OS AXIOMAS DA COMUNICAÇÃO
A comunicação interna continua a privilegiar a interação face-a-face o que torna
indispensável a comunicação interpessoal de qualidade.
Os axiomas da comunicação na comunicação interpessoal
Nos anos 60, o Instituto de Pesquisa Mental, Califórnia, EUA) – Paul Watzlawick, Janet
Beavin e Don Jackson - estudaram a comunicação de uma forma objetiva e positivista
afim de encontrar invariantes, organizadas em pequenas regras - AXIOMAS - que
permitem, medir a comunicação, em termos de funcionalidade e disfuncionalidade.
1. A impossibilidade de não comunicar
2. Toda a comunicação tem 2 níveis: conteúdo e relação
3. Pontuação e sequência dos factos
4. Comunicação digital e comunicação analógica
5. Interação simétrica e interação complementar

1. A IMPOSISBILIDADE DE NÃO COMUNICAR
•

não existe possibilidade de não comunicar porque a "não comunicação" é
sinónimo de "comunicação negativa". (ex: quem cala consente);

•

comunicamos o desejo de não comunicar, mas não deixamos de comunicar!

Quando temos uma proposta de comunicação podemos: aceitar o convite ou não aceitar
o convite.
SE ACEITAMOS A PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO: enceta-se um intercâmbio
comunicacional
SE NÃO ACEITAMOS A PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO: ou recusamos diretamente ou
enveredamos por uma comunicação desmoralizadora, a qual consiste numa resposta
pobre, esquiva, lacónica, ambígua, absurda…
Tipos de respostas:
• aceitação;
• Aceitação - com sinais acenos, +/- entusiasticamente olhar… – que transmitem
essa aceitação
• Rejeição – recusa de comunicar ou mutismo
• Rejeição – desinteresse – respostas evasivas, trejeitos…
• Desqualificação – respostas evasivas ou absurdas
1

2. TODA A COMUNICAÇÃO TEM 2 NÍVEIS: CONTEÚDO E RELAÇÃO

Qualquer coisa que é comunicável (Verdadeira/falsa, válida/inválida/indeterminável)
produz uma “metacomunicação”
•
•

dá informação sobre a informação
fornece as instruções para tratar os dados do conteúdo

O contexto – ajuda a esclarecer a relação
Uma comunicação não se limita a transmitir informação, mas a induzir a uma ação.

3. PONTUAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS FACTOS
Este axioma refere-se ao intercâmbio de mensagens que se produz numa sequência
dinâmica e ininterrupta, entre os intervenientes no processo de comunicação.
•
•
•
•

Cada interveniente organiza os argumentos de acordo com o seu interesse ou
ponto de vista
Da organização da sequência de factos - causa-efeito, resultam interpretações
diferentes
A pontuação é introduzida para justificar as condutas resultantes do processo
comunicacional
O desacordo sobre o modo de pontuar a sequência de eventos está na
origem de conflitos

4. COMUNICAÇÃO DIGITAL E COMUNICAÇÃO ANALÓGICA
Existem dois níveis de linguagem que nos permitem referir-nos aos objetos.
Linguagem digital – os conceitos podem ser representados mediante uma palavra, seja
oral ou escrita. Neste tipo de linguagem o vínculo que se traça entre a palavra e o
objeto é uma convenção semântica preestabelecida. Ex: alfabeto
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•
•

Não há nenhuma razão particular para que a combinação de determinadas letras
designe um determinado objeto, ou conceito
É uma convenção semântica de uma dada língua. Não existe qualquer correlação
entre uma palavra e a coisa que significa, com a exceção das onomatopeias.

