transmitida, a 

entoação, a mímica e a postura dos interlocutores, também nos permite percecionar o 

que é comunicado. Vlahoutsicos (2011) afirma que a “comunicação é multifacetada”, 

sendo que as pessoas prestam atenção à linguagem corporal. Segundo Califice (1989) 

“informar, é uma ida simples, comunicar, é uma ida e volta”. Assim, é acrescentado ao 

esquema apresentado anteriormente o feedback. O feedback refere-se a respostas 

imediatas do destinatário de uma comunicação numa troca interpessoal (Rao, 1995), 

incluindo perguntas esclarecedoras, breves respostas verbais e/ou repetição de palavras 

do orador, melhorando a compreensão do ouvinte. Segundo o mesmo autor, é espectável 

que o feedback, quando excessivo, possa perturbar o fluxo de comunicação, levando à 

falta de compreensão. Em suma, “o desempenho melhora com a informação fornecida, 

mas o excesso de informação leva a uma diminuição do desempenho, sendo que a falta 

de compreensão pode levar a comentários excessivos, na forma de pedidos de 

esclarecimento” (Rao, 1995). No entanto, O’Reilly e Anderson (1980) afirmam que o 

feedback tem uma fraca correlação com o desempenho, mas uma forte correlação com a 

satisfação no trabalho. 

Este é um elemento essencial na comunicação, tornando-a um ato percebido como uma 

troca, uma partilha de informação que pressupõe uma relação entre dois ou mais 

indivíduos. A comunicação é assim entendida como uma forma de relacionamento e 

interação, presente nos dias de todos. Até um simples movimento ou comportamento 

tem associado um valor de mensagem, mesmo que involuntário é considerado 

comunicação.  
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Daniels, Spiker e Papa (1997) identificaram três modelos/perspetivas de comunicação 

organizacional:  

 Modelo tradicional: comunicação organizacional é interpretada como uma 

atividade cujo comportamento pode ser medido, padronizado e classificado; 

 Modelo interpretativo: entende as organizações como culturas. Tenta revelar que 

a cultura é a causa de comportamentos manifestos; 

 Perspetiva crítica: aborda a organização como instrumento de opressão, dando 

ênfase às classes organizacionais oprimidas - trabalhadores, mulheres, minorias 

e outros grupos identificados como classes oprimidas.  

Numa ótica diferente, Einsberg e Goodall (1997) propõem cinco teorias da comunicação 

organizacional:  

 Comunicação organizacional como transferência de informação: é usualmente 

utilizada para transmitir metas e objetivos aos membros da organização; 

 Como processo transacional: enfatiza o feedback na comunicação;  

 Como estratégia de controlo: a comunicação assume o papel de ferramenta de 

controlo do ambiente organizacional. A organização é composta por 

comunicadores independentes, cada um tentando controlar o seu próprio 

ambiente; 

 Como equilíbrio entre criatividade e constrangimento/coação/sujeição: a 

comunicação figura como mediadora dessas tensões. Assume-se como a 

manifestação material da sujeição institucional, do potencial criativo e do 

contexto de interpretação;  

 Como espaço de diálogo: “comunicação equilibrada”, isto é, na comunicação 

cada indivíduo tem a oportunidade de falar e ser ouvido. 

A comunicação organizacional está presente, quer formal, quer informalmente, tendo 

diversos objetivos e formas, sendo entendida como um ato de passagem de informação, 

que contempla um retorno, uma resposta. Enquanto no passado o processo 

comunicacional era apenas visto como tendo um só sentido, atualmente toma grande 

importância o feedback. Este promove o equilíbrio na comunicação, sendo portanto 

mais do que a simples transmissão de informação, mas sim uma partilha onde todos 

podem e devem participar. 
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A comunicação organizacional deve ser percecionada de forma integral, procurando dar 

a conhecer todas as ações da organização, construindo a sua cultura e identidade, mas 

também marcando o seu estilo e a sua forma de projeção no exterior (Restrepo, 1995). 

O mesmo autor apresenta quatro dimensões do processo de comunicação 

organizacional:  

 Como informação, enquanto forma de estabelecer procedimentos das operações 

da organização;  

 Como divulgação, no sentido de tornar público;  

 Como gerador de relações voltadas para a formação, a socialização e/ou o 

reforço de processos culturais;  

 Como participação, como ação de comunicação do “outro”. 

De acordo com os estudos (Duterme, 2002, p. 49), é impossível não se comunicar. A 

comunicação tem associados diversos fatores, nomeadamente, fatores externos e 

internos que influenciam o tipo de comunicação utilizado e a própria mensagem. O 

meio ambiente em que se encontram, assim como o contexto externo, têm implicações 

nas organizações e no que estas transmitem. A comunicação pode ter assim dois tipos 

de destinatários: clientes externos e clientes internos. O termo “comunicação externa” 

surge na forma de relações públicas, marketing e publicidade, dando a conhecer a 

empresa e seus produtos/serviços aos clientes. No entanto, é tão ou mais importante a 

comunicação interna, como fator de sucesso da empresa.  

Comunicação interna, segundo Vigneron (2001), são “todos os tipos de fenômenos de 

comunicação que facilitam ou complicam as relações horizontais e verticais nas 

organizações”. 

 A comunicação responde a diversos objetivos. Usualmente é tratada como uma 

ferramenta que serve para melhorar o processo de gestão da organização. No estudo 

efetuado por Verčič, Verčič e Sriramesh (2012), os inquiridos descreveram a 

comunicação interna como uma ferramenta de gestão responsável pela comunicação no 

seio da organização e como uma função interdisciplinar integrando elementos de gestão 

de recursos humanos, comunicação e marketing. No entanto, é necessário um olhar 

crítico para esta questão, potenciando a comunicação como um processo de 

desenvolvimento, “que gera conhecimento para as pessoas, que modifica estruturas e 
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comportamentos” (Marchiori, 2010). O objetivo da comunicação interna é facilitar as 

relações e as colaborações dentro da organização (Vigneron, 2001).  

De acordo com Brault (1992), a comunicação tem sete funções no seio da organização: 

 A função informativa, que tem por objetivo transmitir o conhecimento da 

empresa; 

 A função de integração, que cria e desenvolve nos colaboradores o sentimento 

de pertença a um grupo, transmitindo os valores da empresa ao público interno e 

externo; 

 A função de retroação, que permite o diálogo entre os colaboradores dos vários 

níveis hierárquicos da empresa, apostando no feedback, podendo assim ser 

avaliada a satisfação dos colaboradores; 

 A função sinal, que transmite a cultura da empresa através da imagem da 

empresa, i.e., logótipos, comportamentos, atitudes, valores, entre outros; 

 A função comportamental, que consiste em indicar o caminho a seguir, através 

de ordens claras e fundamentais; 

 A função mudança, que possibilita a mudança da imagem, das atitudes, das 

relações, i.e., motivando os colaboradores, é criado o diálogo, modificando as 

relações; 

 A função imagem tem o objetivo de transmitir ao público interno e externo uma 

imagem favorável da empresa. 

