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A IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE ORGANIZAICONAL NAS PME 

- O CASO MONIZ DIAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA. - 

Resumo  

A linguagem, independentemente da sua natureza, é intrínseca ao ser humano. Comunicamos para 

sobreviver. Comunicamos porque somos seres sociais. Comunicamos para nos expressarmos e nos 

relacionarmos. 

A nível empresarial, comunicamos para vender. Mas, antes disso, comunicamos para nos 

entendermos. 

Na realidade empresarial existem duas necessidades: a de comunicar bem internamente e a de 

comunicar bem para vender. A primeira existe para que o trabalho flua de forma organizada e para 

que os colaboradores se sintam motivados. A segunda, porque é um objetivo empresarial. 

O presente trabalho consiste numa dissertação resultante de um estágio de comunicação em contexto 

empresarial e tem como objetivo conhecer e compreender a necessidade e eficácia da identidade 

organizacional numa pequena e média empresa (PME) como mecanismo de motivação. 

Em contexto do estágio, procurou-se ainda definir um breve plano de comunicação interna e externa 

para a Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., fazendo também a gestão das redes sociais já 

existentes. 

Para efeitos do presente relatório foi analisada a atitude comunicacional adotada pela Moniz Dias e 

Tecnologia Industrial, Lda., bem como a missão e valores que esta pretende passar para os seus 

colaboradores e ambiente exterior. 

É então pretensão final compreender a importância da identidade organizacional na motivação dos 

colaboradores de uma PME, dado que estas constituem o maior número de empresas, em Portugal. 

 

Palavras-chave: identidade organizacional, cultura organizacional, comunicação organizacional, 

comunicação interna, motivação 
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THE IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL IDENTITY IN SMEs 

- THE CASE MONIZ DIAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL, LDA. - 

Abstract 

Language, regardless of their nature, is intrinsic to the human being. We communicate to survive. 

We communicate because we are social beings. We communicate to express ourselves and to relate. 

At the business level, we communicate to sell. But first, we communicate to understand each other. 

In an business reality there are these two needs: to communicate well to internal staff and to 

communicate well to sell. The first one exists so that the work flows organized and for the 

employees to feel motivated. The second, because it is a business objective and because it also keeps 

employees motivated. 

The present work consists of a dissertation resulting from a communication stage in a business 

context and aims to know and understand the necessity and effectiveness of organizational identity in 

a small and medium enterprise (SME) as a motivation mechanism. 

In the context of the internship, we also try to define a brief internal and external communication 

plan for Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., Also managing existing social networks. 

For the development of this report will be commented on the communicative attitude adopted by 

Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., As well as the values and mission that this intends to pass 

on to its employees and the external environment. 

It is then the final intention to understand the importance of organizational identity in the motivation 

of employees of an SME, since these constitute the largest number of companies in Portugal. 

Key words: organizational identity, organizational culture, organizational communication, internal 

communication, organization, motivacion 
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1. Introdução 

 

O presente relatório tem como base o Estágio Curricular desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

Ciências da Comunicação – área de especialização em Publicidade e Relações Públicas, pela 

Universidade do Minho, realizado na empresa Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

O estágio decorreu entre o mês de outubro (2016) e janeiro (2017), período durante o qual foi 

possível detetar algumas lacunas na identidade organizacional, bem como na comunicação interna e 

externa da empresa. Momentos que impulsionaram interesse em refletir e trabalhar em campo, sobre 

a importância da identidade organizacional numa organização como ferramenta motivacional dos 

colaboradores. 

O relatório de estágio que se apresenta foi realizado tendo em conta o conhecimento adquirido no 

Mestrado, a experiência do estágio curricular na Moniz Dias, Lda., a análise de literatura relevante 

para o tema, nomeadamente conteúdo sobre as temáticas de identidade e cultura organizacional e 

comunicação interna, e o complemento de entrevista e questionário realizadas ao gerente da Moniz 

Dias Tecnologia Industrial, Lda., bem como aos seus colaboradores. 

No decorrer do meu estágio foi possível entender que havia uma necessidade de melhorar a 

comunicação ao nível interno. 

A nível interno pretendia-se tornar o local de trabalho um sítio mais acolhedor, mais “clean”, mais 

confortável. Sobretudo mais organizado. Sentia-se necessidade de arrumar os espaços físicos mas 

também orientar os colaboradores. Era preciso criar procedimentos simples que facilitassem a 

comunicação sem ruído entre os colaboradores, bem como diminuir alguns gastos de consumo. 

 A nível externo, pretendia-se que a empresa expandisse a sua visibilidade e reconhecimento por 

parte de parceiros e clientes. Sobretudo ambicionava-se melhorar a performance comercial por via 

das plataformas digitais. 
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2. A Empresa – Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda.
1
  

Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., fundada pelo Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia 

Gilmar Moniz Dias, nasceu a 3 Novembro de 1993, em Lisboa, como uma empresa de informática, 

tendo crescido posteriormente para uma empresa de reclamos luminosos. 

Com o mercado sempre a crescer, Moniz Dias, Lda. viu-se obrigada a acompanhar as necessidades 

de mercado. Dos reclamos ao mobiliário e decoração de interiores, a empresa desenvolveu uma área 

de corte, lacagem e carpintaria, tornando-se assim uma empresa industrial. 

Com este desenvolvimento e crescimento, a tendência é de uma maior internacionalização e 

expansão de negócio no sector do design e na decoração de interiores. 

 

 

Figura 1. Logótipo Principal       

 

A maior área de atuação da empresa recai sobre a sinalética e elementos de decoração e/ou proteção 

singulares, em grandes superfícies comerciais. 

A concorrência da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. é composta por empresas do mesmo ramo 

que respondam às propostas dos nossos clientes com valor mais baixo, sejam estas estrangeiras ou 

nacionais. 

A empresa diferencia-se no mercado pela qualidade dos seus produtos, bem como pelo fator de 

acréscimo proposta vs produto final. Quando um arquiteto ou designer solicita um pedido sobre 

determinado conceito, a empresa tende a procurar soluções que embelezem e caracterizem esse 

projeto, distinguindo-o de outro qualquer já existente no mercado. 

 

O maior cliente da empresa é a Sonae Sierra, cliente este que com o decorrer dos anos de trabalho 

em conjunto deposita confiança na criatividade e produto realizado pela Moniz Dias, Lda. 

Enquanto empresa, a Moniz Dias, Lda. apresenta-se como uma organização que se caracteriza pelos 

seguintes critérios e valores
2
: 

                                                           
1
 Informação Disponível em: Manual de Procedimentos Interno V.1 (2016) Disponível nas instalações da Moniz Dias 

Tecnologia Industria, Lda. e no site www.monizdias.pt 

Figura 2. Logótipo Secundário 
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Política de Qualidade: atender todos os clientes de forma a transformar os seus desejos em 

realidade, através de serviços de qualidade. 

Missão: Continuar em constante crescimento em valor acrescentado nacional e internacional nas 

modalidades de preparação, fabrico e montagem de reclamos luminosos e mobiliário, destacando-se 

pela qualidade, agilidade, segurança e pontualidade dos seus produtos e/ou serviços. 

Valores: confiança, rigor, responsabilidade, excelência, inovação, orientação para o futuro 

Outras Diretrizes: otimização de custos; aumento da eficiência; aperfeiçoamento dos processos; 

eliminação das redundâncias; promoção de segurança; proteção do meio ambiente; garantia da 

qualidade da performance operacional. 

Serviços 

a) Engenharia de Corte: especializado no corte e gravação de qualquer tipo de material. 

b) Acabamento de superfícies metálicas por termo lacagem e pintura líquida acrílica. 

c) Impressão digital e prototipagem 3D em ABS. 

d) Carpintaria de mobiliário de Luxo 

A pequena dimensão física da empresa permite uma comunicação informal e muito próxima entre 

hierarquias. O relacionamento entre o Diretor Geral e os colaboradores é realizado de forma direta na 

qual existe uma comunicação vertical, assumindo estes que têm de se restringir às ordens segundo 

dita a hierarquia, o que se traduz numa redução de desentendimentos. 

 

                                                                                                                                                                                                   
2 Informação Disponível em: Manual de Procedimentos Interno V.1 (2016) Disponível nas instalações da Moniz Dias Tecnologia Industria, Lda. e no 

site www.monizdias.pt 
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Figura 3. Organização da Moniz Dias, Lda. 

 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. assume uma postura de produtor e vendedor. 

Graças à sua criatividade e trabalho de equipa entre Diretor Geral e colaboradores, destaca-se pela 

qualidade e exclusividade de cada produto e comunica estes mesmos produtos através do seu website 

(www.monizdias.pt), página de Facebook (https://www.facebook.com/Moniz-Dias-

510649522282554/) e Instagram (https://www.instagram.com/monizdias/).  

Dir. Geral 

Contabilidade Secretariado Comunicação Preparação I&D 
Produção/ 
Qualidade 

Corte Serrelharia Carpintaria Lacagem Montagem 
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2.1 O Estágio 

Depois da teoria aprendida ao longo do percurso académico, torna-se relevante experienciar as 

competências assimiladas. 

O estágio na Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. revelou-se uma experiência enriquecedora a 

nível da identidade e comunicação empresarial, na medida em que me deparei com a dificuldade que 

é lidar, liderar e motivar um grupo de pessoas em contexto de trabalho, bem como na organização 

interna da empresa e dos seus elementos constituintes. 

Enquanto estagiária da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., e orientada pelo orientador Eng.º Rui 

Forte e pelo Diretor Geral Gilmar Moniz Dias, assumi o Departamento de Comunicação. 

Os meus orientadores depositaram em mim toda a liberdade e responsabilidade; por conseguinte, tive 

a oportunidade de desenvolver a minha própria visão face à identidade organizacional da empresa e, 

consequentemente, comunicação interna e externa empresarial no contexto da estrutura, temática e 

trabalhos realizados pela Moniz Dias, Lda. 

O objetivo do meu estágio relacionou-se com a organização da identidade e o planeamento da 

comunicação interna e externa da empresa. 

A nível interno, o desafio foi o planeamento e organização dos espaços internos, de modo a tornar a 

empresa um local onde os colaboradores se sentissem mais valorizados e parte integrante da 

organização.  

Numa segunda fase, e para reforçar a identidade da empresa, pretendia-se a criação de documentação 

e procedimentos que quebrassem o ruído de comunicação entre os colaboradores da organização. 

A nível externo, o desafio debateu-se sobre a comunicação local. Pretendia-se a identificação da 

empresa na área circundante e na aproximação, uma melhoria na gestão de circulação de clientes e 

fornecedores, bem como a comunicação ao mercado. 

Face a estes objetivos de estágio propostos, numa primeira fase do meu estágio, realizei um pequeno 

diagnóstico relativo à comunicação interna e externa praticada pela Moniz Dias Tecnologia 

Industrial, Lda. (ANEXO 1). Neste diagnóstico foi possível perceber que práticas de comunicação 

existiam na empresa, bem como de que forma estas eram realizadas e planeadas. Ainda nesta 

investigação, realizei uma (breve) análise S.W.O.T relativa aos pontos fortes e fracos da 

comunicação realizada, terminando por fazer algumas sugestões. 

Para a realização deste diagnóstico recorri a uma entrevista (ANEXO 2) com o Diretor Geral Gilmar 

Moniz Dias, bem como a um questionário (ANEXO 3). Além destes mecanismos, recolhi 

informações através de conversas informais com os colaboradores e procedi ao levantamento de 

fotografias das instalações. 
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Após estas apreciações, debati-me sobre a identidade organizacional da empresa e de que forma 

podia tornar o ambiente interno um local que fizesse com que cada um dos colaboradores se sentisse 

parte integrante e imprescindível da organização. 

Comecei por traçar um breve plano de ações internas e externas, bem como a calendarização das 

atividades propostas. 

Este breve plano de comunicação para a Moniz Dias, Lda. incorpora procedimentos de comunicação 

simples quer online, quer offline. 

São exemplos de atividades a introduzir: a elaboração de um manual de procedimentos internos, a 

realização de reuniões semanais – de forma a manter os colaboradores informados sobre os objetivos 

cumpridos e sobre o quadro de trabalhos a realizar, introdução de equipamento interno obrigatório, 

sinalização interna, gestão das redes sociais, etc. 

Após revisto e aprovado, deu-se início à implementação de identificação e organização dos espaços 

internos. 

Recorreu-se a uma reorganização dos escritórios. Definiu-se, por exemplo, a sala do Design, uma 

sala estratégica para os desenhadores e preparadores, na qual é possível que estes estejam 

posicionados no seu local de trabalho de forma que consigam ver os seus colegas a fabricar. Este 

reajuste faz com que colegas da mesma área estejam juntos para trocar informações. A preocupação 

com a visibilidade permite estar atento a falhas e a dúvidas dos colegas da área de fabrico. 

As áreas de comunicação e financeiro também se uniram com a ampliação de duas salas. A área de 

trabalho fica maior e com mais luz. 

Além dos escritórios, outras áreas da empresa foram alteradas.  

Uma questão que se debatia na Moniz Dias, Lda. era a inexistência de uma receção. Os fornecedores 

e clientes entravam na empresa de uma forma que não parecia a correta. Primeiro, porque entrar 

numa empresa pela zona da fábrica pode causar acidentes – as pessoas não estão devidamente 

protegidas e, na grande maioria das vezes, pouco familiarizadas com um ambiente fabril. Segundo, 

porque havia uma falha de comunicação – o cliente e/ou fornecedor não falava e/ou deixava o 

material a ser entregue com a pessoa nomeada para realizar essas tarefas e, por vezes, havia dúvidas 

quanto aos recados deixados, ao material entregue ou não, etc. Por fim, não havia uma área para 

receber esses mesmos clientes e/ou fornecedores de forma harmoniosa. 

Nesse sentido foi criada uma receção, até aí uma área inexistente.  
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                        Figura 4. Área de Receção 1 (antes)                              Figura 5. Área de Receção 2 (antes) 

 

 

            Figura 6. Área de Receção 3 (antes)                         Figura 7. Área de Receção 4 (antes) 

 

 

   Figura 8. Receção Atual 1        Figura 9. Receção Atual 2 

 

Atualmente existe uma entrada específica para os colaboradores, uma área de receção agradável para 

receber clientes e fornecedores e, ainda, uma zona de cargas e descargas para materiais de grandes 

dimensões. 
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Além destas alterações, foram ainda criados espaços de arrumação em zona de fábrica de forma a 

não desperdiçar tempo e energia à procura das ferramentas e outros materiais necessários no dia-a-

dia em área de fabrico, bem como tornar a empresa um local mais limpo e seguro. 

Mas nem todas as atividades se reduziram a alterações do espaço físico. Com o objetivo de tornar a 

Moniz Dias, Lda. uma organização ainda mais acolhedora e com um ambiente mais motivador, 

apelou-se ao sentido de pertença através da implementação do uso obrigatório de coletes 

identificativos, quer na empresa, quer em obra através do uso de coletes refletores também 

personalizados. 

 

 Figura 10. Colete Empresa Frente                             Figura 11. Colete Empresa Trás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   Figura 12. Colete Empresa Obra 
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Outros suportes usados que apelam à identidade e comunicação da organização foi a implementação 

de estacionário em falta, nomeadamente os cartões-de-visita. 

 

Figura 13. Cartões-de-visita 

Numa terceira fase, iniciou-se o processo de elaboração de documentação interna que se sentiu 

necessidade de criar, nomeadamente um Manual de Procedimentos Interno. 

A par deste trabalho desenvolvido e no decorrer das três fases acima referidas, foram realizadas 

outras atividades paralelas de imagem, comunicação e cultura organizacional. Criou-se, por exemplo, 

o Instagram (Figura 12), rede social através do qual pode ser ainda mais fácil chegar a qualquer parte 

do mundo através dos hashtags e identificações de outras páginas utilizados na descrição das 

fotografias. 
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Figura 14. Instagram Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

Realizei análises relativas à potabilidade da água (ANEXO 4). Dado que a Moniz Dias Tecnologia 

Industrial, Lda. mudou de instalações em Abril de 2016 e que não havia certeza quanto a pormenores 

como este, foi possível fazer uma análise que concluiu que a água da empresa era imprópria para 

consumo. O que levou primeiramente a um aviso interno sobre o consumo da água, e posteriormente, 

a uma medida de limpeza da água do poço em prol de se satisfazer esta necessidade, que foi também 

comunicada aos colaboradores. 