Linguagem analógica - são recursos não digitais usados para comunicar como: postura
corporal; movimentos; gestos; tom de voz; ritmo do discurso; distância corporal,
indicadores comunicacionais do contexto
› Estes fatores podem ter um efeito determinante no resultado da comunicação
Ex.: Coerência entre "o que se diz" e "o que se faz"
• Relações mais diretas com aquilo que representa (por ex. gestos).
• Raízes nos tempos mais arcaicos da evolução humana enquanto a comunicação
digital/verbal, é bem mais recente e abstrata.
Os 2 modos de comunicação - digital e analógica – não só coexistem
complementam em todas as mensagens.

como

se

5. INTERAÇÃO SIMÉTRICA E INTERAÇÃO COMPLEMENTAR
– Interação simétrica - consiste em interações baseadas na igualdade ou
comportamentos "espelho"
• Igualização recíproca da conduta – escalada simétrica
– Interação complementar – interações baseadas nas diferenças
• São relações de ajustamento mútuo, em que cada um tende a beneficiar o outro e a
relação que os une.
• Há relações complementares fixadas pelo contexto social ou cultural (mãe/filho,
médico/paciente, etc.).
– Os fundamentos dos métodos de negociação, mediação e resolução de conflitos, estão
baseados nos conceitos de relacionamento complementar.

A utilidade e o alcance dos axiomas exploratórios que enunciamos pode parecer difícil
de entender se os analisarmos desintegrados dos contextos em que adquirem sentido
Os axiomas servem de reflexão sobre os problemas que podem ocorrer nos diferentes
contextos comunicacionais e proporcionam regras levando-nos a estar mais atentos e a
prevenir problemas e bloqueios que podem surgir.
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TIPOLOGIA DE MENSAGENS E DOS DISCURSOS (Externo e interno)
As organizações são geradoras de mensagens, seja pelo que comunicam seja pelo que
não comunicam. As mensagens podem ser de comunicação externa ou interna.

MENSAGENS INTENCIONAIS – são aquelas que seguem um processo de codificação
tecnicamente assistido, com o propósito de gerar um determinado efeito nos públicos.
Há um certo controlo por parte do emissor.
•
•
•
•
•

Brochuras informativas para a comunicação social: press releases, press kit,
boletins informativos, jornal corporativo
Documentos organizacionais
Anúncios publicitários
Folhetos
Outras mensagens intencionalmente preparadas