Apesar das diferentes funções que tem, a comunicação interna é uma alavanca para unir 

os colaboradores de uma organização, uma forma de difundir o estado da mesma e todas 

as informações relevantes sobre a mesma, mas também uma forma de avaliar o nível de 

satisfação dos colaboradores, através do uso do diálogo, do feedback. 

Na realidade a comunicação interna é mais do que a transmissão de informação, é sim 

um processo de criação de conhecimento, estimuladora de diálogo, potenciadora de 

desenvolvimento, relacionada com a construção e evolução da identidade da empresa. 

Clampitt e Downs (1993) afirmam que os principais benefícios da aposta na 

comunicação interna incluem a melhoria de produtividade, redução de absentismo, 

maior qualidade de serviços e produtos, aumento dos níveis de inovação, menos greves 

e redução de custos. 
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Se no passado a comunicação tinha como objetivo primordial a transferência de 

informação acerca de processos administrativos, instruções de trabalho, regras e 

procedimentos necessários para o bom funcionamento das organizações, atualmente, os 

colaboradores pretendem saber mais, do que serem os últimos a saber das novidades da 

empresa, tendo muitas vezes este conhecimento a partir de informações vindas do 

exterior (Kempenich,1997). Estes esperam que as empresas transmitam informações 

sobre “os fatores externos e internos que influenciam a segurança e a natureza do seu 

trabalho como, por exemplo, as novas tecnologias, a expansão da empresa ou os 

despedimentos, as regalias e as políticas salariais, querem também estar informados 

sobre a empresa relativamente aos seus lucros, aos novos produtos e aos seus objetivos, 

sobre as pessoas noutros departamentos, sobre a empresa e as pessoas na sua 

globalidade” (Baptista, 2009). É através da comunicação que os colaboradores 

entendem o que é esperado de si, como desempenhar o seu trabalho e tomam 

consciência do que os outros pensam do seu trabalho (Orpen, 1997).  

Kunsch (2003) afirma que a qualidade da comunicação interna passa: pela disposição da 

Direção em partilhar as informações; pela autenticidade, usando a verdade como 

princípio; pela rapidez e competência; pelo respeito às diferenças individuais; pela 

implementação de uma gestão participativa, capaz de propiciar oportunidades para 

mudanças culturais necessárias, pela utilização das novas tecnologias; pela gestão de 

pessoal técnico especializado que realize efetivamente a comunicação de ir-e-vir, numa 

simetria entre chefias e subordinados. 

Marchiori (2006) estabelece dois níveis de comunicação:  

 Tática: é a comunicação de factos ocorridos, tendo uma função informativa e 

básica, sendo determinante que se processe a partir das organizações; 

 Estratégica: é a comunicação geradora de factos, criando contextos. Sugere um 

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

Alguns estudos têm sido desenvolvidos no âmbito da comunicação interna. Um estudo 

americano mencionado por Grates (2006) demonstra que as pessoas sentem que é 

transmitida muita informação, na sua maioria irrelevante e conflituosa, criando um 

sentimento contrário ao entusiasmo pretendido. A International Association of Business 
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Communicators (IABC) desenvolveu, em 2005, um estudo sobre as melhores práticas 

de comunicação interna, do qual resultaram quatro pontos importantes de referir: 

 Motivar os colaboradores para que estejam alinhados com a estratégia de 

negócio. A melhor forma de criar o comprometimento com a organização é a 

facilitação do diálogo com os colaboradores; 

 Liderar e gerir a comunicação; 

 Gerir o excesso de informação; 

 Mensurar o retorno sobre investimento da comunicação interna. 

O processo comunicacional não deve ser encarado como algo não estruturado dentro da 

organização. Para que este seja efetivamente bem-sucedido é necessário um bom 

planeamento e acompanhamento. É crucial saber o que se comunica, como, a quem e 

quando, e principalmente avaliar o efeito alcançado, tendo em atenção que a 

comunicação não é estática, devendo ser encarada como estratégica para a organização. 

Os líderes das organizações necessitam de promover o diálogo com os seus 

colaboradores, “tem sido demonstrado que os líderes que confiam nos membros da 

organização, compartilham e defendem o controlo e mantém comunicação livre e 

pessoal conseguem melhor moral, organizações mais produtivas e facilitam o 

desenvolvimento de novos líderes” (Rogers, 1978, p. 165), não assumindo uma postura 

de influência, mas sim a de líder transformacional. 

Os clientes externos estão cada vez mais exigentes, sendo necessário que as 

organizações proporcionem um serviço de qualidade, e para isso necessitam dotar os 

seus colaboradores de informação sobre os seus produtos/serviços, através da 

transferência de informação transparente, da promoção de alterações nas atitudes e 

comportamentos, desenvolvendo a melhoria no relacionamento interno das equipas e a 

perceção de que todas as ações devem focalizar-se na satisfação das necessidades dos 

clientes (Bohnenberger e Pinheiro, 2002). Segundo os mesmos autores a comunicação 

interna, aliada ao marketing interno pode contribuir para a formação de equipas 

motivadas e comprometidas com os resultados da organização, e consequentemente 

com a satisfação dos clientes, criando assim uma vantagem competitiva. A aposta na 

comunicação interna, como forma de potenciar as valências dos colaboradores pode 
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contribuir para a melhoria da imagem das organizações e consequentemente para os 

resultados das mesmas. 

 

2.2. Fluxos, Meios e Instrumentos da Comunicação Interna 

 

No que concerne a questões mais práticas da comunicação interna, esta pode tomar 

diversas formas, ter diversos alvos e caminhos, i.e., diferentes processos no fluxo de 

informação (Duterme, 2002, p. 30-31; Baptista, 2009), nomeadamente: 

 Comunicação descendente: Usualmente informações constituídas por ordens ou 

explicações, processa-se de cima para baixo na relação hierárquica; 

 Comunicação ascendente: Trata-se de informações que a base fornece, direta ou 

indiretamente, à sua hierarquia, sendo exemplos, as caixas se sugestões, as 

reuniões de equipa ou as reuniões sindicais; 

 Comunicação horizontal ou lateral: Diz respeito à troca de informações entre 

estruturas não hierárquicas, designadamente, entre serviços, pessoas da mesma 

categoria profissional e/ou não hierarquicamente dependentes; 

 Comunicação diagonal: Visa a troca de informação entre colaboradores de 

diferentes áreas funcionais em diferentes níveis hierárquicos. 