Ainda a nível de comunicação e Recursos Humanos, sentiu-se necessidade de rever as qualificações 

dos colaboradores onde levando a atualizar a qualificação de soldadores, pelo Instituto de Soldadura 

e Qualidade (ISQ). 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. é uma empresa com muito potencial de expansão e 

compreende a necessidade de comunicar bem com os colaboradores e o impacto que isso pode ter na 

motivação dos mesmos. Mais, compreende a importância de comunicar bem com o exterior, mesmo 

que através da organização do seu espaço interno. 

Considero que os pontos fortes do meu estágio foram o facto de ter liberdade na realização das 

minhas tarefas, a responsabilidade depositada em mim, e a oportunidade de poder ter trabalhado 

sobre vários pontos da identidade e comunicação de uma empresa. 

Isto é, apesar de acompanhada pelo meu orientador de estágio, bem como pelo gerente da Moniz 

Dias, Lda. foi-me dada alguma independência para tomar decisões nas minhas tarefas. 

 



20 
 

2.2 Problemática 

A experiência profissional adquirida na Moniz Dias, Lda. permitiu-me entender a realidade de uma 

pequena empresa quando confrontada com a necessidade de comunicar interna e externamente. 

De forma a orientar a minha investigação sobre “A importância da identidade organizacional nas 

PME – O Caso Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda.”, tornou-se necessário estabelecer uma 

questão de partida: 

“Qual a estratégia de comunicação e construção de identidade adotada pela Moniz Dias, e qual o seu 

impacto na motivação dos seus colaboradores?” 

 

A questão definida está relacionada com os seguintes objetivos: 

(1) Compreender a missão, valores, cultura e outras diretrizes caracterizadores da Moniz Dias, Lda.; 

(2) Perceber as limitações existentes da comunicação na Moniz Dias, Lda. e as formas para a 

contornar; 

(3) Entender que estratégia comunicativa molda a identidade organizacional e se reflete na 

motivação dos colaboradores; 

(4) Compreender se os mecanismos adotados em estágio trouxeram uma mais-valia na definição de 

identidade e posterior motivação dos colaboradores. 

 

2.2.1 Contexto Empresarial atual, das PME’s 

Atualmente o panorama empresarial é visto como um ambiente recheado de desafios e constantes 

mutações, no qual os negócios não têm fronteiras e na qual a concorrência é cada vez maior e feroz. 

A ideia de um mercado de negócios onde as grandes empresas existem em grande escala e no qual as 

pequenas vão emergindo, foi quebrada. Ao observarmos o cenário empresarial português, 

rapidamente observamos que as Pequenas e Médias Empresas (PME) constituem o maior número de 

empresas em Portugal. 

As micro, pequenas e médias empresas (PME) são amplamente reconhecidas como o 

pilar da economia nacional, sendo as principais responsáveis pela criação de postos de 

emprego em Portugal (Instituto Nacional de Estatística, 2008). 

Sendo empresas com poucos trabalhadores (média empresa <250 trabalhadores, pequena empresa 

<50 trabalhadores, micro <10 trabalhadores) mas numerosas no nosso país, faz sentido não esquecer 

a importância da sua identidade organizacional e de uma boa organização interna, para que a 
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informação flua sem ruído, para que não haja perdas de energia e, por fim, para que se consiga 

comunicar bem com o exterior. 

Comunicando as suas particularidades positivas através de uma estratégia adequada às suas 

realidades, as PME’s obterão proveito máximo e vingarão no ambiente empresarial. 

 

3. Enquadramento teórico 

Segundo Thayer (1976) “quando se organiza uma empresa coletiva de qualquer tipo (companhias, 

nações, etc.), o que se organiza de facto é o fluxo de informações relacionadas com a empresa e, em 

decorrência, as relações estratégicas entre as suas partes funcionais”. 

A comunicação e as suas áreas adjacentes são imprescindíveis na difusão de informações em 

qualquer organização. Informações essas que ao serem interpretadas pelos recetores, podem 

influenciar os seus comportamentos, originando mudanças de atitudes e sentimentos (pretendidos, ou 

não). 

Estamos, portanto, perante um meio de persuasão, poder e influência sobre o qual cabe à 

administração “determinar e implementar os sistemas de comunicação (sistemas de informação e 

decisão), que melhor preencham os objetivos pessoais ou organizacionais e que, ao mesmo tempo, 

desenvolvam ainda mais sua capacidade” (Thayer, 1976, p.37). 

Uma boa comunicação motiva a boa execução das tarefas, elimina incertezas, produz confiança e 

segurança quer à empresa quer aos seus colaboradores. Deste modo, uma organização pode aumentar 

a sua produtividade, qualidade e investir simultaneamente na satisfação do cliente interno e externo. 

Colaboradores movidos por valores não só trabalham mais arduamente como também 

se tornam melhores embaixadores da empresa e oferecem ao consumidor valor 

compatível com as histórias da sua empresa. As suas convicções moldam o 

comportamento em comum no trabalho, no dia-a-dia (…). Kotler (2005, p.88). 

 

 

3.1 Cultura Organizacional 

Possuidor de um tesouro de signos que tem a faculdade de multiplicar infinitamente, o 

homem é capaz de assegurar a retenção das suas ideias eruditas, comunicá-las para 

outros homens e transmiti-las para os seus descendentes como uma herança sempre 

crescente. (Jacques Turgot, 1727-1781 cit. p/Laraia, 2004) 
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A cultura é uma característica básica da sociedade, que denomina o comportamento comum 

adquirido pelos membros de uma comunidade. 

Para toda e qualquer organização funcionar, é necessário que haja comportamentos base a adquirir 

para o seu bom desempenho humano e sucesso. Por consequente, os líderes das organizações traçam 

um conjunto de regras e diretrizes comportamentais que propõem a pessoas de ideologias diferentes, 

uma dedicação na organização em que trabalha (Ferreira e Povala, s.d, p.1). 

Para além disso, Ruão defende que a cultura organizacional corresponde a um “conjunto de crenças e 

valores, largamente partilhados pelos membros de uma organização, e que servem como guia para o 

meu comportamento individual e grupal” (Ruão, 2015, p.3) 

Gomes (1994) defende que enquanto cultura, a organização possui meios para se representar e 

apresentar: “uma história, uma linguagem própria, ritos (de entrada, de saída e de manutenção), um 

saber acumulado (como aproveitar oportunidades, superar crises, vencer ameaças, etc.), 

comportamentos desejáveis e indesejáveis (heróis e vilões) que estipula e recompensa ou sanciona”. 

O autor continua afirmando que é através destes (e de outros) processos comunicativos que a 

organização se constrói a si e a sua identidade. 

Este contexto sugere a cultura como “uma realidade construtiva e insubstituível” da organização 

(Gomes, 1994, p.16). 

A cultura é modelada pelas pessoas dentro da organização, pelos direitos trabalhistas 

concedidos aos empregados, pelo tipo de estrutura usado pela organização. (…) A 

cultura modela e controla o comportamento dentro da organização (Jones, 2010, p.7). 

 

Apesar de o líder delinear a cultura da empresa, esta pode ser desenhada ao acaso pois cada grupo de 

pessoas, para se entender, desenvolve modos de relacionamento que são traços culturais. Falamos 

então de uma visão funcionalista e de uma visão fenomenológica (Smircich (1983), cit. 

p/Katsuranyama). A primeira assume uma cultura com orientação administrativa com o objetivo de 

que a empresa atinja os melhores padrões de desenvolvimento organizacional, representa aquilo que 

a empresa “tem”. 

A segunda visão é entendida como uma metáfora-raiz daquilo que a organização “é”. A visão 

fenomenológica entende a cultura como um sistema de conhecimentos padrões “aprendidos que 

norteiam a maneira como os indivíduos agem” (Katsuranyama, s.d), ou seja, é a cultura resultante 

das interações por necessidade de interpretar a realidade das ações de determinada organização. 

Gomes (1994) sugere ainda a existência de duas perspetivas: a organização tem uma cultura e/ou a 

organização é uma cultura. 
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A primeira entende a cultura como uma “variável organizacional que pode e deve ser controlada e 

gerida”, tendo em consideração o empenho e motivação dos membros da organização, que se 

refletirá eficiente. A segunda entende que a organização seja entendida como uma metáfora de 

cultura. Isto é, “uma metáfora fundadora de um novo olhar sobre a realidade organizacional, que 

poderá ser considerada como paradigmática” (Gomes, 1994, p.16).  

Apesar de distintas, estas perspetivas não são contraditórias. Na verdade, se cada organização tem 

uma cultura, ou seja, uma narrativa que a distingue das outras, toda a organização é uma cultura 

porque tem uma realidade simbólica e socialmente construída, mantida e comunicada. 

 

 3.2 Comunicação nas Organizações 

O sucesso das organizações tem vindo a emergir como uma constante preocupação do mundo 

empresarial relativamente às exigências do mesmo. 

A comunicação é uma atividade, intrínseca no ser humano, que nos torna seres sociais 

ligados por redes de comunicação complexas. Se entendermos a comunicação como 

um processo de interação entre um emissor e um recetor, existe sempre troca de 

informações e influência. (Silva 2009, p.12) 

Comecemos por clarificar que a denominação Comunicação “Organizacional” varia juntamente com 

os termos “empresarial”, “institucional” e “corporativa”, conforme a linha de investigação do autor. 

No presente trabalho, e de acordo com os objetivos desta investigação, adotaremos a teoria que se 

estruturou como “organizacional”. 

Para Almeida (2009, p.221), o termo “corporativo” sugere uma das perspetivas da administração, 

que se preocupa mais com o público externo e canais mediáticos. O termo “organizacional” 

implicaria maior abrangência partindo da perspectiva de todos os membros da organização, tendo o 

seu foco nos canais de comunicação interpessoais e enfatizando os relacionamentos existentes. 

A comunicação é o processo através do qual as pessoas criam, estimulam e gerem significados, 

sejam estes por canais verbais ou não-verbais (Conrad, 1994, p.3). Por sua vez, organização sugere 

planeamento, uma consequência de uma série de episódios enunciados. Por fim, tentamos analisar 

esse conjunto de eventos como resultados de relações e interações entre indivíduos, procurando 

entender como a comunicação pode ajudar a criar significados em contexto empresarial.  

O conceito de organização estreita-se assim como um grupo de pessoas reunidas em torno de uma 

finalidade, seja ela comercial e lucrativa (no caso das empresas) ou sem propósito lucrativo (como é 

o caso das instituições).  
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Estas primeiras ideias traduzem a comunicação organizacional numa área de pesquisa que se debruça 

sobre os processos de comunicação que envolvem uma organização, os indivíduos organizados por 

meio da comunicação, bem como a forma como a comunicação estimula os indivíduos a se 

organizarem (Taylor, 1993; Putnam et al., 1996). 

De acordo com Lee Thayer (1976) “os processos de comunicação são decisivos para possibilitar e 

determinar as condições, as operações e o inter relacionamento de todos os sistemas vivos (…) A 

essência do ser humano é comunicar-se e receber comunicação”. Necessitamos de comunicar para 

nos relacionarmos e para funcionarmos enquanto pessoas e seres sociais. 

Mas essa troca de informação tem de ser coesa, clara, objetiva e eficaz. Mais do que passar uma 

mensagem sobre algo ou algum procedimento, é necessário fazer-se perceber que o entendimento foi 

o pretendido. 

No processo comunicacional das organizações entendemos que os elementos básicos do processo 

são: fonte, codificador, canal, mensagem, descodificador e recetor (Kunsch, 1986). No entanto, a 

transmissão não se torna linear quando entendemos que à comunicação organizacional correspondem 

“todos os fluxos dados que são coadjuvantes, de algum modo, dos processos de comunicação e 

intercomunicação da organização” (Thayer, 1976, p.122). 

Observando a comunicação do dia-a-dia interna e externamente a uma organização, facilmente 

entendemos que estas sofrem interferências variadas: 

“os indivíduos que trabalham são personalidades integrais, mas suas posições na 

administração ocupam apenas fragmentos de suas personalidades (…). Por estas a 

comunicação relacionada com as interações individuais, isoladamente ou em grupos, 

este assunto está impregnado de semântica, sociologia, antropologia, psicologia e 

administração” (Redfield cit. p/Kunsch) 

 

Thayer esquematiza os problemas da comunicação em quatro planos de análise: o intrapessoal, o 

interpessoal, o organizacional e o tecnológico (1976, p.47 – 49). 

No plano intrapessoal o estudo recai sobre o que ocorre dentro do indivíduo enquanto o processo 

comunicativo se efetiva. 

No plano interpessoal é analisada a comunicação entre indivíduos, como estes se afetam mutuamente 

e, desse modo, se regulam uns com os outros. 

No plano organizacional, trata-se das “redes de sistemas de dados que ligam entre si os membros da 

organização e fornecem meios através dos quais a empresa se relaciona com o ambiente”. 
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Por fim, no plano tecnológico analisa-se quando o centro de atenções recai sobre equipamentos 

tecnológicos, nos programas formais para produzir, armazenar, processar, traduzir e distribuir 

informações. 

O propósito de desenvolver a comunicação de uma organização implica reconhecer a importância de 

informar o público interno de forma coesa e a assegurar o “sentimento de partilha à organização e 

vontade de oferecer mais qualidade no desempenho” (Santo, 1996, p.4). 

A comunicação interna de uma organização é “uma das formas de uma organização comunicar com 

o seu público prioritário” (Carvalho, 2012, p.13), é toda a comunicação e seus canais dentro de uma 

organização, que visam integrar os colaboradores na lógica da organização e que pretende que os 

mesmos cumpram as tarefas a si atribuídas (Marín, 1997, p.166). 

Segundo Carvalho (2012), este tipo de comunicação visa “a motivação dos colaboradores, 

contribuindo para o desenvolvimento e manutenção de um clima positivo, proporcionando o 

cumprimento de metas da estratégia organizacional”. Santo (1996) partilha deste sentimento da 

função da comunicação fazer funcionar e pertencer, acrescentando ainda que a sua fluidez é 

“fundamental para a transparência, segurança e estabilidade” e resulta numa vantagem competitiva 

face a outras organizações (p.4). 

Carvalho (2012) considera que uma comunicação bem executada refletirá um efeito positivo no 

ambiente interno e, por consequência, sobre a imagem da organização. Essa comunicação deverá ser 

“coerente e consistente com a imagem que a empresa quer transmitir, não só para o exterior como 

também e em primeiro lugar, para o público interno” pois os “colaboradores representam um público 

muito importante para a gestão de qualquer organização" (p.15). 

 

“Uma comunicação interna participativa, por meio de todo o instrumental (murais, 

caixas de sugestões, boletins, terminais de computador, intranet, rádio, teatro, etc.), 

envolverá o empregado nos assuntos da organização e nos factos que estão ocorrendo 

no país e no mundo. Com um olhar par adentro e outro para fora, ele acompanhará de 

forma consciente a dinâmica da história. E será considerado não um mero número do 

cartão electrónico que regista suas entradas e saídas, mas alguém que exerce suas 

funções em parceria com a organização e em sintonia com a realidade vigente” 

Kunsch (2003:159) 

 

A comunicação numa organização é, na sua essência, um meio de difusão de informações que, ao 

serem absorvidas e interpretadas pelos recetores, “podem influenciar os seus comportamentos, 

gerando mudanças de atitudes e sentimentos” (Silva, 2009, p.12-13). 
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Quando falamos de comunicação, falamos de todos os suportes: verbais e não-verbais. Por exemplo, 

a comunicação audiovisual integra palavras e imagens e é um meio de comunicação cada vez mais 

“utilizado nas organizações, para a produção de vídeos institucionais, para transmitir a missão/visão 

das organizações, aos colaboradores ou clientes/fornecedores." (Carvalho, 2012) 

O uso adequado de uma mensagem não-verbal “é um fator fundamental para a eficácia 

comunicacional” (Carvalho, 2012) e torna toda a comunicação um poderoso meio de persuasão, de 

poder e de influência (Silva, 2009, p.12-13). 