Obs: As mensagens intencionais podem ser explícitas ou implícitas (as mensagens
persuasivas ou as de marketing cabem nesta categoria
MENSAGENS EXPLÍCITAS – São mensagens com um forte predomínio de denotação e
do manifesto. As mensagens explícitas encerram uma relação forte com a informação,
com o analítico e com o conhecimento. O entendimento é imediato, consegue-se
literalmente extrair a informação de forma imediata.
MENSAGENS IMPLÍCITAS - As mensagens implícitas possuem um predomínio do
conotativo e do tácito, isto é expressam significados difusos. A conotação é o significado
que ultrapassa aquele ao qual a mensagem se refere. As mensagens implícitas
relacionam se com o subjetivo, o significado e a emoção.
Podemos assegurar que todas as mensagens têm uma dimensão conotativa.
As mensagens predominantemente visuais são mais facilmente retidas.
MENSAGENS INTENCIONAIS IMPLÍCITAS - Esta campanha foi desenvolvida durante o
Euro 2004 – a foto, o slogan "Paixão Total" (as iniciais PT remetem para a Portugal
Telecom cujo logo aparece no canto superior direito) sobre as cores nacionais são
mensagens que pretendem estabelecer um vínculo emocional entre as pessoas e a
empresa.
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MENSAGENS NÃO INTENCIONAIS – aquelas que são geradas sem haver consciência de
tê-lo feito. Quando a organização deteta a situação a tempo, pode introduzir medidas
corretivas para atribuir um sentido explícito, intencional e positivo à mensagem.
A organização perde governabilidade da situação comunicacional, uma vez que os
processos de codificação e descodificação não estão controlados.
No âmbito da Comunicação Interna existe um novo domínio que estuda a formação
de boatos e rumores e sua propagação nas organizações nomeadamente através das
redes informais de comunicação: Rumorologia
MENSAGENS RESIDUAIS - as mensagens residuais são aquelas que resultaram de um
facto que aconteceu no passado – positivo ou negativo - mas cuja influência se faz sentir
no presente.
• Podem surgir pela elaboração apressada de mensagens, sem prever
consequências, para dar resposta a uma necessidade urgente do momento,
esquecendo-se que elas ficam a fazer parte do histórico da organização e podem
ter repercussões no futuro ameaçando a reputação.
• Subestimam-se as implicações de ações passadas no presente e no futuro
Exemplo negativo:
Se um departamento/grupo de pessoas, no passado, ficou ligado a um fracasso/evento
traumático, este facto pode permanecer na “mente coletiva” e as suas consequências
constantemente lembradas no presente. Designamos estas mensagens residuais
negativas como parasitas residuais da comunicação e atuam como um ruído. Este
anátema pode ser ultrapassado pela forma exemplar como foi “resolvido”, ficando
como modelo de atuação, ou permanecer como exemplo negativo e estigma.
Exemplo positivo:
Se um problema teve uma solução positiva, criativa ou “no limite”, esta atuação
permanece na memória social dos públicos e mesmo que o facto em si se perca, a "aura"
tem tendência a permanecer podendo reativar a memória social no presente,
capitalizando em favor do autor(es) esta ação. Para que não se perca esse capital, as
organizações criam narrativas para perpetuar a estória (que com o tempo pode inclusive
perder aderência à realidade) e a lição a extrair dessa situação
Mensagens exteriores - têm origem no exterior da organização.
› Trata-se de acontecimentos como opiniões, informações, eventos, rumores e outros
estímulos de naturezas diversas, os quais se bem que não pertençam ao âmbito