Assim como a sua origem, também “o que comunicar” é uma das questões primordiais 

da comunicação interna. É necessário saber o que se pretende comunicar para depois 

saber qual o melhor meio a utilizar. Os meios de comunicação interna existentes podem 

ser orais, escritos, audiovisuais, informáticos ou eletrónicos, campanhas e programas e 

através das máquinas (Duterme, 2002, p. 31-32; Baptista, 2009): 

 Comunicação Oral: É o meio mais utilizado, sendo também o mais eficaz, 

rápido e recíproco. Os instrumentos mais utilizados neste meio são: o face-to-

face, envolvendo qualquer um dos cinco sentidos – ouvir, ver, tocar, cheirar e 

degustar (Rao, 1995), telefone, discurso, reunião e formação. 

 Comunicação Escrita: Tendo um alcance reduzido por não envolver os sinais 

não-verbais, é apenas adequado a algumas tarefas da comunicação (Rao, 1995). 

Existem diversos instrumentos de comunicação escrita, nomeadamente: 
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manuais, cartas, cartas ou manuais de integração, material de referência, 

relatórios, folhetos, boletins e brochuras, quadro informativo, jornal de parede, 

painéis motivacionais e decorativos, cartazes motivacionais e informativos, 

publicações (revista, jornal interno, newsletter, encartes) e inquéritos. 

 Comunicação Audiovisual: Este é um meio que conjuga imagens e palavras, que 

tem como instrumentos: vídeo, vídeo de integração, rádio, vídeo-jornal, 

teleconferência, teleformação e teletrabalho. 

 Comunicação Informática ou Eletrónica: tem sido um meio cada vez mais 

utilizado, que tem instrumentos como: correio eletrónico (e-mail), boletins 

eletrónicos, flash de informação (notas curtas e simples), clipping eletrónico, 

intranet e internet. 

 Comunicação de Campanhas e Programas: Este meio tem por objetivo realizar 

atividades que permitam transmitir mensagens aos colaboradores, sendo 

exemplos: campanhas de sensibilização ou informativas, programas destinados a 

colaboradores e familiares, programas de integração de colaboradores, palestras 

internas e atividades festivas. 

 Comunicação das Máquinas: As máquinas são um meio e instrumento que 

transmite informação aos colaboradores. Assiste-se cada vez mais à 

incorporação das informações relativas aos processos de trabalho nas máquinas e 

nos suportes técnicos propriamente ditos, graças à digitalização das informações.  

O processo comunicacional tem diversos objetivos, mas só pode ser eficiente se for bem 

planeado. É necessário saber que mensagem se quer transmitir e definir o fluxo, meio e 

instrumento adequado para que esta seja compreendida pelo seu alvo. 

Da revisão de literatura torna-se claro que a comunicação interna assume um papel 

preponderante no seio das organizações. De facto, a comunicação interna é, ainda, 

encarada de diferentes formas pelas empresas, podendo representar apenas a 

transmissão de informações, ou algo estratégico, como a partilha de conhecimento que, 

através do diálogo, influencia a postura e desempenho dos colaboradores. Assim, é 

percetível que pode ter diversas funções, objetivos e ser desenvolvida através de 

diferentes meios e instrumentos. Assiste-se ao desenvolvimento de várias iniciativas que 

potenciam a partilha de conhecimento nas organizações com o objetivo de fomentar 

uma cultura vivida por todos os colaboradores. Sendo impossível não se comunicar, as 
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organizações procuram que este ato seja controlado e planeado, pelo que é 

imprescindível a monotorização do efeito alcançado, sendo um dos fatores desejados o 

aumento da motivação e comprometimento dos colaboradores. Dessa forma no ponto 

seguinte importa observar com detalhe o conceito de motivação. 

 

2.3. Motivação 

 

Segundo Fonseca (2009), a motivação pode ser intrínseca independentemente do 

ambiente de trabalho, mas também influenciada pelos atributos do meio envolvente. 

Para Park e Rainey (2012) são diversos os fatores que podem influenciar a escolha do 

trabalho ou cargo por parte dos indivíduos, sendo que defendem que esta escolha se 

deve a combinações de motivos intrínsecos e extrínsecos. Segundo os mesmos autores, 

os motivos intrínsecos advêm do interior da pessoa e focam-se no próprio trabalho e do 

seu valor associado e os motivos extrínsecos advêm do exterior, tais como salário. 

Entender o processo motivacional é extremamente complexo. A dificuldade reside no 

facto de não existir uma única forma de motivação que determine a forma como os 

indivíduos desempenharão as suas tarefas. A motivação está associada a necessidades 

específicas, de um determinado momento e à capacidade de satisfazê-las (Mann, 2006, 

p. 35). 

Nem sempre o cumprimento de uma tarefa significa que o indivíduo esteja motivado 

para a fazer, podendo ser apenas uma resposta para evitar uma punição ou para receber 

uma recompensa. Este é um estímulo extrínseco que promove tal comportamento. No 

entanto, as tarefas podem ser realizadas devido a fatores intrínsecos, isto é, quando não 

existem recompensas para além da realização da própria atividade. Segundo Christensen 

(2002, p. 2), são exemplos de fatores extrínsecos e fatores intrínsecos os seguintes: 
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Tabela 1 - Exemplo de Fatores Extrínsecos e Intrínsecos 

Fatores Extrínsecos Fatores Intrínsecos 

Salários Contexto de trabalho 

Benefícios Realização pessoal 

Condições físicas de trabalho Reconhecimento 

Supervisão O trabalho em si 

Políticas e procedimentos Responsabilidade 

  Possibilidades de progressão e crescimento 

Fonte: Christensen, P. 2002. Motivational strategies for public managers: The budgetary belt-tightening 

precipitated by the recession has placed renewed emphasis on the importance of employee motivation. 

Government Finance Review. Government Finance Officers Association, 1 de April de 2002, Vol. 18, 2. 

 

Assim, a motivação pode ser intrínseca, extrínseca ou ambas, dependendo dos seguintes 

fatores: das características individuais; da natureza do trabalho; da natureza da 

Organização (Daniel e Metcalf, 2005), isto é, do próprio indivíduo, das funções ou 

tarefas desempenhadas e do ambiente de trabalho (Neves, 2002). 

São vários os modelos teóricos que procuram explicar a motivação, sendo que estes 

podem ser divididos, segundo Rocha (2007, p. 77), entre teorias de conteúdo (fatores 

que motivam os indivíduos) e teorias de processo (processos de motivação). 