A comunicação é, portanto, um meio de difusão de informações. Informações essas que, ao serem 

absorvidas e interpretadas pelos recetores, podem influenciar os seus comportamentos, 

proporcionando mudanças de atitudes e sentimentos. A comunicação é então um meio de persuasão, 

de poder e de influência. 

O fenómeno comunicativo ocorre, inevitavelmente, em qualquer organização já que “ao falarmos em 

organizações, se refira o papel da comunicação (…) a comunicação é anterior ao estabelecimento de 

uma organização, mas que deverá acompanhar toda a sua vida, porque esta necessitará 

permanentemente de uma partilha de informações, ideias ou pensamentos” (Ruão, 1999, p.4). 

Concluímos que a comunicação organizacional tem como função fazer com que as diversas 

informações ocorram da melhor forma possível, em toda a organização. 

A comunicação entre os membros de uma organização promove a interação social. As pessoas criam 

relações e a informação faz-se circular. 

Segundo Kreps (cit. p/Ruão 1999, p.5) a comunicação organizacional é o “processo através do qual 

os membros de uma organização reúnem informação pertinente sobre esta e sobre as mudanças que 

ocorrem no seu interior, e a fazem circular endógena e exogenamente. A comunicação permite às 

pessoas gerar e partilhar informações, que lhes dão capacidade de cooperar e de se organizarem”. 

A presença de uma boa comunicação nas empresas motiva a boa execução das tarefas, diminui 

incertezas e promove a confiança. Deste modo, a organização consegue aumentar a sua 

produtividade e promover a satisfação do cliente interno e externo. 

 

 

3.3 Comunicação Interna 

A comunicação interna é o meio da organização comunicar com o seu público prioritário. Esta 

comunicação visa a motivação dos colaboradores, contribuindo para o progresso e conservação do 

clima positivo entre os mesmos tornando-se assim uma mais-valia para o cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 
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A comunicação interna tem o propósito de desenvolver a comunicação dentro de uma organização, 

reconhecendo a importância de informar o público interno de forma coesa assegurando o 

“sentimento de partilha à organização e vontade de oferecer mais qualidade no desempenho” (Santo, 

1996, p.4). 

A função da comunicação interna é fazer com que as mais diversas informações fluam da melhor 

forma possível. No entanto, ela “não se limita à divulgação de informações, por meio de canais 

formais. A comunicação da empresa visa sempre integrar os funcionários na lógica da organização” 

(Westphalen, 1990). 

Para Marín (1997, p.166), a comunicação interna é toda a comunicação e seus canais dentro de uma 

organização, que visam integrar os colaboradores na lógica da organização e que pretende que os 

mesmos cumpram as tarefas a si atribuídas.  

Pensar na funcionalidade da comunicação interna é reconhecê-la em duas vertentes. Uma diz 

respeito ao modo de relação entre pessoas, a outra é um instrumento estratégico para o sucesso da 

organização. 

Na sequência desta ideia, as organizações precisam desenvolver e dedicar-se ao sistema de 

comunicação interna. Deste modo, criarão uma ordem interna e coordenarão atividades para que haja 

uma linha orientadora consolidada do papel que todos têm na organização. 

Sendo uma ferramenta estratégica, a comunicação interna tem de ser capaz de estimular o 

desempenho e sucesso da organização. A sua fluidez é “fundamental para a transparência, segurança 

e estabilidade” e resulta numa vantagem competitiva face a outras organizações (Santo, 1996, p.4). 

Este cariz operacional da comunicação interna assume um papel estratégico movido por um conjunto 

de objetivos que moldam a atuação prática nesta área. Boneau et Henriet (1990) identificam um 

conjunto de objetivos da comunicação interna que destacam a relevância estratégica deste tipo de 

comunicação: 

a) Restaurar a confiança em torno da identidade da empresa: implicando uma contínua 

auscultação à organização ativando os mecanismos corretivos. Releva a importância do 

diagnóstico de comunicação interna e as suas funções estratégicas; 

b) Promover o conhecimento da empresa por todos: fomentando um sentimento de pertença que 

se traduz numa maior eficiência no dia-a-dia de trabalho; 

c) Informar cada colaborador de forma adaptada: em função das necessidades de informação, 

destacando-se o papel da comunicação para o recrutamento de um novo colaborador; 

d) Desenvolver o reflexo da comunicação junto dos quadros superiores: assumindo estes uma 

função de animação e de interlocutor entre o topo e os colaboradores; 
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e) Favorecer os meios de expressão dos colaboradores: compreender as necessidades dos 

colaboradores, auscultando e acompanhando consecutivamente a realidade organizacional; 

f) Dar a conhecer as iniciativas e sucessos obtidos das equipas de trabalho: permitindo uma 

função de mobilização, na medida em que as organizações funcionem como um todo. 

 

Uma boa comunicação interna exerce um efeito positivo sobre o ambiente interno e sobre a opinião 

dos funcionários sobre a organização. 

A Comunicação interna tem a função de informar, identificar responsabilidades, promover a adesão a 

regras e regulamentos, coordenar equipas de trabalho, criar cultura, identidade e imagem de grupo, 

resolver conflitos, motivar e criar sentido de pertença. Para Marín (1997) a comunicação é o meio 

que possibilita dirigir as “condutas individuais e estabelecer relações interpessoais funcionais que 

nos ajudem a trabalhar juntos para alcançar uma meta” (p.163). 

Dionísio (cit. p/ Baptista, 2009) defende que a comunicação interna é determinante no 

desenvolvimento de uma organização na medida em que bem planeada e estruturada se torna 

essencial em qualquer organização que pretenda estar atenta ao estado da moral e motivação dos seus 

colaboradores. 

A Comunicação interna pode definir-se como um processo comunicativo através do qual se cria e 

desenvolve a identidade organizacional. 

 

3.4 Identidade Organizacional 

Perante a feroz competitividade que as empresas vivenciam hoje em dia é necessário que estas 

mantenham uma comunicação coesa, clara e contínua para com o seu público-alvo, de modo a 

transmitir uma imagem positiva. 

No atual mercado, contemporâneo e globalizado, diversos autores sustentam que a 

marca tenha seu impulso na identidade da marca, e não em preços e vendas. Assim, 

uma marca que tenha uma identidade clara teria vantagem competitiva, refletiria a 

estratégia da empresa e se faria entender pelos públicos. (Freitas, 2013) 

 

Existem duas explicações que levam o consumidor a optar por determinada marca em 

deterioramento de outra. A primeira respeita ao facto de ela lhe transmitir sensações com o qual o 

consumidor se identifica. A segunda respeita ao facto dessa marca lhe proporcionar algo que ele não 

tem (Vásquez, 2007, p.202). 
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A comunicação de uma empresa pode não ser tão evidente como se esperaria, e de uma comunicação 

pobre e ineficiente podem resultar problemas estruturais graves. Torna-se necessário pensar criar 

elementos-chave que definam e atribuam sentido à organização. 

Para Ruão (2001, p.2), a criação desse sentido passa pela “construção de uma identidade que 

alimente o propósito global e dessa forma o processo de institucionalização": 

Enganam-se as organizações que acham que sua imagem e sua identidade se resumem 

à sua apresentação visual mediante seus logótipos, nomes criativos, luminosos em 

pontos estratégicos, etc. Elas são muito mais complexas, decorrendo da junção de 

vários fatores e diversas perceções para a formatação de uma personalidade com 

diferencial e que seja reconhecida como verdadeira pelos públicos. (Kunsch, 2003, 

p.174) 

O conceito de identidade emergiu, primordialmente, como formas gráficas que surgiam como meio 

de distinção por volta de 1977 com os trabalhos de Margulies (1977), Bernstein (1986), Jackson 

(1987), Olins (1989) e Ind (1990) (cit. p/Ruão, 2001). 

Numa fase de maturidade deste conceito, a identidade ganhou o seu reconhecimento e de uma 

simples perceção visual de um logótipo como forma de reconhecimento de uma empresa, tornou-se 

no “papel de núcleo informativo sobre a forma de atuação da empresa no seu ambiente de negócio”. 

Mais do que definir a área de especialização da organização, a identidade incluiria agora 

“informações sobre as normas e padrões de movimentação da organização, seus valores 

fundamentais, seus pressupostos éticos e sua personalidade ou carácter” (Ruão, 2001, p.7). 

A noção de identidade é despontada por Albert e Whetten, em 1985, e é considerada por estes como 

uma questão auto-reflexiva que “surgiria do interior da instituição, captando o essencial das suas 

características”. (Ruão, 2001, p.7). 

Segundo Pinto (2008) “a identidade organizacional representa um processo de socialização levado a 

cabo pela instituição ou empresa, e resulta de uma agregação das experiências e expectativas de uma 

grande quantidade de pessoas” (p.68). Olins (1990) completa esta ideia afirmando que “cada 

organização é única, e a sua identidade deve emergir das raízes da própria organização, da sua 

personalidade, das suas forças e fraquezas”. 

A definição de identidade organizacional é também uma forma de diferenciação no mercado 

concorrencial que procura a fidelização dos seus clientes e colaboradores. 

Tajada (1994) defende que essa identidade se afunila em duas abordagens específicas. A primeira 

refere-se aos traços físicos, isto é, os elementos icónicos-visuais que identificam a empresa. A 

segunda respeita à identidade cultural, ou seja, às condutas, sistemas normativos e filosofias de 

referência, a partir das quais a empresa elabora, reflete e atua. 
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As organizações possuem um conjunto de crenças, valores (pressupostos enraizados) e artefactos 

(manifestações visíveis) que determinam o que é central, caracterizador e durável na organização e 

que, partilhados pelos membros da organização, “diferenciam uma organização de outra, conferindo-

lhe unicidade” (Barbosa, p.2). 

Barbosa acrescenta ainda que a identidade é o “aspeto mais forte da cultura, o mais saliente, o mais 

arraigado” e, baseando-se em Albert e Whetten (1985), acrescenta que entre outras, as principais 

questões a que a identidade se deve propor responder são “Quem somos nós?”, “Qual o nosso tipo de 

negócio?” e “O que nós (organização) queremos ser?” 

 

A identidade da marca deveria integrar todo o conjunto de características que lhes são 

específicas, resultantes da sua história, dos seus valores, das suas prioridades, do seu 

aspecto físico, do clima de relação que mantém com o público, do seu reflexo. Em 

suma, dela fariam parte todas aquelas características tangíveis e intangíveis que a 

empresa atribuiu à sua marca e que procura comunicar ao consumidor. Definidos estes 

elementos seria possível determinar o núcleo da identidade de uma marca: o seu 

posicionamento, a sua personalidade. 

(Ruão e Farhangmer, 2000, p.8) 

 

Estes conjuntos de princípios que, por serem diferenciadores, se vão buscar à cultura, tornam-se 

como a impressão digital da nossa organização, isto é, uma síntese comunicativa, aquilo que a 

organização diz que é e comunica aos outros. 

Segundo Albert e Whetten (cit. p/Ruão2001, p.7), o conceito de identidade pode resumir-se em três 

pontos. 

O primeiro dita a identidade de uma organização como o que é “percebido pelos seus membros como 

essencial para esta”; o segundo respeita ao que, aos olhos dos trabalhadores, torna a organização 

distinta de outras; o terceiro corresponde à perceção da “característica que mantém e desenvolve a 

ligação entre o presente e o passado da organização”. 

Esta visão de identidade resume que esta pode ser vista como aquilo que os membros de uma 

organização têm adquirido como aquilo que são dentro da organização (Barneyet al, (1998), cit. 

p/Ruão). 

No entanto, a visão que atualmente gera maior unanimidade sobre a definição de identidade 

organizacional recai sobre a ideia de se tratar das “características da organização que os públicos 

consideram centrais (descrições fundamentais da organização), distintivas (únicas) e duradouras 

(persistentes no tempo)”. Características estas que fazem com que as organizações se distingam no 

mercado e na procura da “afirmação da sua reputação e a fidelização de empregados e 
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consumidores”. Isto é, o “concentrado de informação que integra os sentidos dominantes, duradouros 

e consensuais, instituídos como narrativas que projetam a imagem da organização no sentido que 

lhes é mais favorável” que tem como função “orientar as realizações simbólicas da empresa, 

promovendo a harmonização de princípios e intenções, junto dos públicos internos e externos” 

(Ruão, 2001, p.3). 

 

Van Riel (1995) divide e explica identidade em três elementos: comportamento, símbolos e 

comunicação e defende que são estes que conferem a auto apresentação de uma organização (cit. 

p/Kunsch, p. 219-220). 

Comportamento - O comportamento dos membros da empresa é o meio mais efetivo 

por intermédio do qual a identidade corporativa é criada, pois é mediante ele que os 

públicos podem julgar as ações da empresa. Esse comportamento traduz, em grande 

parte, “quem somos enquanto organização”. 

Símbolos - Os símbolos consistem de imagens – fotografias, ilustrações, material 

gráfico, marcas, logótipos – que de certa forma apoiam as ações e o processo de 

comunicação e lhes dão suporte. Possuem significados específicos; são poderosos por 

atraírem a atenção para o processo de comunicação; necessitam harmonizar-se com 

outras formas de expressão da identidade corporativa, uma vez que o nome e o estilo 

visual muitas vezes podem ser importantes para fazer com que a organização se 

posicione como única, dando-lhe a característica de distintividade em relação a outras 

organizações. 

Comunicação – A comunicação, por sua vez, é um elemento mais flexível do que o 

comportamento e sobre o qual a organização pode exercer, em parte, determinado 

nível de controlo. A organização pode escolher e direcionar as mensagens a serem 

transmitidas a cada segmento de público. No entanto, se as mensagens não forem 

coerentes e consistentes com o seu comportamento, isso pode gerar falhas na perceção 

dos seus stakeholders. Em certo sentido, o processo de comunicação faz as escolhas 

das características da identidade organizacional e as traduz para os stakeholders 

internos e externos. Completando esses argumentos, Abratt (1898) ressalta que a 

coordenação e consistência das mensagens (sejam estas formais ou informais, ou por 

meio de comportamentos) resultam das atividades tanto operacionais quando 

administrativas da empresa. E, para que as mensagens sejam eficazes, é necessário 

assegurar-se de que incorporam a filosofia e os valores da organização, sendo 
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compartilhadas tanto pelos empregados operacionais quanto pelo nível gerencial 

(Melewar; Jenkins, 2002). 

(Kunsch, 2011, p.220) 

 

Kunsch em “Comunicação Organizacional” diz que “uma organização que tem uma forte e 

convincente identidade corporativa pode alcançar um melhor relacionamento com vários grupos 

específicos” (p.220), e partilhando da ideia de Van Riel resume que uma forte identidade produz os 

seguintes efeitos: 

Motiva os colaboradores: uma forte identidade cria sentido coletivo de pertença e leva os 

colaboradores a um comprometimento que se reflete no seu comportamento dentro da organização. 

Inspira confiança entre grupos externos da organização: uma forte identidade torna mais clara a 

organização para os grupos externos. No entanto é necessário estar atento “para que não se deturpe a 

mensagem a ser passada e não se corra o risco de prejudicar a credibilidade da organização”. 

Reconhece o propósito vital dos clientes: uma boa identidade estabelece a base de um bom 

relacionamento contínuo com clientes, uma vez que muitas organizações olham para os seus entes 

como o grupo mais importante, uma vez que estes justificam a existência da organização 

Reconhece o papel essencial dos investidores financeiros: uma vez que um investidor precisa sentir 

confiança por parte da organização, quanto mais forte a identidade da mesma, melhor é a relação 

estabelecida e contínuo é o investimento que estes realizam. 

 

Em suma, é através da comunicação que a organização mostra aos seus públicos a sua identidade. 

Cada organização comunica a sua identidade de forma diferente, de modo a consolidar o seu 

posicionamento no mercado. A identidade de uma organização é formada pela sua história, cultura, 

valores, missão, pelos seus colaboradores, concorrentes e todas outras particularidades que a tornam 

uma entidade singular. De acordo com Ruão (2006, p.53), a identidade resulta “do conjunto de 

características únicas de casa organização, que orientam toda a sua atuação no mercado, e que devem 

refletir preocupações de construção de imagem externa” e se torna um fator de diferenciação em 

relação à concorrência e um elemento identificador com os potenciais consumidores. 