específico de atuação da organização, nem a nenhum outro âmbito relacionado com
esta, exercem uma forte influência sobre os públicos devido ao facto de atrair a atenção
dos públicos para estas mensagens. em geral têm um carácter fortuito e imprevisível.
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MENSAGENS PARA SEREM LIDAS EM ECRÃS
Escrever para publicação na Web, possui alguns requisitos:
1. A coisa mais importante a reter é que as audiências online são scanners
Textos na Web: Centrados no usuário; Com possibilidades de customização/adaptação;
Ajustável: permite seleção de conteúdos; O próprio procura a informação;
Textos impressos: Centrados no autor; Pré-preparados; Algumas opções Selecionadas;
Delimitados; É fornecida informação ao leitor que é passivo.
2. Textos impressos vs. textos p/ ecrãs/web
A estrutura mental que um leitor transporta para o computador, quando navega na
internet, é muito diferente da de um leitor que pega num jornal.
Leitura impressa: recebe-se informação a partir de escolhas limitadas
Leitura Web: pesquisa de informação não havendo virtualmente limites para as escolhas
Para entender como escrever para a Web, há que compreender 2 coisas
Como as pessoas leem na web – de modo a que as pessoas entendam a informação
Como os motores de busca leem a web – para que as pessoas encontrem a informação
3. Como se lê nos ecrãs/internet
Como se lê textos impressos? Como leem as pessoas? Cada vez mais apressadamente
Como se lê em ecrãs/web? Não se lê! Pelo menos… não á primeira.
Em vez disso… Passa-se os olhos pelo texto
O que significa:
As pessoas passam os olhos para procurar informação, ou pistas de que a informação
possa ser valiosa.
O Mapa de Calor mostra como os leitores escrutinam, num formato em F, um ecrã. As
áreas vermelhas da página concentram a maior parte da atenção.
O que significa…
Que veem em primeiro lugar, as primeiras palavras de um título, artigo, destaque,
subtítulo, etc.
Prestam menor atenção à informação mais abaixo
Como fornecer informação a pessoas que não estão a prestar atenção?
• Usar textos que possam ser rapidamente analisados, perscrutados
• Usar texto conciso
• Ser objetivo
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Caraterísticas dos textos:
• Usar listas com marcas ou numeração
• Usar hiperligações ou letras a negrito
• Tratar apenas uma ideia por parágrafo
• Inverter a pirâmide
(colocar em primeiro lugar o que é mais importante)
Textos objetivos:
• Possuem hiperligações para dar credibilidade
• Usam hiperligações ou letras a negrito
• Apresentam gráficos de qualidade
Hiperligações:
• Facilmente detetáveis
• Informação por "camadas", i.e. com sequência lógica
• Concisa
• Ordenada por importância
• Descritiva
• Clara, i.e. sem terminologia complexa
Títulos:
As pessoas leem num padrão em F, então eles necessitam de títulos com mais
informação e subtítulos. Progressividade da informação:
• Tudo deve ser descritivo
• Com formato aproximado do Twitter
• Sem ambiguidade
• Sem duplos sentidos
Website:
Este é o percurso dos olhos ao pesquisar um ecrã/página web:
• Priorização, ordenação da informação
• Navegação fácil – scrolling
• Se o topo for informativo, o fundo é lido
• Se se pretender que metade das palavras sejam lidas, a página não deve ter mais
do que 110 palavras
Se os leitores pesquisam a web à procura de informação…. Que tipo de artigos são
apropriados para a web?
As pessoas acedem à web
• Para fazer alguma coisa ou para pesquisar informação
Eles querem:
• Informação útil
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•
•