Galhanas (2009) apresenta o seguinte resumo das teorias existentes: 

Tabela 2 – Resumo das Teorias de Conteúdo 

Teoria da Hierarquia 

das Necessidades de A. 

Maslow (1954) 

Os indivíduos são motivados através de uma hierarquia de 

cinco tipos de necessidades sendo que as de nível superior só 

são satisfeitas quando as do nível imediatamente inferior se 

encontram satisfeitas. 

Teoria dos Dois 

Factores de F. Herzberg 

(1966) 

Considera duas ordens de fatores associados à motivação: os 

fatores higiénicos e os fatores motivadores, sendo que os 

primeiros evitam a insatisfação enquanto os segundos 

conduzem à satisfação. 

Modelo ERG de 

Alderfer (1972) 

Defende 3 categorias de necessidades que conduzem à 

motivação: Existência, Relacionação e Crescimento. Quando 

o indivíduo não consegue satisfazer um determinado tipo de 

necessidade tende a redobrar esforços no sentido de satisfazer 

a categoria de necessidades inferior, o que pode conduzir à 

frustração. 
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Teoria de D. 

McClelland (1961) 

Postula que a motivação ocorre pela satisfação de três tipos 

de necessidades: realização, afiliação e poder. Todos os 

indivíduos possuem estes três tipos de necessidades embora 

com predominância de uma em relação às restantes. 

Os factores de 

Motivação de D. Katz e 

R. Kahn (1966) 

Distinguem quatro tipos de fatores que influenciam o nível de 

motivação dos indivíduos: obediência à lei, satisfação 

instrumental, auto expansão e internacionalização, e valores, 

sendo que determinados incentivos conduzem a determinados 

tipos de comportamento. 

Teoria X e Y de D. 

McGregor (1960) 

Apresenta duas abordagens antagónicas, as teorias X e Y, 

acerca da administração: a teoria X considera que a natureza 

humana é indolente e não gosta de trabalhar; a teoria Y 

propõe que os seres humanos são bons e direcionados para o 

trabalho. 
Fonte: Galhanas, C. R. G. 2009. A motivação dos recursos humanos nos novos modelos de gestão da 

administração pública. Tese do Mestrado em Ciências Empresariais, ISEG. 

 

Tabela 3 – Resumo das Teorias de Processo 

Modelo da Expectativa 

de V. Vroom (1964) 

Sugere que a motivação depende da expectativa que o 

indivíduo tem em ser recompensado face ao trabalho 

desempenhado. 

Teoria Multifactorial de 

L. Porter e E. Lawler 

(1968) 

Considera quatro variáveis que condicionam a motivação: o 

esforço, o desempenho, as recompensas e a satisfação. 

Teoria da Equidade de 

J. Adams (1963) 

Enfatiza a perceção pessoal do indivíduo sobre a 

razoabilidade ou justiça relativa na sua relação laboral com a 

organização. 

Teoria da Fixação de 

Objectivos de E. Locke 

(1968) 

Defende que a maior fonte de motivação reside na fixação de 

objetivos específicos e difíceis de atingir. 

Fonte: Galhanas, C. R. G. 2009. A motivação dos recursos humanos nos novos modelos de gestão da 

administração pública. Tese do Mestrado em Ciências Empresariais, ISEG. 

 

As teorias baseadas em necessidades explicam porque uma pessoa deve agir, mas não 

porque optam por determinadas ações em situações específicas para obter certos 

resultados, sendo que também não contemplam as diferenças individuais (Latham e 

Pinder, 2005), sendo esta a principal diferença entre teorias de conteúdo e teorias de 

processo. De facto, os indivíduos fixam estratégias e objetivos, baseando-se em 

necessidades, valores e no contexto, desenvolvendo suposições acerca de si próprios e 

da sua identidade. Segundo os mesmos autores, o envolvimento que os colaboradores 

têm com o trabalho afeta e é afetado pelas suas necessidades, personalidade e valores. 
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Para Park e Rainey (2012), as experiências que os indivíduos têm na posição que 

ocupam, determinam se as expectativas e os objetivos são atingidos. Os fatores que 

influenciam estas experiências incluem a própria função, os sistemas de incentivos, a 

participação e comunicação dos colaboradores, os sistemas de mentoring, entre outros 

(Perry, Mesch e Paarlberg, 2006). 

É assim percetível a dificuldade em definir o que é motivação, sendo apresentadas 

diversas visões. De facto, a motivação está relacionada com a expectativa do 

colaborador face à sua organização, sendo que quanto mais motivado o colaborador 

estiver, mais esforçado e empenhado se irá encontrar. Por outro lado, as teorias 

apresentadas demonstram que os indivíduos escolhem diferentes formas de alcançar a 

sua realização, tendo por base as suas necessidades. O ser humano passa por inúmeras 

fases e etapas na sua vida, pelo que a sua motivação pode ser alterada consoante a etapa 

em que se encontra, alterando as suas necessidades e expectativas, sendo também 

diferente de pessoa para pessoa.  
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3. Comunicação e Motivação dos Colaboradores 

 

Cada vez mais as organizações têm de desenvolver medidas para satisfazer e motivar os 

seus colaboradores pois, para estes, o salário por si só já não é suficiente. O desafio 

atual é conquistar a confiança das pessoas para que a organização continue a ser 

competitiva no mercado em que opera. É assim que surgem, como defendido por 

Duterme (2002, p.34), “programas de gestão por objetivos, de liderança situacional ou 

de outra gestão participativa, que focalizam, todos eles, o tipo de relações – portanto, de 

comunicação - entre chefe e colaboradores, sobre a maneira mais eficaz de levar estes 

últimos a «dar o melhor de si mesmos»”. Burmann, Zeplin e Riley (2009) afirmam que 

marcas fortes não podem ser desenvolvidas através da aplicação de uma ou duas 

medidas, existindo um conjunto de ferramentas de diferentes funções da organização, 

como a comunicação interna, a liderança, bem como fatores contextuais como as 

alterações na cultura, incentivos da estrutura, a experiência do colaborador e a 

disponibilidade de recursos. 

Baptista (2009) refere que a falta de conhecimento sobre a empresa e a ausência de 

informação, é a principal causa dos conflitos internos. Assim, um plano de comunicação 

bem estruturado, planeado e que cumpra os seus objetivos é essencial na perceção do 

estado da motivação e satisfação dos colaboradores. 