Identidade é aquilo que a empresa/marca realmente é. 
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3.5 Motivação 

 

A motivação é intrínseca à conduta humana, seja em atividades como comer, comprar, viajar, seja 

relativa a ações profissionais, como produzir de forma mais eficiente. 

A motivação leva-nos a agir em direção à satisfação de uma necessidade. É um impulso que nos leva 

à realização da satisfação dessa necessidade e a incapacidade de satisfação remete para a frustração 

(Almeida, 1995). 

 

Motivação
3
 

Nome feminino 

1. ato de motivar 

2. ato de despertar o interesse para algo 

3. conjunto de fatores que determinam a conduta de alguém 

4. processo que desencadeia uma atividade consciente 

5. exposição de motivos 

6. LITERATURA relação intrínseca e natural existente entre um signo e o seu referente 

7. Apresentação de um centro de estudo que visa despertar interesse e mobilizar a atividade do 

aluno 

 

As necessidades humanas estão, segundo Maslow, agrupadas numa hierarquia à qual ele denominou 

por Hierarquia das necessidades humanas. O autor definiu cinco necessidades do ser. Primeiro as 

pessoas satisfazem as suas necessidades fisiológicas (como a alimentação, o descanso) e as de 

segurança (como o abrigo, a segurança física, a segurança financeira). Depois de satisfeitas estas 

necessidades, as pessoas procuraram satisfazer as suas necessidades sociais (como um parceiro para 

a vida, fazer parte de um grupo social, ser membro de um clube, receber afeto), de estima (como o 

reconhecimento das nossas próprias capacidades, assim como o reconhecimento por parte de outrem) 

e, por fim, de auto-realização (Costa, 1980). 

A hierarquia de Maslow pode ser também aplicada à realidade dos colaboradores de uma empresa. 

Primeiro precisam saber se o seu emprego é estável; depois precisam entender que fazem parte do 

sucesso da empresa; por fim, precisam sentir o seu trabalho reconhecido e valorizado. 

Para Hersey e Blanchard, a motivação é um fator “fundamental para a melhoria do nível de 

desempenho dos empregados, que, por consequência, influenciará o alcance dos objetivos da 

empresa” (cit. p/Estefano et al, 1996). 

                                                           
3 motivação in:47: Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-07-

06 0951]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/motivação 
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Na tentativa de procurar explicar as motivações dos trabalhadores através da satisfação das 

necessidades, também McClelland desenvolveu, na década de 60, a sua teoria. 

O autor coloca em destaque aquilo a que chamou as necessidades adquiridas, isto é, as necessidades 

que as pessoas desenvolvem com a sua experiência ao longo da vida, à medida que interagem com os 

outros e com o seu ambiente. 

Entre estas existem três que, segundo McClelland, assumem especial importância. Primeiro, a 

necessidade de realização, que traduz o desejo da pessoa em atingir objetivos que representam 

desafios em fazer melhor e mais eficiente. A segunda respeita à necessidade de poder, isto é, o 

desejo de controlar, decidir e de influenciar ou ser o responsável pelo desempenho dos outros. A 

terceira é a necessidade de afiliação, que representa o desejo de manter as relações pessoais estreitas 

e de amizade. 

O autor completa defendendo que apesar de em graus diferentes, todas as pessoas possuem estes três 

tipos de necessidades. Contudo, apenas uma delas prevalecerá e definirá a sua forma de atuação. 

 

Herzberg em “a motivação para trabalhar – The Motivation to Work” (1995) diferenciou dois tipos 

de fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Aos fatores que agradavam os 

colaboradores denominou de motivacionais, àqueles que desagradavam denominou de fatores de 

higiene (Ribeiro, 1995). 

Para Frederick Herzberg, se algum dos fatores higiénicos não for satisfeito, o colaborador ficará 

insatisfeito e só a melhoria nos fatores motivacionais é que fará com que haja um aumento da sua 

motivação (Ribeiro, 1995). O autor afirma ainda que o reconhecimento do colaborador pelos seus 

superiores é uma das principais formas de motivação (Almeida, 1995). Ribeiro partilha da mesma 

ideia dizendo que o processo de motivação depende do próprio colaborador e não de um estímulo 

externo e completa o seu pensamento citando William James: “o mais profundo desejo do ser 

humano é ser apreciado” (cit. p/Ribeiro, 1995, p.53). 

 

Muitos autores partilham da ideia da utilização de uma recompensa como forma de motivação. 

Almeida (1995, p.72) defende que para se conseguir uma excelente prestação dos colaboradores é 

necessário que o seu trabalho seja convertido num desafio, quer através de recompensas pelo mérito, 

assim como possibilitar a sua participação e opinião nas decisões fundamentais do trabalho. 

Gostick e Elton (2008, p.76) completam esta ideia afirmando que “este é o nível de desempenho no 

qual os trabalhadores estão envolvidos e dispostos a dar o seu melhor, gerando benefícios mútuos 

para a organização e para o indivíduo”. 
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Bergamini (1982) parece mais flexível ao defender que para motivar os colaboradores de uma 

organização é necessário que haja um planeamento de ações que correspondam às necessidades e 

expetativas, sejam elas físicas ou psicológicas, com o fim de os colaboradores alcançarem a auto-

realização que remeterá à motivação. 

 

A melhor recompensa é sempre pessoal e adaptada aos interesses e estilos de vida dos 

colaboradores, e atribuída por gestores que estão suficientemente atentos para saber o 

que motiva cada indivíduo. (Gostick e Elton, 2008, p.93) 

 

Colaboradores motivados estão mais recetivos a trabalhar com mais qualidade, a participar nos 

eventos e ações internas da organização, e a dar o seu melhor para que esta seja bem sucedida. 

Para motivar os colaboradores e suprimir as suas necessidades de auto-realização, Gostick e Elton 

(2008) defendem que é necessário que haja um líder na organização que balize uma politica de 

reconhecimento da realização do bom trabalho. Segundo os autores, o simples ato de reconhecimento 

por parte do líder relativo a um colaborador, realizado de forma significativa e expressa corretamente 

num momento oportuno é fator necessário para a motivação. 

O sucesso das ações internas é resultado de uma boa comunicação interna na liderança e motivação 

dos colaboradores, assente nos elementos da identidade organizacional.  

 

 

4. A Questão de pesquisa: a Importância da Identidade numa PME – O caso Moniz Dias, 

Lda. 

 

4.1 A Identidade organizacional e a sua relevância numa PME 

Após uma revisão bibliográfica no contexto de investigação, prosseguimos para a articulação entre a 

experiência de estágio e a questão abordada: 

“Qual a estratégia de comunicação e identidade adotada pela Moniz Dias, Lda. e qual o seu impacto 

na motivação dos seus colaboradores?” 

De acordo com o referido anteriormente, a questão tem como intuito (1) compreender a missão, 

valores, cultura e outras diretrizes caracterizadores da Moniz Dias, Lda.; (2) perceber as limitações 

existentes da comunicação na Moniz Dias, Lda. e as formas para a contornar; (3) entender que 

estratégia comunicativa assume a identidade organizacional e se reflete na motivação dos 

colaboradores e (4) compreender se os mecanismos adotados em estágio trouxeram uma mais-valia 

na definição de identidade e posterior motivação dos colaboradores. 
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5. Metodologia 

O ponto de partida que impulsionou e orientou o presente trabalho de investigação “A Importância 

da Identidade Organizacional nas PME – o caso Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda.”, foi o gosto 

pela área, assim como a necessidade de perceber a relevância do conhecimento da comunicação, 

cultura e identidade no ceio de uma empresa. 

A questão imperativa a aprofundar procura compreender a importância da identidade organizacional 

na motivação dos colaboradores numa PME. 

Para tal, durante o meu estágio fui observando e retirando diversas informações fundamentais que 

me permitiram estruturar os parâmetros de comunicação praticada na Moniz Dias Tecnologia 

Industrial, Lda. 

Da minha observação direta adquiri inúmeros conhecimentos acerca do ambiente interno da Moniz 

Dias, Lda., bem como algumas lacunas existentes. 

Contudo, uma observação pessoal não se torna suficiente para sustentar a questão a aprofundar e 

considerou-se que seria apropriada a utilização de um método de estudo de cariz exploratório 

qualitativo.  

A pesquisa exploratória define-se como a ferramenta utilizada para reunir informação sobre a 

problemática em análise, tornando-a mais clara e possibilitando a formação e objetivos. Gilmar 

afirma que a pesquisa exploratória “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”, e completa explicando que a 

maioria destas pesquisas “envolve (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão” (cit. p/ Gerhardt & Silveira, 2009, p.35). 

Como tal, debrucei-me sobre a pesquisa teórica de autores e conceitos que me pudessem encaminhar 

para uma resposta sustentada à minha problemática. Deste modo selecionei alguns autores das 

Ciências Sociais que fui conhecendo no decorrer do Mestrado, examinei trabalhos de investigação de 

docentes bem como outras teses úteis à minha reflexão. 

Posteriormente, foi necessário organizar e restringir a minha recolha bibliográfica àquilo que 

realmente se tornava relevante para o meu relatório. 

Adquirindo uma perspetiva crítica de caráter interventivo com uma finalidade de melhoria e 

transformação, o presente relatório é um paradigma socio-crítico. 
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Na senda dos principais filosóficos de Habermas sob os quais uma investigação deve 

sempre conter em si uma intenção de mudança, este paradigma faz também incidir o 

foco sobre o conhecimento emancipatório, que pretende pôr a nu as ideologias que 

condicionam o acesso ao conhecimento e operar ativamente na transformação dessa 

realidade. 

(Coutinho, 2005) 

A autora (2005), defende que esta perspetiva teórica é caracterizada por um grande dinamismo na 

sua forma de encarar a realidade, para além de ser dotada de uma grande interatividade social, de 

uma maior proximidade real pela predominância da praxis, tem também um grande nível de reflexão 

crítica e participação. Na sua essência reside uma intencionalidade transformadora, transformando-a 

num dos pilares das ciências sociais, onde diversos investigadores retiram suporte para os seus 

estudos. 

O paradigma sócio crítico adota a ideia de que a teoria crítica é uma ciência social que não é 

puramente empírica nem interpretativa: os seus contributos têm a sua origem nos estudos 

comunitários e na investigação participativa (Arnal, 1992, p.98). Fundamenta-se na crítica social 

com um caráter auto reflexivo e considera que o conhecimento se constrói sempre por interesses que 

partem das necessidades dos grupos, pretendendo a autonomia racional e libertadora do ser humano e 

dotando os sujeitos de participação e transformação social (Alvarado e García, 2008, p.190). 

A metodologia que se revelou mais pertinente para o presente trabalho foi a qualitativa. A 

metodologia é, deste modo, o momento em que se analisa e se descreve os métodos.  

A metodologia qualitativa é orientada para a prática e um método que “não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, 

de uma organização” (Gerhard & Silveira, 2009: 31). 

 

De forma a ir de encontro com a metodologia referida, procedeu-se à realização de uma investigação 

sob forma de entrevista (ANEXO 2), realizada a Gilmar, Diretor Geral da Moniz Dias, Lda., que 

pretendia perceber o tipo de comunicação que se praticava na empresa, quais os canais utilizados na 

sua difusão e de que forma a identidade da empresa estaria a ser transmitida através dos mecanismos 

de comunicação internos e externos existentes. 

Inicialmente optou-se por utilizar a entrevista como técnica de recolha de dados, através do contacto 

direto com o entrevistado (Boni e Quaresma, 2005). 

De forma a completar os dados recolhidos na entrevista e, com a impossibilidade de realizar 

entrevistas formais e/ou inquéritos aos colaboradores, recorreu-se a conversas informais. 
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Estas partilhas de informação sobre a motivação dos colaboradores e o seu sentido de pertença foram 

fulcrais para a realização e conclusão deste relatório sobre a temática da relevância da identidade e 

do sentido de pertença numa PME.  

Após esta captação de informação, e no decorrer dos três meses de estágio, foram realizadas ações 

que divulgassem a cultura e a identidade da empresa, ativassem o sentido de pertença e motivassem 

os colaboradores. 

Além da entrevista, e de forma a constatar se as ações tinham sido eficazes, recorreu-se à realização 

de um inquérito aos colaboradores com a intenção de constatar o efeito das ações levadas a cabo no 

estágio, na motivação de cada membro da empresa. 

Por fim, num momento pós estágio, foi realizada uma entrevista de profundidade (ANEXO 6) a 

dois elementos-chave da empresa, elementos estes que foram escolhidos com base nos cargos de 

responsabilidade. 

A elaboração do questionário e, principalmente, das entrevistas em profundidade, torna-se crucial 

para esta dissertação, visto ser uma ferramenta que me permite ter acesso à opinião de pessoas numa 

fase posterior, permitindo aferir temporalmente o efeito das ações de comunicação no tempo, e a 

partir daí, realizar as considerações finais. 

 

5.1 A Importância da Identidade numa PME – O caso Moniz Dias, Lda. 

“Quando os tempos correm com feição, todos querem trabalhar para quem tem melhor 

reputação, onde o salário é razoável, as condições de trabalho agradáveis, os colegas 

simpáticos e a empresa realiza um trabalho de que todos, incluindo os funcionários, se 

podem orgulhar” (Olins, 2005, p.123). 

 

Após a revisão bibliográfica apresentada, é possível entender que identidade organizacional traça o 

perfil de uma organização através de elementos centrais e (relativamente) duradouros. Esses 

atributos resumem-se a um conjunto de crenças (pressupostos enraizados), valores (princípios 

sociais/filosóficos, guias interessantes da organização) e artefactos (manifestações visíveis – suportes 

de comunicação), largamente partilhados pelos membros da organização e que servem como seu 

guia comportamental individual e grupal. São como a impressão digital da organização e que a 

distinguem de todas as outras. 

Mas esta síntese comunicativa ganha ainda mais força quando falamos primordialmente no nosso 

público interno, os nossos colaboradores. 

Kotler (2005) entende que a “felicidade dos colaboradores tem um impacto significativo na sua 

produtividade” (p.87) e continua defendendo que “fortes valores partilhados ajudam as empresas a 

alcançar objetivos aparentemente contraditórios” (p.89). 
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Imaginemos um barco: sabemos que se todos remarmos para o mesmo sentido, o barco segue com 

fluidez para o destino pretendido. O mesmo acontece nas nossas relações sociais e, nomeadamente, 

numa organização. 

 

Se os colaboradores entenderem a identidade da empresa na qual trabalham, têm as suas atitudes e 

comportamentos vão certamente ao encontro dessa personificação. 

Como se diz na gíria, “vestirão a camisola” da organização e sentir-se-ão parte integrante da mesma. 

Mas fará sentido uma pequena empresa com cerca de 10 ou 50 trabalhadores preocupar-se com a 

identidade, com a cultura e com a sua comunicação em geral? 

Como já referido anteriormente, as PME representam o pilar da economia portuguesa, representando 

as micro empresas, 95.4% do total de empresas, em Portugal. 

 

 

Quadro 1. Pequenas e Médias Empresas em % do total de empresas 

 

Apesar da sua dimensão, as PME representam as organizações que predominam em Portugal, o que 

significa que acarretam também a maior parte dos postos de trabalho no nosso país. Deste modo, 

acredito que uma boa comunicação e entendimento da organização por parte dos colaboradores, 

representa uma mais-valia na motivação dos mesmos e sucesso da organização. 
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5.2 Análise das entrevistas e questionários 

5.2.1 Análise da entrevista 

Na tentativa de compreender a atmosfera e os procedimentos antes do estágio, tornou-se relevante a 

realização de uma entrevista (ANEXO 2) ao Diretor Geral da Moniz Dias Tecnologia Industrial, 

Lda. sobre a comunicação utilizada na empresa, e qual a mensagem e valores que Gilmar pretendia 

que a sua organização transmitisse. 

Para Haguette (1997) a entrevista serve como processo de interação social entre duas pessoas na qual 

uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. 

A entrevista realizada foi de resposta direta, ou seja, uma entrevista composta por uma série de 

perguntas que requer respostas bastante objetivas sobre a temática abordada. 

Dado o fluxo de trabalho existente e para não interferir na rotina normal de um dia de trabalho na 

Moniz Dias, Lda., a entrevista foi realizada via e-mail, na qual Gilmar teve a liberdade de responder 

a todas as questões da forma que achou mais pertinente. 