Para motivar os colaboradores é necessário promover iniciativas que os façam 

compreender e concordar com os objetivos da empresa, sentindo-se assim parte 

fundamental na tomada de decisão e principalmente que demonstrem orgulho em 

pertencer à organização, sentindo-se parte importante da mesma e não um mero 

empregado (Silveira e Tófani, 2007). Esta é a chave de sucesso das organizações, sendo 

que Garnett, Marlowe e Pandey (2008) afirmam que a comunicação interfere na 

influência da cultura organizacional no desempenho, em culturas orientas para a missão, 

sendo que as melhorias na comunicação orientada para as tarefas, o feedback e a 

comunicação ascendente são apontados como fatores que aumentam a probabilidade de 

um excelente desempenho. Orpen (1997) considera que a melhoria da transmissão e 

receção de informações no seio das organizações aumenta a motivação e a satisfação 

dos gestores, principalmente quando os gestores se encontram mais envolvidos nos seus 

trabalhos.  
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De facto, cada vez mais as organizações procuram ter colaboradores motivados e 

satisfeitos, por acreditarem que dessa forma têm um melhor desempenho. Sendo que a 

motivação é afetada por diversos fatores, quer intrínsecos, quer extrínsecos aos 

indivíduos, a aposta na criação de ambientes de trabalho mais favoráveis é premente. 

Um dos fatores que pode contribuir para a motivação, conforme referido anteriormente, 

é a comunicação (Baptista, 2009; Bates, 2009; Orpen, 1997). É importante manter os 

colaboradores bem informados, tornando-os mais confiantes no desempenho das suas 

funções, mas também na representação da sua organização. A partilha de informação e 

conhecimento permite a construção de organizações consistentes, com colaboradores 

que vivem a cultura da empresa, contribuindo para o espirito de equipa, onde todos 

caminham para a obtenção de resultados positivos. 

Com base nesta ideia, o presente trabalho pretende analisar se a comunicação é um fator 

que influencia a motivação dos colaboradores, procedendo-se a uma investigação 

prática, através da recolha de informação, por questionário, de indivíduos que trabalham 

por conta de outrem, conforme descrito nos capítulos seguintes. 
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4. Metodologia 

 

A metodologia consiste, segundo Freixo (2009), num conjunto de métodos e de técnicas 

que orientam a elaboração do processo de investigação científica. Os métodos 

quantitativos e os métodos qualitativos apresentam diferentes características, 

fundamentalmente no que respeita ao processo de recolha de dados e ao modo como 

estes são analisados. Qualquer um dos métodos referidos apresenta vantagens e 

desvantagens, pelo que é sugerido uma intersecção de metodologias para dessa forma 

melhor captar toda a realidade organizacional (Ferreira e Martinez, 2008). No entanto, 

visto que o objetivo do estudo assenta no em questionários, optou-se pela utilização do 

método quantitativo. 

A investigação quantitativa consiste num processo sistemático de recolha de dados 

observáveis e quantificáveis e é baseada na observação de factos objetivos que 

subsistem independentemente do investigador (Freixo, 2009, p. 144). Tendo por base 

variáveis quantitativas, este tipo de metodologia é mais abrangente, sendo mais do que a 

descrição de dados, permitindo assim chegar a conclusões significativas através da 

utilização de técnicas inferenciais. 

O presente estudo assenta numa metodologia de tipo quantitativo, recorrendo ao 

inquérito por questionário para recolha de dados. A opção por esta técnica para a 

recolha de dados revelou-se ser a mais adequada, no sentido em que permite preservar o 

anonimato dos inquiridos e garantir a imprescindível ausência do investigador no 

momento da recolha de dados. Assumindo a forma de questionário fechado, o inquérito 

utilizado (anexo 1) foi estruturado em dois grupos: o primeiro destinado a caracterizar o 

respondente, salvaguardando o seu anonimato; o segundo concebido com vista à 

obtenção do conhecimento acerca da comunicação interna da organização, assim como 

aferir o nível de satisfação dos inquiridos face à sua organização. Este modelo foi 

adaptado dos inquéritos realizados por Nogueira (2008) e Sousa (2011), por se entender 

que ambos abordam as questões cruciais para o objeto em análise. 

Os inquéritos foram alvo de um pré-teste a uma amostra aleatória de 10 indivíduos. A 

versão final do inquérito foi distribuída e recolhida em papel entre os dias 1 e 30 de 

Abril de 2012. Para a aplicação do questionário foi definida a população a estudar – 
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indivíduos que trabalham por conta de outrem, exercendo a sua atividade profissional 

em diferentes áreas e organizações. Foram distribuídos 140 questionários e recolhidos 

56 questionários válidos para análise, o que significou uma taxa de resposta de 40%. A 

seleção dos inquiridos foi feita por conveniência de proximidade dos inquiridos com o 

local de trabalho da autora.  Para o tratamento de dados foi utilizado o Microsoft Excel 

e o SPSS 19. 
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5. Resultados do Questionário 

 

Quanto à dimensão da empresa onde colaboram, 59% colabora numa pequena e média 

empresa e 41% numa grande empresa, 66% dos respondentes são do sexo feminino e a 

idade média ronda os 35 anos, sendo a média do tempo na organização de 5 anos. No 

que concerne às habilitações literárias, 52% tem o ensino secundário e 43% o ensino 

superior (Gráfico 1). Quanto às funções exercidas atualmente, dos 56 inquiridos foram 

validadas 55 respostas, sendo que a maioria exerce funções de Administrativo (52%), 

seguindo-se a função de Chefia Intermédia (21%), de Técnico (13%) e Operacional 

(13%). 

Gráfico 1 - Habilitações Literárias 

 

Utilizando uma escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente), o 

segundo grupo de questões pretendeu avaliar o grau de concordância dos inquiridos 

relativamente à qualidade da comunicação interna na sua organização.  

Gráfico 2 - Respostas às questões acerca de Processos Internos 
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De um modo geral, os inquiridos consideram-se bem informados acerca dos assuntos da 

sua organização. No entanto, é de referir que existe um maior consenso de opiniões no 

que concerne aos processos internos, sendo que estes estão bem definidos, divulgados e 

compreendidos, conforme observado no Gráfico 2. 

Outro dos fatores que demonstrou unanimidade foi a comunicação e clima vivenciados 

no seio do departamento, conforme representa o gráfico 3. 

Gráfico 3 - Respostas às questões sobre Comunicação e Clima no Departamento 

 

É notório que a informação referente ao departamento, assim como o que se espera do 

mesmo é bem transmitida. A boa relação que se observa é comprovada pela satisfação e 

orgulho de pertencer ao seu departamento, que pode ser explicada, também, pela boa 

cooperação entre colegas do mesmo serviço. 