Através desta primeira entrevista pretendeu-se compreender que estratégias de comunicação a 

empresa aplicava interna e externamente, o que comunicava, que suportes utilizava e que mensagem 

e valores pretendiam transmitir ao seu público primário, os colaboradores. 

  

A. Comunicação interna  

Após apreciação das respostas nota-se que não há barreira física ou moral que impeça a comunicação 

entre a gerência e os colaboradores, assim como os colaboradores entre si. No entanto a comunicação 

interna que existe na partilha de resultados é apenas realizada sumariamente à contabilidade, não 

havendo partilha oficial de informação, em reunião, com apresentação estatística em zona específica, 

jornal informativo, ou qualquer outro suporte com os colaboradores. 

O boca-a-boca num dia normal de trabalho e a partilha dos trabalhos através do website e redes 

sociais (Facebook) são outras formas de gerar feedback final dos trabalhos entre gerência e 

colaboradores. 

Outro fato observado na entrevista corresponde ao fato de haver perguntas sem respostas, o que 

significa que existe uma falha relativa ao planeamento da comunicação interna da empresa, bem 

como a sua importância. 

 

B. Assessoria de Media 

Após apreciação das respostas relativas à temática da Assessoria de Media conclui-se que apesar de 

haver uma preocupação em atualizar a informação de dados (texto e imagem) e de já ter havido 
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visitas à empresa por projetos realizados, a Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. carece de um 

gabinete de comunicação e assessoria, bem como de um responsável para o cargo e respetiva equipa. 

 

C. Gestão e Realização de Eventos 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. não tem realizado qualquer tipo de eventos. 

 

D. Relações com a Comunidade 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. tem a sua participação social no apoio anual ao clube de 

futebol Arsenal da Defesa, comprando os equipamentos para cerca de 200 (duzentas) crianças. 

 

E. Gestão da Identidade Visual 

A identidade visual da Moniz Dias, Lda. foi renovada há cerca de 1 (um) ano, com base em diretivas 

dadas pelo gerente. 

A representação dessa identidade recai sobre a trilogia: apoios perfeitos, o triângulo e a treliça. 

 

Principais conclusões 

Observando as respostas dadas pelo Diretor Geral Gilmar Moniz Dias, é possível observar que (1) 

não existe um plano de comunicação traçado que defina aquilo que a empresa pretende transmitir 

interna e externamente, bem como os suportes a utilizar para os comunicar, (2) o principal meio de 

comunicação interna é por via oral (boca-a-boca), (3) as decisões são emotivas e frontais e (4) a 

comunicação externa é realizada através da identificação da empresa nos seus veículos de carga, 

através do website, Facebook e Linkedin, apresentando pouca manutenção e organização.  

Face a esta entrevista foi traçado um breve plano de comunicação interno e externo (ANEXO 6), que 

pretendeu a promoção de comunicação interna e externa através de diversos suportes, bem como a 

calendarização dessas tarefas e a promoção dessa monitorização. 

 

 

5.2.2 Análise dos Questionários 

Da mesma forma que se tentou perceber o mecanismo e os canais de comunicação que a Moniz Dias, 

Lda. utiliza para comunicar a identidade e a cultura organizacional internamente, foi necessário 

compreender a visão dos colaboradores. 

Para tal, no final do estágio e depois de realizadas ações de comunicação que promovessem a 

identidade da empresa, realizou-se um questionário a todos os colaboradores na tentativa de 

esclarecer as suas visões quanto à melhoria na satisfação e motivação dos mesmos. 
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A primeira questão debateu-se sobre o Manual de Procedimentos a adotar. As respostas foram 

unânimes: 

1. “Está satisfeito com o Manual de procedimentos interno?” 

 

Gráfico 1: Satisfação relativa ao Manual de Procedimentos 

A segunda questão preocupava-se com a utilidade das alterações físicas da empresa. (mudanças de 

escritórios, organização dos espaços, abertura de paredes, etc.). As respostas de contentamento foram 

também unânimes: 

2. “Considera as alterações do espaço físico da empresa úteis para o seu bem-estar?” 

 

Gráfico 2: Satisfação relativa às alterações do espaço físico 

A terceira questão pretendia perceber o que os colaboradores consideravam mais relevante nas 

alterações do espaço físico de trabalho que tinham sido realizadas. A maioria considerou o aspeto 

“Melhoria da luz” e “Organização do local de trabalho” com mais relevância: 

Sim

Não

Sim

Não
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3. “O que considera mais importante nestas alterações? (selecione apenas as que considera 

mais importantes)” 

 

Gráfico 3: Relevância das alterações 

 

A questão seguinte quis perceber se os colaboradores tinham feedback do seu superior sobre o 

trabalho que estes estavam a realizar. As respostas foram afirmativas e unanimes: 

4. “Sou informado pelo meu superior sobre o que ele acha do meu trabalho.” 

 

Gráfico 4: Opinião sobre a perceção do trabalho 
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A questão 5 debatia-se sobre qualquer alteração que ocorresse na produção de cada colaborador. As 

respostas foram unânimes: 

5. “Recebo informação sobre as mudanças que ocorrem no meu setor e interferem no meu 

trabalho.” 

 

Gráfico 5: Informação relativa às informações sobre mudanças 

 

A questão seguinte preocupava-se sobre a satisfação da introdução do uso obrigatório do colete da 

empresa. As respostas foram unânimes e positivas quanto à satisfação: 

6. “Está satisfeito com o Equipamento interno obrigatório? (colete)” 

 

Gráfico 6: Satisfação EPI 

Sim

Não

Sim

Não
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A questão 7 pretendia conhecer o interesse que os colaboradores tinham em aceder ao website da 

Moniz Dias tecnologia Industrial, Lda.: 

7. “Costuma aceder ao website da empresa?” 

 

Gráfico 7: Acessos ao website 

 

A questão seguinte procurava perceber que sugestões é que os colaboradores tinham para a melhoria 

do site, no entanto, a percentagem que na questão anterior disse que o visitava, respondeu 

unanimemente que não tinha sugestões a fazer: 

8. “Tem alguma sugestão de melhoria a fazer ao site?” 

 

Gráfico 8: Sugestão melhora site 
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A questão 9 pretendia conhecer o interesse que os colaboradores tinham em aceder à página de 

Facebook da Moniz Dias tecnologia Industrial, Lda.: 

9. “Costuma aceder à página de Facebook da empresa?” 

 

 

Gráfico 9: Acessos à página de Facebook 

 

Em seguida quis perceber-se o grau de satisfação dos colaboradores quando visitavam a página de 

Facebookda empresa. As respostas permaneceram entre o “Satisfeito” e o “Muito Satisfeito”: 

10. “Qual o seu grau de satisfação da página de Facebook da empresa?” 

 

 

Gráfico 10: Satisfação sobre a página de Facebook 
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Quando confrontados com pedidos de sugestões, houve ausência de resposta. 

11. “Tem alguma sugestão?” 

(Sem Respostas escritas) 

 

A questão 12 quis compreender se os colaboradores estavam a par da ação de responsabilidade social 

a que a empresa se presta. 

A Moniz Dias, Lda. fomenta uma ação social relativa à inclusão do desporto sem fins lucrativos.  

Apenas um colaborador mostrou desconhecimento: 

12. “Sabia que a Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. se preocupa com a 

responsabilidade social, patrocinando um clube de futebol?” 

 

Gráfico 11: Perceção da responsabilidade social 

 

Por fim, e em suma de todas as alterações realizadas no decorrer do estágio, quis-se perceber o grau 

de satisfação total face às mudanças sobre o impacto delas na motivação de cada colaborador. As 

respostas permaneceram positivas entre o “Satisfeito” e o “Muito satisfeito”: 

13. “Como classifica o seu grau de satisfação e motivação após as alterações realizadas?” 

Sim

Não
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Gráfico 12: Grau de satisfação e motivação pós alterações 

 

Após apreciação das respostas do presente questionário, parece claro que as alterações realizadas no 

decorrer e pela motivação do estágio contribuíram para uma maior satisfação e motivação no local de 

trabalho por parte dos colaboradores. 

 

5.2.3 Análise das entrevistas em profundidade 

As entrevistas sempre foram consideradas como um meio de levar uma pessoa a dizer aquilo que 

pensa, a descrever as suas vivências, de modo a que uma entrevista deve permitir que o entrevistado 

se reporte satisfatoriamente e que aquilo que este afirma seja tido em consideração como verdade 

(Poupart, 2008).  

As entrevistas em profundidade adequam-se em casos onde há pouco conhecimento sobre o 

fenómeno a ser estudado ou onde são necessárias perceções detalhadas a partir de pontos de vista 

individuais.  

Como já referido, as entrevistas foram realizadas a dois elementos da Moniz Dias, Lda. baseados na 

importância dos cargos dos mesmos. Na medida em que a presente empresa é uma PME, os 

colaboradores escolhidos foram o Eng.º Rui Forte, responsável pela produção e qualidade, e Cristina 

Fernandes, responsável pela tesouraria e RH da Moniz Dias, Lda. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, com o mesmo guião (ANEXO 6). 

Para realização da análise destas entrevistas, optou-se por agrupar as respostas em cinco objetivos: 

Objetivo 1.: Pretende desmistificar a satisfação das atividades; 
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Objetivo 2.: Pretende compreender se as atividades se adequaram aos perfis dos colaboradores em 

conjugação com o perfil da empresa;  

Objetivo 3.: Pretende compreender o grau de empatia com a liderança; 

Objetivo 4.: Pretende compreender as expetativas de crescimento; 

Objetivo 5.: Aborda questões sobre o compromisso com o objetivo. 

Passemos então à análise propriamente dita das entrevistas: 

Objetivo 1. 

Quando se pretende analisar as respostas dos entrevistados relativamente a questões sobre a 

satisfação relativa às ações implementadas no decorrer do estágio, entendemos que a implementação 

de um Manual de procedimentos pode criar agitação por parte dos colaboradores. A partir do 

momento em que existe um elemento físico com regras e sanções associadas ao não cumprimento de 

determinada tarefa, é criado um desconforto. No entanto, depois de familiarizados com os 

procedimentos do dia-a-dia, essa ansiedade diminui: “Confesso que no início foi estranho ter “regras 

novas”, “o Manual parecia assustar um bocado. Mas a verdade é que, neste momento, parece fluir 

tudo com muita naturalidade” (Eng.º Rui Forte). 

Vencida a inércia dos hábitos antigos, faz-se transparecer uma satisfação face à melhoria de 

comunicação entre colaboradores, na medida em que os mecanismos de partilha de comunicação 

foram também reformulados: “qualquer recado que seja preciso fazer transmitir, qualquer erro que se 

nota que se está prestes a fazer, é mais facilmente detetável”. (Eng.º Rui Forte). 

Objetivo 2. 

De nada adianta termos mecanismos de melhoria se estes não forem ao encontro das necessidades, 

tanto da empresa, como dos colaboradores. Na tentativa de analisar se as atividades realizadas 

tinham ido ao encontro com as suas motivações, emergem conclusões como a de Rui: “Achei muito 

interessante a implementação (…)”. A proposta do uso obrigatório do colete em ambiente de fábrica, 

ressaltou também a atenção de Cristina que afirma que tanto a nível interno como externo “deu outro 

ar à empresa”. 

Procurou-se perceber também se os entrevistados sentiam que ainda havia alterações a serem 

tomadas, quais os motivos na motivação de cada um e que sugestões eles próprios fariam para 

minimizar esse sentimento. 

Ambos os entrevistados são diretos quando afirmam que existem sempre mecanismos e a ações a 

tomar para se melhorar uma organização e motivar os seus colaboradores. Partilhando da mesma 
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ideologia, defendem que a identidade e a comunicação devem estar constantemente a serem 

repensadas. 

Mais, confrontaram-se os entrevistados com a temática “Comunicação Interna”. Questionou-se qual 

o seu entendimento sobre este conceito. Nas respostas parece haver uma maior consciência sobre o 

que ela representa e quais os seus impactos no dia-a-dia, em contexto profissional: “Quando a 

mensagem é passada de forma correta, há menos desperdícios de tempo e energia… E causa-nos 

menos problemas no trabalho” (Cristina Fernandes). 

Afirmações como a da profissional de RH, fazem crer que houve uma aprendizagem relativa à forma 

como a comunicação dentro de uma organização deve fluir. Entender que canais se devem utilizar, 

que organização e disposição física pessoal e de grupo deve existir no ceio de uma empresa. 

 

Objetivo 3.  

Ter um relacionamento saudável com o líder é um dos fatores primordiais de motivação. Recorde-se 

a célebre pesquisa do Instituto Gallup
4
 que aponta que 66% das pessoas se demitem do seu chefe e 

não da organização em que trabalham. Algumas das questões da entrevista em profundidade 

focaram-se no líder. Tentou perceber-se qual o grau de incentivo e de motivação que os entrevistados 

sentiam por parte do seu superior. Ambas as respostas foram de satisfação. 

 

Objetivo 4.  

As pessoas gostam de crescer, gostam de ser melhores e as empresas são locais que podem 

proporcionar, ou não, este crescimento. O colaborador perceber se pode ter expetativas de 

crescimento é importante para a sua motivação. 

Foi questionado se os entrevistados consideravam uma mais-valia as decisões que tinham sido 

tomadas no decorrer do estágio. 

Esta questão torna-se relevante para o presente trabalho na medida em que se transforma numa 

espécie de síntese sobre o resultado emocional do meu trabalho no decorrer do estágio, refletido no 

quotidiano dos colaboradores na Moniz Dias, Lda. 

Para Cristina, que trabalha nos escritórios, o destaque vai para a organização documental que resulta 

num processo de “trabalho mais simples”. Rui que trabalha mais de perto com a parte de produção, 

destacou que o uso dos coletes identificativos “direta ou indiretamente nos torna mais próximos”.  

Tentou-se também perceber o que consideravam mais relevante para o funcionamento de uma 

empresa. Ambos focaram a importância de uma gerência e organização eficaz. O Engº Rui 

acrescentou a importância da satisfação do ambiente interno: “acredito que um bom ambiente de 

                                                           
4 Instituto Gallup cit. p/ Piovan (2009) informação disponível em Minha Gestão “Insatisfeito e infeliz com o seu trabalho?” Disponível em: 

http://www.minhagestao.com/artigos/insatisfeito-e-infeliz-no-seu-trabalho/  



51 
 

trabalho seja tão ou mais importante quanto a remuneração. Uma pessoa tem de vir trabalhar e sentir-

se bem-disposta no decorrer do dia”. 

Analisando as opiniões, dos entrevistados, relativas a conceitos sobre identidade e motivação, parece 

haver um melhor domínio dos conceitos: 

(a)  “A identidade organizacional é eu saber “quem” ou “o quê” é que a empresa “é” e 

representa” (Cristina Fernandes). 

(b) “Identidade organizacional… sendo que a nossa identidade, é a nossa marca, é o que me 

distingue de ti e das outras pessoas, o mesmo equivalerá para as organizações, empresas” 

(Eng.º Rui Forte). 

A possibilidade de tornar a teoria numa componente prática, consciencializou os colaboradores sobre 

o que a empresa é e pretende ser e quais os valores nela estão incutidos. 

Esta compreensão torna-se útil para os colaboradores das organizações, na medida em que eles 

próprios também decidem se as diretrizes da entidade para a qual trabalham estão de acordo com os 

seus próprios valores e motivações pessoais. 

 

Objetivo 5. 

Estar comprometido com a missão da empresa tal como estar alinhado com o motivo principal da 

organização é um fator relevante na motivação. Para desmistificação desta temática e como fecho da 

entrevista em profundidade, conversou-se com os entrevistados sobre as suas motivações pessoais. 

Pretendia-se analisar a motivação em trabalhar na Moniz Dias, Lda. 

Foram realizadas perguntas diretas aos entrevistados sobre o gosto e a motivação em trabalhar na 

empresa. As respostas foram unânimes num “sim”e Rui acrescentou que, apesar da ansiedade laboral 

por vezes sentida, existe muita estabilidade na empresa. Esta última afirmação remete-nos também 

para a satisfação das necessidades de McCllend, Herzberg e Maslow. 

Por fim, foi pedido que, em poucas palavras, definissem a empresa. O Eng.º Rui definiu-a como 

“trabalho”, “ar livre” (devido à sua localização), “dedicação”, “motivação” e “Ema”(a cadela da 

empresa). Por sua vez, Cristina descreveu-a como “futuro”. 

Com base nas respostas destes elementos-chave da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., acredito 

ser possível afirmar que os processos simples realizados no decorrer do estágio geraram satisfação 

entre os colaboradores. Isto é, repensar a identidade da empresa estudando estratégias de organização 

e comunicação e, comunicá-las com mecanismos simples, originam motivação nos públicos internos. 

  



52 
 

6 Considerações Finais 

O estágio na Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. permitiu-me ter contacto com a realidade 

empresarial de uma PME e a sua necessidade de (re)conhecer a sua identidade dentro e fora das 

paredes físicas da empresa.  

Podemos começar por concluir que, tal como em todas as empresas, também as organizações de 

pequena dimensão são afetadas pela atmosfera em que estão inseridas – uma atmosfera com públicos 

internos diversificados, que apresentam em relação à organização, um conjunto de necessidades, 

perceções e ideologias diversas e em constante mutação. Deste modo, apesar da sua pequena 

dimensão, estas organizações necessitam de considerar como essencial uma correta passagem de 

mensagens relativamente ao que a empresa é e diz ser e, consequentemente, ao sentimento de 

pertença por parte dos colaboradores. 

Além disso, caminhando lado a lado com a cultura e comunicação, a ligação estabelecida entre 

identidade e motivação é, na minha opinião, a expressão que contém mais significado nesta 

investigação. Isto significa que uma empresa que consiga manter os seus colaboradores motivados 

precisa demonstrar-lhes qual a identidade da organização em que eles estão inseridos e, de acordo 

com a sintonia com esses valores partilhados, o comportamento dos colaboradores se torne positivo e 

comum. 

O estudo da motivação e do comportamento humano no local de trabalho, tem vindo a ser 

aprofundado ao longo dos anos. 

Apesar dos estudos efetuados nesta temática, não existe uma definição consensual e absoluta sobre 

motivação. De acordo com Ferreira, e tal., (2001, p.120), a motivação é “como o resultado da 

interação entre o indivíduo e a situação, o que ajuda desde logo a entender as origens individual e 

situacional na variabilidade dos estados motivacionais”. Mondy, Sharplin e Premaneaus (cit. p/ 

Teixeira, 1998, p.120) definem a motivação como “a vontade de uma pessoa desenvolver esforços 

com vista à prossecução dos objetivos da organização”. Em reforço a esta ideia, Neves (2001) refere 

que a motivação remete para a predisposição em adotar elevados níveis de esforço com fim a atingir 

objetivos organizacionais, sendo que esses esforços conduzem a uma satisfação de uma necessidade 

individual. 

O que se tentou fazer durante o estágio foi precisamente isso: arranjar mecanismos comunicacionais 

que expusessem com clareza os valores e objetivos da empresa.  
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O trabalho representa um valor fundamental no quotidiano de cada um de nós, assume significados 

pessoais e profissionais e, apesar destas significações variarem consoante a pessoa, o seu valor social 

e psicológico mudam significativamente em função do meio ambiente. 

Transmitindo aos colaboradores a identidade da Moniz Dias, Lda., fê-los sentir mais informados e 

realçou a importância de cada um deles nas suas tarefas. 

Partilhando da ideia de Dionísio (2004 cit. p/ Baptista, 2009), os colaboradores têm interesse em 

estar informados sobre os fatores que influenciam o seu trabalho e acrescenta que a organização tem 

de saber motivar e envolver o público interno. 

Nesta linha de pensamento, é crucial que uma empresa, mesmo de pequena dimensão, se saiba 

posicionar e seja capaz de comunicar a sua identidade de forma a chegar aos seus públicos. 

Por fim, podemos concluir que a identidade organizacional é um processo a ter cada vez mais em 

conta em contextos empresariais, independentemente do tamanho da estrutura. 

A produção da identidade organizacional é realizada no seio das empresas e não requer 

investimentos financeiros. Apenas necessita que os colaboradores tenham noção da sua importância 

e da forma como eles próprios podem ajudar nessa produção. Por fim, a identidade corretamente 

transmitida cria um sentimento de pertença e de motivação, logo, é essencial que haja uma gestão 

regular por parte da empresa. 

Tendo em conta que uma organização é composta por vários departamentos, admite-se que todos 

eles interfiram na construção de identidade. Tal como defende Scheinsohn (1998), a abordagem da 

comunicação deve ser global, sendo a organização encarada como um todo, na medida em que a 

estratégia da comunicação funcionará de forma organizadora e agregadora de todos os atributos que 

cada área der à comunicação, servindo como linha orientadora à integração dos esforços 

desenvolvidos pelos vários departamentos para promoção de uma imagem positiva, gerando 

motivação. 
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ANEXO 1. Diagnóstico de Comunicação 

Diagnóstico ao Sistema de Comunicação  

Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

Resumo 

 

O presente trabalho contempla um breve diagnóstico de comunicação realizada à empresa Moniz Dias 

Tecnologia Industrial, Lda. situada em Vila Verde, Braga (Portugal). 

O propósito deste trabalho surge na necessidade de realizar uma análise à comunicação interna e externa da 

presente empresa. 

O intuito do trabalho é o de analisar o atual sistema de comunicação interno e externo da Moniz Dias 

Tecnologia Industrial, Lda. e perceber de que forma este pode ser melhorado. Como resultado, pretende-se 

que este estudo contribua para uma melhor comunicação interna e externa da empresa. 

 

Palavras-Chave: Plano de Comunicação, Análise SWOT, Guia de comunicação,… 

 

1. Apresentação do Caso 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. (MDTI), é uma empresa portuguesa, situada no norte do país que 

tem como objetivo conceber, fabricar e implementar sistemas gráficos de orientação para interiores e 

exteriores, de modo a facilitar fluxos de pessoas em espaços comerciais e a assim promover a compra e 

bem-estar. 

Fundada inicialmente em Lisboa, a empresa de 23 (vinte e três) anos, pretende identificar e avaliar o seu 

sistema de comunicação, no sentido de melhorar os processos internos e relação com o mercado e públicos 

externos. 

Apesar da sua idade, a empresa não possui qualquer plano de comunicação definido e trabalhado focado 

nos objetivos da mesma. 

Neste sentido, revelou-se imprescindível analisar a comunicação interna e externa presente na MDTI. 

Numa primeira fase será realizada uma breve apresentação da empresa portuguesa. Para tal realizaremos 

uma exposição da caraterização da empresa e da sua história. Por consequente abordar-se-á questões como 

a missão da marca, o seu posicionamento e os seus públicos. 

Numa segunda e mais profunda fase de análise, debruçar-se-á sobre a situação atual de comunicação 

interna e externa da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

Para tal efeito foi realizada uma entrevista ao diretor da empresa com a intenção de perceber o 

funcionamento e os procedimentos de comunicação a nível interno e externo da Moniz Dias Tecnologia 

Industrial, Lda. Com bases nestas observações e com intuito de traçar um retrato fiel da Moniz Dias 

Tecnologia Industrial, Lda., apresentamos uma análise SWOT. 
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Por fim, serão apresentadas algumas sugestões de estratégias comunicacionais que serviram como guia de 

comunicação e que me aprecem adequadas implementar face aos problemas identificados no decorrer 

deste trabalho. 

 

2. Apresentação da Empresa 

Moniz Dias, fundada pelo Eng.º Mecânico Gilmar Moniz Dias, nasceu a 3 Novembro de 1993, em Lisboa 

como uma empresa de informática, tendo crescido posteriormente para uma empresa de reclamos 

luminosos. 

Por demanda do mercado, MDTI viu-se obrigada a acompanhar as necessidades dos clientes. Dos reclamos 

ao mobiliário e decoração de interiores, a empresa desenvolveu também uma área de corte, lacagem e 

carpintaria, tornando-se assim uma empresa industrial. 

Com este desenvolvimento e crescimento, a tendência é de uma maior internacionalização e expansão de 

negócio no sector do design e na decoração de interiores. 

 

2.1 Serviços 

e) Engenharia de Corte: especializado no corte e gravação de qualquer tipo de material. 

f) Acabamento de superfícies metálicas por termo lacagem e pintura líquida acrílica. 

g) Impressão digital e prototipagem 3D em ABS. 

h) Carpintaria de mobiliário de Luxo. 

 

2.2 Plano de Negócios 

Através dos dados recolhidos em entrevista com Gilmar Dias, fundador e gerente da empresa, conseguiu-se 

perceber qual o plano de negócios da Moniz Dias. 

Moniz Dias é uma empresa nacional com cerca de 15 trabalhadores, que pretende aumentar a exportação 

dos seus produtos e serviços. Para tal, o plano de negócios estabelecido é: 

 

a) Estratégia: Desenvolvimento e crescimento da atividade no mercado nacional. Aumento da quota 

de mercado intracomunitário. Aumento das exportações para países lusófonos e norte de África. 

b) Plano Estratégico: Desenvolvimento de novos produtos/serviços com criatividade, inovação, criando 

peças únicas que são valor acrescentado para o crescimento da empresa. 

c) Descrição da empresa: A MDTI é uma empresa constituída em 1993, com capitais 100% nacionais, 

privados. A sua atividade principal consiste na conceção, fabrico e implementação de sistemas 

gráficos de orientação para interiores e exteriores, de modo a facilitar fluxos de pessoas em espaços 

comerciais e assim promover a compra e bem-estar. 

d) Produtos e serviços: 

d.1) Candeeiros, Estruturas metálicas (Serralharia), Expositores (acrílicos, alumínio), Mobiliário 

urbano, Reclamos luminosos, Sinalética Interior/exterior, Stands, Suportes, etc. 
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d.2) Corte e gravação de qualquer tipo de material, com elevada precisão e qualidade. 

d.3) Lacagem e acabamento de alta qualidade em superfícies metálicas, por termo lacagem e pintura 

acrílica liquida. 

d.4) Pintura de madeiras, MDF, PVC 

d.5) Impressão digital  

d.6) Prototipagem 

e) Análise de mercado: A atividade principal da empresa desenvolve-se no mercado nacional e em 

centros comerciais. O mercado externo tem um peso médio nos últimos três exercícios de 35%. 

O marketing da empresa é efetuado através da sua presença na internet e contato direto com os 

clientes com a demonstração de produtos/serviços.  

f) Plano Financeiro: Os investimentos da empresa são efetuados na base da melhoria dos processos de 

fabrico e incrementação da produção.  

g) Clientes: O maior cliente da Moniz dias Tecnologia Industrial é a Sonae Sierra. 

Destacam-se por ordem cronológica os seguintes trabalhos: 

Ano de 1998: Centro Comercial “Norteshopping”   

 Ano de 2000: Centro Comercial “MadeiraShopping”-Novo 

 Ano de 2001: Centro Comercial “AlgarveShopping” -Novo 

 Ano de 2002: Centro Comercial “GaiaShopping” –Remodelação 

 Ano de 2002: Centro Comercial “PlazaMayor”-Málaga (Espanha) 

 Ano de 2003: Centro Comercial “RetailPark Coimbra” 

 Ano de 2003: Centro Comercial “Cascaishopping” (Remodelação) 

 Ano de 2004:Centro Comercial “Dos Mares” (Múrcia Espanha) 

 Ano de 2004: Centro Comercial “Luz DelTajo” (Toledo Espanha) 

 Ano de 2005: Centro Comercial “SerraShopping” (Covilhã) 

 Ano de 2006: Centro Comercial “Rio Sul” (Seixal) 

 Ano de 2006: Centro Comercial “Cascaishopping” (Remodelação)  

 Ano de 2006: Centro Comercial PlazaEboli 

 Ano de 2010: Centro Comercial LeiriaShopping 

 Ano de 2011: Centro Comercial “Aqua Portimão” (Portimão) 

 Ano de 2013: Centro Comercial “Verbanny” (Zagreb, Croácia) 

          -Inatel Albufeira (candeeiros interiores) 

          -Bouygues Imobiliária (Caixas de Luz - em França)  

          -Mobiliário, totens/ sinalética publicitária (Angola) 

 Ano de 2014: Centro comercial “Norteshopping” (Candeeiros/Tenantsigns lojas) 

 Ano de 2015: Centro Comercial Vasco Gama (Imagem/Mobiliário) 

 Ano de 2016: Centro Comercial “Parque Lake” (Bucarest, Roménia) 
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2.3 Concorrentes 

A empresa concorre com várias empresas na sua na sua área de atuação de produtos/serviços. 

 

2.4 Marca 

a) Identidade da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial apresenta uma identidade pensada como um todo. Tendo sido 

realizado um rebranding da identidade corporativa da marca, no segundo trimestre de 2015, O 

conjunto dos seus elementos, sejam eles a composição, cor, tipografia ou utilização, contribuem 

para a construção e coerência gráfica. 

Para integridade da marca, a utilização da identidade da MDTI, exige o cumprimento respetivo ao 

seu manual de normas. 

 

 

Figura 1 Logótipo Principal 

 

b) Cultura 

A cultura da Moniz Dias Tecnologia Industrial Lda., apresenta-se como uma empresa que se rege pelos 

seguintes elementos culturais internos: 

Política de Qualidade: atender todos os clientes de forma a transformar os seus desejos em realidade, 

através de serviços de qualidade. 

Missão: Continuar em constante crescimento nacional e internacional nas modalidades de preparação, 

fabrico e montagem de reclamos luminosos e mobiliário, destacando-se pela qualidade, agilidade, segurança 

e pontualidade dos seus produtos e/ou serviços. 

Valores: Confiança, Rigor, Responsabilidade, Excelência, Inovação, Orientação para o futuro 

Outras Diretrizes: Otimização de custos; Aumento da eficiência; Aperfeiçoamento dos processos; Eliminação 

das Redundâncias; Promoção de Segurança; Proteção do Meio Ambiente; Garantia da Qualidade da 

performance operacional. 

 

c) Imagem 

A imagem da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. pretende ir ao encontro do património genético referido 

anteriormente. 

Figura 2 Logótipo Secundário 
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Determinar a imagem percebida pelo seu público e/ou clientes pode ser difícil de interpretar.  

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. tem como seu maior cliente a Sonae Sierra. A quantidade de 

trabalho realizada, ao longo dos anos, para este cliente faz-me acreditar ser seguro afirmar que a empresa 

tem vindo a transmitir com proveito os seus valores, nomeadamente o da confiança. 

 

2.5 Estrutura 

 

 

A estrutura apresentada é baseada na observação e dados recolhidos na entrevista ao Eng.º Gilmar Moniz 

Dias, diretor geral da empresa. 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. possui um total de 15 colaboradores e permite uma relação de 

proximidade entre todas as áreas e/ou departamentos. 

A orientação de todas as áreas e/ou departamentos é assegurada pela direção. Por observação e em 

entrevista com Gilmar Moniz Dias, verificou-se também que este enquanto parte da direção também 

executa tarefas de todos os outros departamentos (nomeadamente Preparação, orçamentos, compras, 

montagem, etc.). 

 

3. Práticas de Comunicação 

3.1 Interna 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. não apresenta qualquer plano elaborado de comunicação interna, 

bem como, não possui, ainda, um gabinete de comunicação e assessoria que assegure o planeamento de 

comunicação interna e externa. 

A comunicação interna da empresa é baseada na informalidade, na passagem de informação via e-mail e 

oral. 

Dir. Geral 

Contabilidade Secretariado Comunicação Preparação I&D 
Produção/ 
Qualidade 

Corte Serrelharia Carpintaria Lacagem Montagem 
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ocasionalmente utiliza-se a comunicação audiovisual para mostrar vídeos de produtos. 

A Moniz Dias Tecnologia Industrial não apresenta sinalizações nas diferentes áreas internas e externas (ex.: 

escritórios, WC, zona de bar, receção, cargas e descargas, etc.). (Figuras 1, 2 e 3). 

 

Figura 1. Fachada entrada   Figura 2. Zona de Bar 

 

 

Figura 3. Zona de Cargas e Descargas 

 

3.2 Práticas de Comunicação Externa 

Tal como referido no ponto em cima, a MDTI não apresenta qualquer plano elaborado de comunicação 

externa. 