Gráfico 4 - Respostas às questões sobre a Tomada de Decisão 
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No que respeita a questões que apresentam resultados desfavoráveis, são de referir as 

questões relacionadas com as decisões importantes, nomeadamente a forma como estas 

são tomadas (Gráfico 4).  

Gráfico 5 - Respostas às questões sobre Relações Interdepartamentais 

 

Outro fator que mostrou consenso nas respostas observadas, sendo um aspeto negativo, 

é a falta de cooperação e troca de informação entre serviços diferentes (Gráfico 5). 

Gráfico 6 - Respostas às questões sobre Satisfação e Comunicação 

 

De facto é observado no Gráfico 6 que existe alguma diferenciação de respostas quanto 

à forma como a informação negativa é transmitida. Pode-se afirmar que nas 

organizações estudadas se permite um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, 

contribuindo para a motivação dos seus colaboradores, sendo que 93% dos inquiridos 

afirmou gostar de dar o melhor pelo serviço, mesmo sem ser solicitado. Um dos aspetos 

negativos apontado é atribuído às falhas de comunicação como causa de conflitos e 

tensões no ambiente de trabalho. 
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O conjunto de questões apresentadas no gráfico seguinte permite avaliar o nível de 

motivação dos inquiridos, utilizando para tal uma escala de 1 (Nunca) a 5 (Sempre). 

Gráfico 7 - Respostas ao terceiro grupo de questões 

 

Através da análise do gráfico apresentado é possível referir que a maioria dos inquiridos 

se sente motivado para realizar um trabalho de qualidade, sendo que mais de 80% se 

esforça para fazer mais do que necessário.  

Apesar de mais de 80% dos inquiridos ter considerado, como observado no gráfico 3, 

que conhecia e compreendia os seus objetivos, apenas 50% referiu que era sempre ou 

quase sempre informado acerca do cumprimento dos mesmos. Quanto às ideias e 

sugestões propostas pelos inquiridos, apenas 44% mencionou que estas são sempre ou 

quase sempre tidas em consideração, sendo que 41% referiu que isto acontece 

ocasionalmente, pelo que pode ser considerado um valor positivo. 

No estudo realizado foi também questionado o nível de satisfação dos inquiridos quanto 

à transmissão dos resultados do seu trabalho, sendo que, como evidenciado no gráfico 8, 

cerca de 68% dos inquiridos encontra-se satisfeito ou muito satisfeito. No entanto, como 

é observado no gráfico 7, na questão acerca da informação sobre o cumprimento dos 

objetivos, este resultado pode não ser coerente. Este facto pode ser explicado por 

alguma confusão na interpretação da questão colocada, podendo ser confundida com o 

nível de satisfação geral da organização. 
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Gráfico 8 – Grau de satisfação sobre a informação interna sobre os resultados do seu 

trabalho 

 

A última questão colocada aos inquiridos tinha por objetivo identificar o fluxo de 

informação existente, sendo os resultados apresentados no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Origem da informação trocada 

 

Como se pode observar, a maioria dos inquiridos referiu que a informação era 

transmitida pelos superiores hierárquicos, sendo o segundo canal mais referenciado os 

colegas que se encontram no mesmo nível hierárquico. 
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6. Discussão de Resultados 

 

Após a análise descritiva dos resultados, procede-se agora a uma análise inferencial por 

forma a responder à questão que serviu de mote à investigação e que pretende 

percecionar se a comunicação é um fator que influencia o nível de motivação dos 

colaboradores de uma organização. 

Para tal, é necessário apurar se os valores apresentados para cada dimensão são 

consistentes, isto é, calcular a fiabilidade dos resultados. Para a análise da consistência 

interna dos vários itens foi utilizado o Alpha de Cronbach, que pode ser utilizado desde 

que os itens apresentem o mesmo número de níveis, classificados no mesmo sentido e 

avaliem uma mesma característica. Uma das vantagens desta análise é a possibilidade 

de agrupar um conjunto de itens num único, tendo por base a média dos mesmos, 

tornando-se viável a avaliação da característica que todos os itens têm em comum e a 

definição de subescalas/ dimensões que permitirão a avaliação do nível de comunicação 

e motivação dos inquiridos. 

Os diferentes itens foram agrupados em duas dimensões: comunicação e motivação. 

Este agrupamento teve em consideração o estudo desenvolvido por Nogueira (2008) e 

Sousa (2011). Os resultados desta análise são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Dimensões e Consistência interna 

 
 

(*) Afirmação com cotação invertida 

Dimensões Afirmações
Alpha de Cronbach 

se o item for excluído

Alpha de 

Cronbach

1.1. Os processos-chave têm como responsáveis as chefias séniores 

dessa operação
0,668

1.2. Eu compreendo os processos-chave da minha Organização 0,662

1.3. No meu departamento conhecemos e compreendemos os processos 

internos
0,686

1.4. São regularmente celebrados os êxitos que a Organização alcança 0,669

1.5. A informação negativa é transmitida por meios de comunicação 

informais 
(*)

0,720

1.6. Os gestores dedicam tempo para falar informalmente com os 

subordinados
0,712

1.7. Sinto-me informado sobre os assuntos correntes do meu serviço 0,680

1.24. Os conflitos e tensões no ambiente de trabalho resultam de falhas na 

comunicação  
(*)

0,734

1.25. Os serviços cooperam e trocam informação de forma eficaz 0,641

2.4. Recebo ordens concretas sobre as tarefas que tenho que executar 0,684

2.5. Sou informado acerca do cumprimento dos objectivos sectoriais e/ou 

globais
0,610

3. Informação interna sobre os resultados do meu trabalho 0,665

1.8. Estou satisfeito com o meu departamento/serviço 0,923

1.9. Sinto-me orgulhoso de trabalhar no meu departamento 0,925

1.10. Estou satisfeito com a minha função 0,925

1.11. No meu departamento as pessoas sentem-se satisfeitas por irem 

trabalhar
0,924

1.12. Os colaboradores têm orgulho em trabalhar nesta organização 0,926

1.13. No meu departamento conhecemos e compreendemos os nossos 

objectivos
0,926

1.14. Os gestores consideram o longo prazo nas decisões diárias 0,931

1.15. Os problemas inter-departamentais são resolvidos de forma 

satisfatória para todos
0,926

1.16. As mudanças importantes são objecto de discussão e consulta 0,930

1.17. No meu departamento/serviço a comunicação é muito aberta 0,925

1.18. As decisões importantes são sempre tomadas em reuniões 0,926

1.19. No meu departamento/serviço existe uma clara cooperação entre 

colaboradores
0,926

1.20. Permite-se um equilibrio ente a a vida profissional e a vida pessoal 0,929

1.21. As decisões importantes são realizadas por grupos e equipas 0,927

1.22. Gosto de dar o meu melhor pelo serviço, mesmo sem ser solicitado 0,929

1.23. O meu actual emprego corresponde às minhas expectativas 0,924

2.1. As minhas ideias e sugestões são tidas em consideração 0,933

2.2. Esforço-me por fazer mais do que é necessário 0,930

2.3. Sinto-me motivado para realizar um trabalho de qualidade 0,926

Comunicação

Motivação

0,699

0,931
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Segundo Pestana e Gageiro (2005) os valores obtidos no cálculo do Alpha de Cronbach 

variam, tendo diferentes significados, pelo que estes autores definem a seguinte escala 

de consistência: Se o valor for menor de 0,6 é Inadmissível; se estiver entre 0,6 e 0,7 é 

Fraca; se estiver entre 0,7 e 0,8 é Razoável; se se encontrar entre 0,8 e 0,9 é Boa; e se 

for maior que 0,9 é Muito Boa.  