A comunicação externa existe, sem recorrer a um plano previamente estruturado. 

As ações de comunicação externa realizadas são: 

- Existência de site e Facebook; 

- Publicidade realizada através do patrocínio de um clube de futebol (Clube Arsenal da Devesa), que é 

realizada a par com a responsabilidade social da empresa. 

- Automóveis da empresa identificados (ver Figuras 4. e 5.) 



65 
 

 

Figura 4. Carrinha     Figura 5. Carrinha 

4. Análise S.W.O.T. do sistema de comunicação 

Pontos Fortes: 

- Redes Sociais (Facebook e Linkedin); 

 

Pontos Fracos: 

- Pouca manutenção no Facebook; 

- Falta de planeamento de comunicação 

interna; 

- Ausência de Manual Interno e de Plano de 

Higiene e Segurança no Trabalho; 

- Pouco suporte impresso (envelopes, cartões 

de visita); 

- Falta de pessoal qualificado; 

- Ausência de sinalização nas áreas internas à 

empresa; 

- Falta de implementação de vestes 

identificativas dos colaboradores; 

- Pouca organização na atribuição de tarefas 

e responsabilidades. 

Oportunidades: 

- Diferencial e confiança da marca; 

- Divulgação da marca pelo patrocínio e 

participação social; 

- Comunicação da marca através das 

carrinhas da empresa; 

- Aumento do interesse das empresas em 

querer conhecer a Moniz Dias e os seus 

produtos e/ou serviços. 

Ameaças: 

- Concorrência; 
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5. Recomendações: 

Dada a análise realizada ao sistema de comunicação da Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda., sugerem-se as 

seguintes recomendações: 

(1) Elaboração de um Manual/Regulamento Interno. 

(2) Elaboração de um Plano de Segurança e Higiene no trabalho; 

(3) Melhoria da apresentação da hierarquia e atribuição de responsabilidades. 

(4) Elaboração de Documentação que ajude na organização e otimização de recursos e custos. 

(5) Determinação dos elementos de Equipamento de Proteção Individual (EPI) obrigatórios, conforme a Lei. 

(6) Determinação e elaboração do vestuário de trabalho (interno e externo às instalações da empresa) 

obrigatório e sua posterior implementação e distribuição pelos colaboradores. 

(7) Elaboração de um plano/calendarização de atualização da informação no site e redes sociais. 

(8) Determinação e elaboração da sinalização interna na empresa. 

(9) Determinação e elaboração da sinalização externa circundante à empresa. 

(10) Programação e execução de formação técnica e de segurança para os trabalhadores. 
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ANEXO 2. Entrevista a Gilmar Dias, Dir. Geral Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

 

TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO DE CAMPO 

CHECK LIST – Recolha de dados 

A. COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

1. Comunicação interpessoal e espaço de trabalho 

1.1. Quais os modos/suportes informativos utilizados no acolhimento de recém recrutados? Entrevista? 

Visita à organização? Reunião de Informação? Conferência?.. 

 R.: Apresentação sumária à contabilidade 

 

1.2. Qual a percepção sobre o peso da comunicação informal/ formal para o funcionamento da 

organização? 

 R.:(Ausência de resposta) 

 

1.3 De que forma a organização do espaço físico condiciona a comunicação interpessoal? 
R.: Não condiciona 

 
2. Material Impresso 
2.1. Quais os suportes impressos mais utilizados para comunicar com o público interno?  

 R.: Zero 

2.2. Utilizam suportes de comunicação que incentivem o feedback: inquéritos de opinião, caixa de 

sugestões e/ou cartas à direcção? Como são tratados os dados obtidos? 

 R.:(Ausência de resposta)  

2.3. Existe algum jornal interno (ou misto) de empresa? 
R.: Não 

2.3.1 Quais os objectivos subjacentes à sua publicação? 
R.:(Ausência de resposta) 

 

2.3.2 Qual o conteúdo editorial? Qual a pauta? Qual a periodicidade e a tiragem? 
R.:(Ausência de resposta) 

 
2.3.3 Quais as principais características? 

R.:(Ausência de resposta) 

 
3. Comunicação audiovisual 

3.1. Que suportes utilizam (Cd-rom, filmes institucionais, apresentações na Web…). Em que ocasiões e 

para que públicos específicos? 

R.: Ocasionalmente com alguns elementos (mostram-se filmes de produtos) 
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3.2. Onde são produzidos?  
       R.: em PC  

3.3. Avaliam os resultados comunicacionais destes produtos?  
R.: Não 

 
4. Novas tecnologias 
4.1 Recorrem às novas tecnologias como a intranet, correio eletrónico, redes sociais? 

4.1.1. É utilizado com que frequência? Por quem?  

R.: Sim, por todos 

 

4.2 Estes suportes de comunicação interactivos são um incentivo à comunicação bi-direccional? 

R.: (Ausência de resposta) 

5. Organização e construção de eventos 
5.1 Quais os eventos que organizam habitualmente? Com que objectivos e periodicidade? 
 R.:(Ausência de resposta) 

5.2 Qual a sua eficácia ou avaliação? 
 R.: (Ausência de resposta) 

 

B. ASSESSORIA DE MEDIA  

6. Gabinete de Imprensa  

6.1 Há um gabinete de assessoria de imprensa na organização (ou recorrem a outsourcing)? 

 R.:Não 

Quem tem essas funções? Qual a sua liberdade de ação? 

 R.:(Ausência de resposta) 

 

6.2 Os porta-vozes da organização já assistiram a algum curso de media training? 
 R.:(Ausência de resposta) 

 

6.3 Existe contacto interpessoal entre um representante da organização e os media? 

R.:(Ausência de resposta)
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6.4 Têm uma base de dados sobre a imprensa local e nacional actualizada? 
R.:Não 

6.5 Quais os suportes de comunicação com os jornalistas mais utilizados? Comunicados de 

imprensa, dossier de imprensa, conferência de imprensa? 

 R.:(Ausência de resposta) 

6.6 Já desenvolveram visitas às instalações para a imprensa? Em que ocasião? 
R.: Sim. Em 2011 aquando do desenvolvimento do Guio.  

6.7 Há a preocupação com a atualização da base de dados e do banco de imagens 
institucional? 
R.: Sim  

6.8 Estão preparados para gerir a informação em caso de crise? A informação básica está 

atualizada e compilada?  

R.:(Ausência de resposta) 

 

6.9 Como monitorizam os resultados da assessoria de media? 
R.:(Ausência de resposta) 

 

6.10 Os colaboradores são informados dos resultados da assessoria de media? Como? Há 

revista de imprensa?  

R.:(Ausência de resposta) 

 

6.11 Qual a situação mais mediática que enfrentaram? De quem foi a iniciativa? Quais os 
resultados?  
R.:(Ausência de resposta) 

 

6.12 O site institucional é direcionado para a imprensa?  
R.:(Ausência de resposta) 

6.13 Qual(ais) o(s) seu(s) conteúdo(s)?  
R.:(Ausência de resposta) 

 

C. GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
 

7.  De que tipo? 
 R.:(Ausência de resposta) 

7.1 Quais os públicos (internos, externos, mistos? Quais os objectivos?)  
R.: (Ausência de resposta) 

7.2 Participam em feiras ou exposições? Com que frequência? 
R.: (Ausência de resposta) 
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7.3 Quem organiza o evento? Já recorreram a assessores externos? 
R.:(Ausência de resposta) 

 

7.4 Que suportes comunicacionais (impressos ou audio-visuais) utilizam nos eventos?  
R:(Ausência de resposta) 

 

7.5 Que actividades desenvolvem nos locais do evento? Concursos, acções de sampling ou 

mesmo promoções?  

 R.: (Ausência de resposta) 

 

7.6 Analisam os efeitos do evento? Como?  

R.: (Ausência de resposta) 

  

D. RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE  

8. Serviços de informação 

ao público 

 

8.1 Possuem algum stand ou linha telefónica com a função de atendimento do público? 

Como comunicam esse facto? 

R.: Não 

 A  areclamalções 

8.2 Qual o índice de reclamações existente? Como é analisado?  

R.: (Ausência de resposta) 

 

9. Mecenato e patrocínio  

9.1 Já desenvolveram ou desenvolvem algum programa de patrocínio ou mecenato? Em 

que área? Patrocínio de eventos? 

R.: Sim, num clube de futebol 

9.2 Como é planificado o patrocínio? Quais os meios que suportaram esse mesmo 

programa?  

R.: (Ausência de resposta) 

 

9.3 Como é analisado o retorno desse patrocínio ao nível da notoriedade e da imagem da 
organização? 
R.:(Ausência de resposta) 
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10. Estratégias de responsabilidade social 

10.1 Desenvolvem campanhas de cariz comunitário em alguma área social problemática? A 

nível individual ou em parceria? Ambas as circunstâncias.  

R.: Sim, ajudamos anualmente o clube Arsenal da Devesa comprando os equipamentos de 

aproximadamente 200 crianças. 

10.2 Qual o objetivo dessas mesmas campanhas do ponto de vista empresarial? 

        R.: Participação social 

10.2 Preocupam-se em desenvolver os públicos internos (ex.: 

voluntariado empresarial?) 

       R.: Não 

 

E. GESTÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

12.1 Há quanto tempo têm a mesma identidade visual?  
R.: 1 ano 

12.2 Como foi definida essa identidade? 
         R.:Diretivas do gerente  

12.3  O que representa?  
R.:o nº 3 (Apoios perfeitos, o triangulo, a treliça) 

12. 3 Qual a coerência dessa mesma identidade nos diferentes suportes comunicacionais 

R.: (Ausência de resposta) 
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ANEXO 3. Questionário Pós-implementações Realizado aos Colaboradores 

 

Este questionário pretende perceber qual o seu grau de satisfação face às estratégias de 

comunicação implementadas. 

1. Está satisfeito com o Manual de procedimentos interno? 

 Sim 

 Não 

Justifique: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Considera as alterações do espaço físico da empresa úteis para o seu bem-estar? 

 Sim 

 Não 

 

3. O que considera mais importante nestas alterações? (selecione apenas as que 

considera mais importantes) 

 Melhor luz 

 Organização do espaço de trabalho 

 Sensação de amplitude de espaço 

 Facilidade na comunicação entre colegas e direção 

 

4. Considera que as Reuniões Semanais têm sido úteis? 

 Sim 

 Não 

 

5. Sou informado pelo meu superior sobre o que ele acha do meu trabalho. 

 Sim 

 Não 

 Às vezes 

 

6. Recebo informação sobre as mudanças que ocorrem no meu setor e interferem no 

meu trabalho. 

 Sim 

 Não 

 Às vezes 

 

7. Está satisfeito com o Equipamento interno obrigatório? (colete) 

 Sim 

 Não  Porquê? 

_______________________________________________________________________ 
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8. Costuma aceder ao website da empresa? 

 Sim 

 Não 

 

9. Tem alguma sugestão de melhoria a fazer ao site?  

 Sim Qual? 

_______________________________________________________________________ 

 Não 

10. Costuma aceder à página de Facebook da empresa? 

 Sim 

 Não 

 

11. Qual o seu grau de satisfação da página de Facebook da empresa? 

 0 Nada satisfeito 

 1 Pouco satisfeito 

 2 Satisfeito 

 3 Muito satisfeito 

 

12. Tem alguma sugestão? 

__________________________________________________________________________ 

13. Sabia que a Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. se preocupa com a 

responsabilidade social, patrocinando um clube de futebol? 

 Sim 

 Não 

 

14. Como classifica o seu grau de satisfação e motivação após as alterações realizadas? 

 0 Nada satisfeito 

 1 Pouco satisfeito 

 2 Satisfeito 

 3 Muito satisfeito 
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ANEXO 4. Análise da Potabilidade de Água 
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77 
 

ANEXO 5. Plano de Comunicação 

 

 

 

Plano de Comunicação 

Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 
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1. Introdução/Enquadramento 

2. A empresa: Moniz Dias Tecnologia Industrial 

3. Diagnóstico 

4. Plano de Comunicação 

4.1 Público-alvo 

4.2 Ações de comunicação (Internas e externas) 

5. Monitorização e Avaliação 
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1. Introdução/ Enquadramento 

O presente Plano de Comunicação resulta de um breve diagnóstico realizado ao sistema de 

comunicação interno e externo à Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

2. A empresa: Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. 

Moniz Dias, fundada pelo Eng.º Mecânico Gilmar Moniz Dias, nasceu a 3 Novembro de 1993, 

em Lisboa, como uma empresa de informática, tendo crescido posteriormente para uma 

empresa de reclamos luminosos. 

Com o mercado sempre a crescer, Moniz Dias viu-se obrigada a acompanhar as necessidades 

de mercado. Dos reclamos ao mobiliário e decoração de interiores, a empresa desenvolveu 

uma área de corte, lacagem e carpintaria, tornando-se assim uma empresa de industriais. 

Com este desenvolvimento e crescimento, a tendência é de uma maior internacionalização e 

expansão de negócio no sector do design e na decoração de interiores. 

Missão (Política de Qualidade): atender todos os clientes de forma a transformar os seus 

desejos em realidade, através de serviços de qualidade. 

Valores (Missão): Continuar em constante crescimento5 nacional e internacional nas 

modalidades de preparação, fabrico e montagem de reclamos luminosos e mobiliário, 

destacando-se pela qualidade, agilidade, segurança e pontualidade dos seus produtos e/ou 

serviços. 

(Valores): Confiança, Rigor, Responsabilidade, Excelência, Inovação, Orientação para o futuro 

Outras Diretrizes: Otimização de custos; Aumento da eficiência; Aperfeiçoamento dos 

processos; Eliminação das Redundâncias; Promoção de Segurança; Proteção do Meio 

Ambiente; Garantia da Qualidade da performance operacional. 

Serviços 

i) Engenharia de Corte: especializado no corte e gravação de qualquer tipo de material. 

j) Acabamento de superfícies metálicas por termo lacagem e pintura líquida acrílica. 

k) Impressão digital e prototipagem 3D em ABS. 

l) Carpintaria de mobiliário de Luxo. 

 

3. Diagnóstico 

Após realizado um diagnóstico ao sistema de comunicação da Moniz Dias Tecnologia Industrial 

(Anexo 1.), concluiu-se que: 

a) A empresa não possui qualquer plano de comunicação quer interno ou externo. 

b) Os veículos de comunicação internos são realizados somente pelo boca-a-boca ou via 

e-mail. 

                                                           
5
 Crescimento em valor acrescentado e não em dimensão 
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c) As decisões são emotivas e frontais. 

d) A comunicação externa é realizada através da identificação da empresa nas suas 

carrinhas, através do site e Facebook, mas com pouca manutenção e organização. 

Análise da presença nas diferentes plataformas digitais: 

Facebook: 

- O perfil é público; 

- A página tem 310 Gostos 

(Informação retirada dia: 03/11/2016) 

Linkedin: 

- O perfil é aberto; 

- O perfil tem 14 seguidores 

(Informação retirada dia: 03/11/2016) 

4. Plano de Comunicação 

4.1 Público-Alvo  

Interno: Colaboradores e familiares. 

Externo: Clientes (e possíveis clientes), fornecedores, moradores circundantes às instalações 

da empresa. 

4.2 Ações de Comunicação 

No sentido de colmatar as deficiências encontradas nos processos de comunicação interna e 

externa, proponho a introdução dos seguintes mecanismos: 

Comunicação Interna 

Online:  

- 

Offline: 

Manual de Procedimentos Interno (A1): Elaboração e implementação de um manual de 

Funções interno que ajude na organização documental e comunicativa interna da Moniz Dias 

Tecnologia Industrial, Lda. 

Reuniões Semanais presenciais (A2): Reuniões semanais com o intuito de manter os 

colaboradores informados sobre os objetivos cumpridos na semana após reunião, bem como 

dos objetivos a cumprir pós reunião. 
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Questionários de satisfação e Sugestão (A3): Elaboração de pequenos questionários internos, 

com o intuito de compreender a satisfação e necessidades dos colaboradores face ao seu local 

de trabalho. 

Equipamento Interno Obrigatório (A4): Implementação de coletes identificativos obrigatórios 

a usar no decorrer do dia laboral de trabalho de cada colaborador. 

Almoço e/ou Jantar Anual (A5): Realização de um jantar de empresa anual, correspondente à 

data do aniversário da MDTI, como promoção ao convívio e companheirismo entre 

colaboradores. 

Sinalização Interna (A6): Elaboração e colocação de sinalética interna identificativa dos 

diversos locais de trabalho, áreas comuns, zonas de circulação e/ou armazém, bem como 

espaços de arrumação ou materiais. 

Frases de Motivação (A7): Elaboração e colocação de frases motivadoras e/ou logótipo da 

empresa em algumas áreas do espaço físico da mesma (nomeadamente nas zonas comuns: 

Zona de Bar e Receção). 

Comunicação Externa 

Online: 

Organização Site (A8): Acompanhamento de atualização mensal do site da empresa. As 

atualizações poderão ser de informação importante à descrição da empresa e/ou serviços que 

presta, bem como, atualização das fotografias dos trabalhos que vão sendo realizados pela 

Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. (Dependendo a atualização destas informações dos 

trabalhos que vão sendo realizados). 

Redes Sociais: 

Gestão do Facebook (A9): (Re)organização das fotografias e álbuns da página de Facebook da 

empresa, bem como uma atualização bi-semanal. 

O que se pretende é uma publicação bi-semanal entre as 10h e as 13h e as 17h e as 18h. 

Linkedin (A10): Numa primeira fase está prevista uma atualização da informação disponível no 

Linkedin. 

Numa segunda fase está prevista uma atualização semanal da página de Linkedin da empresa 

que deverá casar com a informação partilhada no Facebook. 

Gestão do Instagram (A11): Partilha de fotografias em fábrica e/ou de trabalhos finalizados. 

O que se pretende, numa fase inicial, é a partilha de fotografias diárias, no sentido de manter a 

rede ativa, aludindo sempre ao #monizdias e a outros que remetam para o imagem partilhada. 

Offline: 

Automóveis Identificados (A11): Identificação dos veículos em falta e manutenção dos 

veículos atualizados. 
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Patrocínios (A12): A Moniz Dias Tecnologia Industrial Lda., tem disponível uma verba exclusiva 

para patrocínios e ações sociais. 

Sinalização Circundante (A13): Está prevista a elaboração e montagem de sinalização na área 

circundante à Moniz Dias Tecnologia Industrial, Lda. a indicar a localização da mesma. 

 

Calendarizações 

Início da implementação das ações (2017) 

Ação Jan. Fev. Mar. Abril. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

A1         X    

A2   X          

A3         X    

A4 X            

A5          X   

A6 X            

A7 X            

A8 X            

A9 X            

A10   X          

A11 X            

A12 X            

A13         X    

 

Monotorização e Avaliação das Ações 

Manual de Procedimentos Interno (A1): Após implementação do Manual, prevê-se uma 

avaliação da eficácia do mesmo. 

Essa avaliação vai ser monitorizada 6 a 12 meses após a sua implementação e através de: 

a) Inquérito de satisfação aos colaboradores 

b) Inquérito de Satisfação a clientes e fornecedores 

Reuniões Semanais presenciais (A2): 6 a 12 meses após implementação das reuniões 

semanais, realizar-se-á um inquérito de motivação e satisfação aos colaboradores, bem como 

uma revisão às horas extras e eficácia em laboral. 
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es 
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(*) De acordo com o tipo de indicador, o Resultado Final pode ser calculado pela Soma dos resultados mensais, ou, 
pela Média dos resultados. 
(**) Desvio em relação às Metas Anuais estabelecidas. 
(***) N.º das ações a implementar (ações corretivas, preventivas e/ou de melhoria). O planeamento das ações 
deverá ser registado nos impressos próprios. 

 

Questionários de satisfação e Sugestão (A3): Serão realizados questionários de 6 em 6 meses 

de forma a perceber a motivação dos colaboradores. Os resultados serão comparados com os 

meses anteriores. 

Equipamento Interno Obrigatório (A4): 6 a 12 meses e após introduzido o equipamento será 

realizado um questionário de Satisfação, será possível perceber o impacto da utilização dos 

coletes internos obrigatórios. 

Almoço e/ou Jantar Anual (A5): Através do questionário de satisfação e número de inscritos 

no jantar do ano seguinte, será possível compreender a satisfação pela atividade realizada. 

Sinalização Interna (A6): 6 a 12 meses e após implementação será realizado um questionário 

de satisfação aos colaboradores da Moniz dias Tecnologia Industrial, Lda., no qual será possível 

perceber o impacto e a utilidade da correta sinalização no interior da empresa. 

Frases de Motivação (A7): 6 a 12 meses após implementação das frases motivadoras, os 

colaboradores terão de responder a um questionário de motivação que pretende perceber o 

impacto das frases em cada colaborador. 

Organização Site (A8): 6 a 12 meses após a organização do site, tentar-se-á através de um 

questionário, perceber se este contribuiu para a escolha do cliente. 

Redes Sociais: 

Gestão do Facebook (A9): 3 a 6 meses após início do plano de comunicação do Facebook e 

através dos dados estatísticos que este apresenta, tentar-se-á perceber se foi possível 

aumentar a rede de seguidores (likes), bem como as partilhas. E até novas consultas. 

 

Linkedin (A10): 3 a 6 meses após início do plano de comunicação do Facebook e através dos 

dados estatísticos que este apresenta, tentar-se-á perceber se foi possível aumentar a rede de 

seguidores, bem como partilha das atividades.  

Automóveis Identificados (A11): 6 a 12 meses inquérito a clientes e fornecedores  

Patrocínios (A12): 6 a 12 meses inquérito a clientes e fornecedores 

Sinalização Circundante (A13): 6 a 12 meses inquérito a clientes e fornecedores 
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Anexo 6. Entrevistas em Profundidade 

 

Entrevista: 

Nome: Rui Forte 

Idade: 40 

Profissão/Cargo: Engº Civil; Responsável de produção e Controlo de Qualidade 

1. Pode-me falar um pouco sobre as medidas implementadas no decorrer do meu 

estágio aqui na Moniz Dias, Lda.? 

R.: Confesso que no início foi estranho ter “regras novas”, o Manual parecia assustar um 

bocado. Mas a verdade é que, neste momento, parece fluir tudo com muita naturalidade. 

E acho também que a intervenção a nível de pequenas “obras” e/ou arranjos que houve, que 

tornam a empresa um lugar mais apetecível.  

2. O que o assustou no Manual? 

R.: Acho que a palavra assusta mais que o próprio Manual. Eu próprio estive contigo na 

elaboração do Manual que volta e meia vai tendo os arranjos e uns acréscimos. Naquela altura 

não ficou bem terminado porque há muita coisa em que pensar e muita coisa, como sabes, se 

fez.  

No fundo são regras para que o trabalho aqui na empresa flua da melhor forma possível e que 

a comunicação seja feita também de forma mais clara. 

3. O que mudou na comunicação? 

R.: Nada de extraordinário. Mas parece que agora nos entendemos, que fazemos parte do 

mesmo. Há mais cuidado. 

4. Que medidas acha que foram mais pertinentes? 

R.: Achei muito interessante a implementação das reuniões. Se bem que nem sempre é 

possível fazer semanalmente. A quantidade de trabalho assim não o permite e por vezes 

acabam por ser momentos individuais de troca de informação. No entanto acho que se 

comunica melhor. 

Até a nível visual, como a empresa está mais ampla, qualquer recado que seja preciso fazer 

transmitir, qualquer erro que se nota que se está prestes a fazer, é mais facilmente detetável. 

5. Acha que as medidas estão a ter algum efeito? 
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R.: Sim. 

6. O que acha que mudou no tempo antes e depois do estágio e das ações 

implementadas? 

R.: A empresa está mais arrumada e existe essa preocupação. Há mais luz, há mais espaço. 

Parece que se “vive” melhor aqui na empresa. Parece que andamos mais bem-dispostos. 

7. Houve alguma mudança comportamental? 

R.: Houve. Alterações suaves, coisas que foi preciso entranhar, mas que agora vão fluindo com 

mais naturalidade. 

8. Das decisões e alterações tomadas, qual(ais) sente que foi(ram) a(s) mais-valia(s), 

para si  

R.: Acho que nos sentimos mais leves. Trabalho é trabalho, mas parece haver outro ambiente. 

O facto de andarmos todos com os coletes parece que direta ou indiretamente nos torna mais 

próximos.  

9. Como vê a importância da comunicação interna nas empresas, no caso, na Moniz 

Dias, Lda.? 

R.: Acho que é muito importante. Nós temos de dar recados, discutir assuntos, enfim, temos 

de comunicar uns com os outros e essa comunicação tem de ser bem feita, se não perdemos 

mais tempo. 

10. O que é para si identidade organizacional? 

R.:Identidade organizacional… sendo que a nossa identidade, é a nossa marca, é o que me 

distingue de ti e das outras pessoas, o mesmo equivalerá para as organizações, empresas.  

11. O que é para si motivação? 

R.: Motivação… Para mim motivação é estar animado com algo. É sentir-me com energia e 

interesse.  

12. O que considera mais importante para o bom funcionamento de uma empresa? 

R.: As condições. Sejam elas a remuneração, bem como o ambiente. Isto é, uma pessoa nunca 

quer receber mal ou pouco. No entanto, acredito que um bom ambiente de trabalho seja tão 
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ou mais importante quanto a remuneração. Uma pessoa tem de vir trabalhar e sentir-se bem-

disposta no decorrer do dia. 

13. Considera que, no decorrer do meu estágio, foram implementadas medidas a 

melhorar a comunicação interna e o ambiente, aqui na empresa? 

R.: Sem dúvida. Por muito pequenas que às vezes as coisas pareciam, fizeram diferença. Tens o 

exemplo dos logos espalhados pela empresa, da sinalização das áreas. Animam no sentido em 

que percebes quem estás a “defender”. 

14. Notou diferenças? 

R.: O facto da empresa ficar mais arrumada a nível físico e a nível documental e de 

comunicação, de como as coisas se processam, fez com que houvesse uma organização geral 

das coisas e do pessoal. E isso nota-se. 

15. Sente-se motivado? 

R.: Sim. Há dias complicados. Muito trabalho, muita coisa ao mesmo tempo para resolver. Mas 

isso também dá pica. Mas fora esses dias que toda a gente tem, seja a nível pessoal ou no 

trabalho, sinto que estou mais motivado. Acho que fizemos um bom trabalho, é bom que se vá 

dando continuidade e resolvendo pequenos desafios que vão aparecendo. Mas acho que todos 

nós andamos mais animados. 

16. Acha que as pessoas se ajudam umas às outras? 

R.: Sim, a nível laboral, sim. 

17. Confia nas decisões do seu superior? 

R.: Sempre. 

18. Sente incentivo por parte do seu superior? 

R.: Sim. Quando há mais fluxo de trabalho é mais complicado entender isso pelo stress sentido, 

mas sim, é uma pessoa muito ponderada e que nos ajuda e apoia sempre que precisamos. 

19. Gosta de trabalhar na Moniz Dias, Lda.? 

R.: Gosto. Acho difícil alguém entrar e querer sair. Há muita estabilidade aqui. 

20. Ainda sente que há algo para mudar/ O que ainda falha na motivação? 
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R.: Julgo que podemos sempre melhorar. Às vezes é complicado perceber bem no quê ou 

como. 

21. O que sugere para minimizar esse sentimento? 

R.: Continuar a estudar a comunicação e a identidade como fizemos e ir fazendo “up grades” 

às atividades e processos. 

22. Se pudesse definir a empresa, o que sente quando vem trabalhar todos os dias, que 

palavras usaria? 

R.: Trabalho, ar livre – sabes que almoço aqui e este ar e este espaço aí fora sabem bem (risos) 

-  dedicação, motivação e Ema (cadela)! (risos) a nossa colega de trabalho, como diz o Nelson, 

anda aqui a passear e também descontrai e anima o pessoal. 
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Entrevista: 

Nome: Cristina Fernandes 

Idade: 48 

Profissão/Cargo: Responsável pela Tesouraria e Recursos Humanos 

1. Pode-me falar um pouco sobre as medidas implementadas no decorrer do meu 

estágio aqui na Moniz Dias, Lda.? 

R.: Como trabalho mais na parte dos escritórios, as medidas que mais me afetaram foram a 

nível documental. E nesse sentido sinto que o trabalho se faz de forma mais fácil e organizada. 

2. O que mudou na comunicação? 

R.: Parece-me que a comunicação é mais eficaz. Como agora há mais organização, parece que 

a informação é também mais clara. 

3. Que medidas acha que foram mais pertinentes? 

R.: O uso obrigatório do EPI. Não é que antes não fosse obrigatório, mas julgo que houve uma 

reeducação nesse aspeto. E acho que o uso dos coletes a nível interno e mesmo externo, em 

obra, deu outro ar à empresa. 

 

4. Acha que as medidas estão a ter algum efeito? 

R.: Sim. 

5. O que acha que mudou no tempo antes e depois do estágio e das ações 

implementadas? 

R.: A produtividade. O ambiente de trabalho está amplo, está mais clean. Organizamos mais e 

melhor o nosso trabalho e o local de trabalho e isso espelha-se na produtividade do dia-a-dia. 

6. Houve alguma mudança comportamental? 

R.: Sim, acho que estamos todos mais conscientes dos nossos deveres, acho que se percebeu 

ou se recapitularam os valores da empresa e o que ela nos proporciona. Coisas que ao longo 

dos anos, e com a rotina do dia-a-dia, se desvanecem . 

7. Das decisões e alterações tomadas, qual(ais) sente que foi(ram) a(s) mais-valia(s), 

para si  
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R.: Na minha área de trabalho, sem dúvida a organização documental. Foram criadas pastas 

bem identificadas e procedimentos para determinadas situações, por exemplo, para 

requerimento de material quer de escritório, quer de obra. E isso tornou parte do meu 

trabalho mais simples. 

8. Como vê a importância da comunicação interna nas empresas, no caso, na Moniz 

Dias, Lda.? 

R.: A comunicação é importante sempre seja aqui na empresa ou em casa nas relações 

pessoais. Mas claramente que é um ponto muito importante nas empresas. E é e foi aqui 

também. Quando a mensagem é passada de forma correta, há menos desperdícios de tempo e 

energia… E causa-nos menos problemas no trabalho. 

9. O que é para si identidade organizacional? 

R.: A identidade organizacional é eu saber “quem” ou “o quê” é que a empresa “é” e 

representa. 

10. O que é para si motivação? 

R.: Para mim motivação é um estar predisposta a algo, é algo que me faz “mover” num 

determinado sentido.  

11. O que considera mais importante para o bom funcionamento de uma empresa? 

R.: Uma boa gerência e uma boa organização. 

12. Considera que, no decorrer do meu estágio, foram implementadas medidas a 

melhorar a comunicação interna e o ambiente, aqui na empresa? 

R.: Sim, considero que foi uma grande ajuda na organização de detalhes que tinham de ser 

repensados. 

13. Notou diferenças? 

R.: Sim. Como já disse há menos desperdícios de tempo e energia. 

14. Sente-se motivada? 

R.: Sinto 

15. Acha que as pessoas se ajudam umas às outras? 
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R.: Sim, acho que isso sempre existiu. Tem de existir porque as coisas têm de ser feitas, 

produzidas, etc. 

16. Confia nas decisões do seu superior? 

R.: Sempre. 

17. Sente incentivo por parte do seu superior? 

R.: Sim. 

18. Gosta de trabalhar na Moniz Dias, Lda.? 

R.: Gosto. 

19. Ainda sente que há algo para mudar/ O que ainda falha na motivação? 

R.: Haverá sempre coisas a melhorar. A vida é assim. (risos) Mas já se notam diferenças e isso é 

muito bom. 

1. O que sugere para minimizar esse sentimento? 

R.: Que se continue a criar estratégias que organizem e simplifiquem o trabalho de cada um e 

que, juntamente a essas estratégias venha um atrelado de um “porquê”. “Isto passa-se a fazer 

desta forma para…” e aí percebemos para onde o barco rema e remamos todos juntos. 

2. Se pudesse definir a empresa, o que sente quando vem trabalhar todos os dias, que 

palavras usaria? 

R.: Futuro 