Tendo por base esta definição, pode-se afirmar que as dimensões definidas apresentam 

consistência, sendo que a dimensão motivação apresenta uma consistência Muito Boa e 

a dimensão comunicação apresenta uma consistência Fraca. No entanto, esta última 

encontra-se no limiar, sendo portanto quase considerada Razoável, sendo de referir que 

a questão que menos contribui para a consistência desta dimensão é a 1.24, pelo que se 

esta fosse eliminada, o Alpha de Cronbach apresentaria um valor superior, de cerca de 

0,734. 

Na tabela seguinte pode-se observar algumas das medidas descritivas mais utilizadas, 

para as duas dimensões consideradas 

 

Tabela 5 – Medidas descritivas 

  Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Comunicação 2,08 4,5 3,49 0,55 

Motivação 2 4,89 3,8 0,7 

 

No sentido de se estudar a correlação entre estas dimensões é necessário verificar se 

ambas respeitam uma distribuição normal. Para tal foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov, obtendo-se os seguintes resultados. 

 

Tabela 6 – Teste de Kolmogorov-Smirnov 

  Comunicação Motivação 

Estatística de teste Z 0,992 0,957 

p-value 0,278 0,319 

N 56 56 
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Sendo que ambos apresentam um p-value superior a 0,05, pode-se afirmar que as 

dimensões seguem uma distribuição normal. 

Comprovada a normalidade é possível verificar a correlação das dimensões 

comunicação e motivação através do Coeficiente de Correlação de Pearson: 

 

Tabela 7 – Coeficiente de Correlação de Pearson 

    Motivação 

Comunicação 

Coeficiente de Correlação de Pearson 0,697 

p-value 0,000 

N 56 

 

Analisando os resultados obtidos, observa-se a existência de correlação positiva, isto é, 

o aumento da pontuação da variável comunicação reflete-se no aumento da pontuação 

da motivação.  

Conforme referido por Pestana e Gageiro (2005), os resultados obtidos pelo Coeficiente 

de Correlação de Pearson podem situar-se entre -1 e 1, sendo que se for inferior a 0,2 

apresenta uma associação linear muito baixa, entre 0,2 e 0,39 baixa, entre 0,4 e 0,69 

moderada, entre 0,7 e 0,89 alta e superior a 0,9 a associação é muito alta. Face a esta 

definição, pode-se afirmar que a dimensão comunicação está associada moderadamente 

à motivação dos colaboradores. 

Prova-se assim a relação existente entre a comunicação interna e a motivação, sendo 

que uma boa comunicação aumenta o nível de motivação, assim como um indivíduo 

motivado poderá melhorar o nível da comunicação. 
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7. Conclusões 

 

A complexidade do tema, bem patente na diversidade de abordagens e estudos sobre os 

fatores que contribuem para a motivação dos indivíduos (p. ex. Baptista, 2009, Daniel e 

Metcalf, 2005, Fonseca, 2009, entre outros), demonstra que a motivação não pode ser 

encarada de forma simplista. Não existe um só modelo ou teoria que possa ser aplicado 

de igual forma a todos os indivíduos. Existem diversas variáveis a ter em conta, como as 

características de cada pessoa, as funções que desempenha e o ambiente de trabalho que 

o rodeia. Entre as inúmeras teorias sobre motivação, a comunicação consubstancia-se 

como um dos fatores que influencia notoriamente a motivação. 

A comunicação interna pode ser vista como um dado adquirido para todos, visto ser 

impossível que esta não exista, podendo ser claramente definida e estruturada ou apenas 

casual nas organizações. De facto, à comunicação tem sido dado especial enfâse, 

quando esta é destinada aos clientes. No entanto, cada vez mais a comunicação interna 

tem sido vista como um ponto fulcral para o sucesso de uma organização. 

A comunicação pode assumir diversas formas, funções, objetivos, sendo que deixou de 

ser uma simples transmissão de informação, ganhando assim relevo o feedback. Os 

colaboradores querem estar bem informados sobre o que se passa na sua organização, e 

principalmente o que deles se espera, preferindo que esta informação seja transmitida 

pela própria empresa e não pelo exterior. 

O estudo empírico efetuado permitiu conhecer melhor o conceito da comunicação 

interna através da análise de referências de autores que se dedicaram a fundo a este 

tema. 

Uma organização sólida, só é possível se houver investimento na motivação dos 

colaboradores, promovendo o sentimento de pertença e incentivando-os a desempenhar 

as suas funções com a qualidade exigida pelos clientes. Para que esta imagem seja 

coerente é realmente necessário promover uma partilha de informação e conhecimento 

pelo universo de Colaboradores, i.e., apostar numa comunicação aberta e transparente. 

Neste pressuposto teórico, procedeu-se à aplicação prática do trabalho através da 

investigação junto de indivíduos que trabalham por conta de outrem, com o objetivo de 
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percecionar a sua opinião acerca da comunicação praticada nas suas organizações, 

comparando-a com o nível de satisfação e motivação, por forma a analisar a sua relação.  

Assim, e apesar das limitações do trabalho a seguir descritas, os resultados obtidos 

foram de extrema importância para a confirmação das teorias lançadas por alguns dos 

autores referenciados (p. ex. Duterme, 2002; Silveira, e Tófani, 2007). Segundo as 

opiniões recolhidas, a comunicação interna encontra-se consolidada no seio dos 

departamentos, existindo ainda algumas lacunas no que concerne à partilha de 

informação interdepartamental. Apesar dos indivíduos inquiridos se sentirem 

motivados, apontam o feedback e a participação ativa nas decisões das organizações 

como pontos a melhorar. 

Após a análise descritiva dos dados recolhidos e realizada a análise inferencial dos 

resultados, é possível afirmar que a comunicação interna é um fator que contribui para a 

motivação dos colaboradores, sendo assim respondida a questão principal do trabalho, 

motivo da investigação. 

É fundamental que este mecanismo seja desenvolvido pelas organizações, sendo visível 

que muito já vem sendo feito, principalmente nos departamentos, sendo importante 

extrapolar esta prática para a organização como um todo, promovendo uma maior 

partilha de informação interdepartamental, promovendo a comunicação, não só no 

sentido Chefe-Subordinado, mas também o feedback. 

A organização vista como um todo e não apenas como a soma das partes trará 

benefícios, pois melhorará a motivação dos colaboradores, e consequentemente o 

desempenho dos mesmos. 
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8. Limitações do Trabalho 

 

O presente trabalho apresentou algumas limitações. Uma das limitações encontradas foi 

a informação disponível acerca da comunicação interna. De facto, este é um tema ainda 

pouco estudado e trabalhado. A comunicação foi sempre uma preocupação mas 

relativamente aos clientes externos. A comunicação com os colaboradores foi sempre 

colocada como algo intrínseco à organização, principalmente na transmissão de 

informação acerca dos procedimentos de trabalho, pouco estruturada e definida.  

Atualmente tendem a surgir mais estudos acerca deste tema, pois a sua importância tem 

sido mais discutida por especialistas da área de recursos humanos. 

Outra das limitações do estudo foi a aplicação prática do mesmo. A amostra conseguida 

para a execução do trabalho foi claramente inferior à pretendida inicialmente, sendo que 

os resultados não podem ser devidamente extrapolados para a realidade global. 

O contexto em que os indivíduos inquiridos se inserem também pode ser considerada 

uma limitação, visto estar a ser estudado o nível de motivação dos colaboradores, sendo 

que o contexto económico do país não é favorável para os níveis de motivação dos 

portugueses. 

O estudo poderá ser replicado futuramente, de forma a serem verificados resultados 

mais conclusivos e reais. 
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Anexo I – Questionário 

O questionário apresentado insere-se numa investigação para um Trabalho Final de Mestrado, 

subordinado ao tema “Comunicação interna como fator de motivação dos Colaboradores”, 

realizado por uma aluna do Mestrado de Ciências Empresariais, do Instituto Superior de 

Economia e Gestão – ISEG.  

Este questionário tem por objetivo recolher os dados, necessários ao trabalho de investigação 

referido, junto de diferentes pessoas, que exercem a sua atividade profissional em diferentes 

áreas e Empresas. Neste questionário não existem respostas certas ou erradas, apenas se 

pretende que responda da forma mais honesta possível. Os dados recolhidos serão tratados de 

forma confidencial. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

Maria Melo 

 

 

Dados 

Sexo: 

 Feminino  Masculino 

 

Idade: ______ anos 

 

Há quanto tempo está na sua atual Organização:_______ anos 

 

Qual o seu nível de escolaridade? 

 Ensino Básico - 1º Ciclo  Ensino Básico - 2º Ciclo         Ensino Básico - 3º Ciclo  

 Ensino Secundário   Bacharelato ou Licenciatura       Mestrado 

 Doutoramento 

 

Qual o seu cargo: 

 Diretor  Chefia intermédia  Técnico  Administrativo  Operacional 
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Questões 

1) Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, numa escala de 1 a 

5 (sendo 1 Discordo totalmente e 5 Concordo totalmente): 

  1 2 3 4 5 

1. Os procedimentos-chave da Organização são da 
responsabilidade das chefias das áreas que os operam           

2. Eu compreendo os processos-chave da minha 
Organização           

3. No meu departamento conhecemos e compreendemos 
os processos internos           

4. São regularmente celebrados os êxitos que a 
Organização alcança           

5. A informação negativa é transmitida por meios de 
comunicação informais           

6. Os gestores dedicam tempo para falar informalmente 
com os subordinados           

7. Sinto-me informado sobre os assuntos correntes do meu 
serviço           

8. Estou satisfeito com o meu departamento/serviço           

9. Sinto-me orgulhoso de trabalhar no meu departamento 
          

10. Estou satisfeito com a minha função           

11. No meu departamento as pessoas sentem-se 
satisfeitas por irem trabalhar           

12. Os Colaboradores têm orgulho em trabalhar nesta 
Organização           

13. No meu departamento conhecemos e compreendemos 
os nossos objetivos           

14. Os gestores consideram o longo prazo nas decisões 
diárias           

15. Os problemas interdepartamentais são resolvidos de 
forma satisfatória para todos           

16. As mudanças importantes são objeto de discussão e 
consulta           

17. No meu departamento/serviço a comunicação é muito 
aberta           

18. As decisões importantes são sempre tomadas em 
reuniões           

19. No meu departamento/serviço existe uma clara 
cooperação entre Colaboradores           
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  1 2 3 4 5 

20. Permite-se um equilíbrio ente a vida profissional e a 
vida pessoal           

21. As decisões importantes são realizadas por grupos e 
equipas           

22. Gosto de dar o meu melhor pelo serviço, mesmo sem 
ser solicitado           

23. O meu atual emprego corresponde às minhas 
expectativas           

24. Os conflitos e tensões no ambiente de trabalho 
resultam de falhas na comunicação           

25. Os serviços cooperam e trocam informação de forma 
eficaz           

 

2) Numa escala de 1 a 5 (sendo 1 Nunca e 5 Sempre), indique a frequência das 

seguintes afirmações: 

  1 2 3 4 5 

1. As minhas ideias e sugestões são tidas em consideração 
          

2. Esforço-me por fazer mais do que é necessário 
          

3. Sinto-me motivado para realizar um trabalho de 
qualidade           

4. Recebo ordens concretas sobre as tarefas que tenho que 
executar           

5. Sou informado acerca do cumprimento dos objetivos 
sectoriais e/ou globais           

 

3) Relativamente ao seu caso, como considera o seu grau de satisfação no que 

concerne à informação interna sobre os resultados do seu trabalho? 

  Muito insatisfeito  

  Insatisfeito  

  Nem insatisfeito, nem satisfeito  

  Satisfeito  

  Muito Satisfeito  
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4) Relativamente à origem da informação trocada, considerando um total de 100%, 

indique em percentagem, a quantidade que: 

a) _________%  É transmitida pelos meus superiores hierárquicos 

b) _________%  É transmitida pelos meus subordinados 

c) _________%  É transmitida pelos colegas, que se encontram no mesmo nível 

hierárquico que eu 

d) _________%  É transmitida por colegas de outros departamentos/serviços e de 

diferentes níveis hierárquicos. 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua Colaboração. 

 

 

 