Conteúdos acessíveis
Ajuda para fazer coisas

Texto impresso é linear – é uma história que é contada
Um texto para a web é não-linear – o usuário cria a sua própria experiência, define o
seu percurso, salta de site em site, encontra/constrói a sua própria história.
Mas, a variedade é o condimento da vida, por isso:
• Pode publicar na web artigos e textos formatados de forma tradicional com
anedotas e histórias com alinhamento linear.
• Misture estilos
• Forneça opções
• Proporcione aos leitores um prato variado, "com picante”

ELABORAÇÃO DE MENSAGENS
Recordar conceitos
1. DISCURSO AUTOREFERENCIAL
Ênfase no emissor, demonstra poder, soberania, domínio, autoridade.
Mensagens unidirecionais, a autoridade expressa é mais importante
busca de cumplicidades com o recetor.

que

uma

“Somos lideres nacionais no nosso setor de atividade e ambicionamos a consolidação da
nossa posição também no mercado internacional”
2. DISCURSO DA ATIVIDADE
Este é um discurso mais pertinente para as organizações que produzam um só produto.
Através deste discurso a organização destaca o seu conhecimento específico
ou "know how".
“Dispomos de uma equipa multidisciplinar e multifuncional, proporcionamos apoio na
conceção da ideia, articulamos recursos, colocamos em prática"
3. DISCURSO DA VOCAÇÃO
O discurso centra-se no(s) benefício(s) para o recetor da mensagem
A mensagem
centra-se nas necessidades do interlocutor. Este é um discurso que procura
corresponder à satisfação das necessidades dos seus interlocutores.
“O Departamento de RH está ao dispor de todos os colaboradores: proporcionamos
formação, aconselhamento, ajuda para planear a sua carreira, avaliar o seu
desempenho… "
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4. DISCURSO DA RELAÇÃO
A organização centra-se na relação que mantém com os seus interlocutores internos.
A orientação da mensagem em contexto interno procura criar cumplicidade e
identificação entre os interlocutores internos o que é tanto uma exigência quanto um
motivo de orgulho.
“Fomos premiados como a melhor operadora no nosso setor; isto foi conseguido com o
esforço e profissionalismo de todos. Obrigado! "
Seleciona-se o tipo de discurso mais adequado à situação comunicativa
Discurso autorreferencial
Discurso da vocação
Discurso da atividade
Discurso da relação
Centrados no emissor
Centrados no recetor
A situação mais habitual é a existências uma mistura de categorias combinadas e não
categorias discursivas puras mas, de acordo com a situação, existe a predominância de
alguma das tipologias referidas
ESTRUTURA DAS MENSAGENS
Qualquer situação comunicativa é suscetível de ser apresentada de duas formas
distintas, relativamente ao sujeito:
PESSOAL
•Utiliza-se a 1ª pessoa do singular (eu) - se se trata de uma empresa unipessoal - ou a
1ª pessoa do plural (nós) – se se trata de empresas coletivas/sociedades
•Utiliza-se a 3ª pessoa do singular (a empresa X comunica, solicita…) ou do plural
quando se trata de comunicações provenientes de grupos de empresas ou outros
agrupamentos – parcerias p. exp. (As empresas X e Y, comunicam…)
IMPESSOAL
•Utiliza-se a forma impessoal dos verbos (informa-se, solicita-se…)
•Privilegia-se a utilização da voz passiva (foram estabelecidos; têm sido realizados;
foram utilizados)
GRAU DE FORMALIDADE: FÓRMULAS DE TRATAMENTO NA COMUNICAÇÃO
A escolha das fórmulas de tratamento interpessoal internas tem de estar de acordo com
o ambiente vivido na organização, com os traços identitários/culturais que a
organização escolheu para si:
TRATAMENTO FORMAL
• Privilegia-se uma comunicação formal: tratamento por você; uso de títulos académicos
ou títulos profissionais, trato mais cerimonioso entre colaboradores;
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• O tratamento com interlocutores externos segue o mesmo padrão, exigindo-se ainda
mais rigor e importância à regras de etiqueta e protocolo;
TRATAMENTO INFORMAL
• Privilegia-se uma comunicação mais informal: tratamento por tu; ignoram-se
(propositadamente) os títulos académicos ou títulos organizacionais;
• O tratamento com interlocutores externos depende do conhecimento
prévio desse interlocutor – adequando-se a cada pessoa.
ESTRUTURA DAS MENSAGENS ORGANIZACIONAIS
Escolha do tom – o perfil cultural de uma organização determina o tom geral
das mensagens organizacionais, (podendo o setor de atividade, a dimensão da
organização, a sua história, a sua liderança ter alguma influência): mais formal, mais
descontraído; mais assertivo; mais envolvente, mais intimista….
Por conseguinte
Qualquer situação comunicativa deve implicar a reflexão prévia sobre:
• O tipo de discurso mais adequado;
• O grau de formalidade da mensagem;
• A escolha relativamente ao sujeito - uso da 3ª pessoa do singular (ele/ela) ou 1ª
do plural (nós) e manter a coerência ao longo da mensagem
• O tom geral da mensagem
Exemplos:
Em situações de apresentação de uma organização ou da sua oferta organizacional a um
parceiro, p. exp. a opção recai sobre:
• Discurso
autorreferencial; da vocação; da atividade – dependendo do
assunto;
• Uso da 3ª pessoa do singular ou 1ª do plural
• Fórmulas de tratamento mais formal (por comparação ao que é usado em
situações mais correntes)
• Tom mais assertivo e declarativo
Em situações de comunicação interna a opção recai sobre:
• Discurso, predominante, da relação ou atividade;
• Uso da 1ª pessoa do plural
• Fórmulas de tratamento mais informais
• Tom mais intimista e motivador
CARATERÍSTICAS DA MENSAGEM INTERNA
CLAREZA
Informação simples, sem ambiguidade, especificações claras, detalhes indispensáveis
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TRANSPARÊNCIA
A mensagem tem de ser autêntica e honesta; a perceção de manipulação gera
resistências e comportamento “evitamento e fuga”
ADEQUAÇÃO
A mensagem tem de estar de acordo com a capacidade de descodificação do recetor e
ir ao encontro de interesses e expectativas dele
MENSAGEM COMPETENTE
estruturada, específica, rigorosa, lógica, completa, sucinta, específica quanto a prazos,
relevante, oportuna, orientada para o feedback
Centrada no recetor
Aspetos a considerar:
✓ Nível de literacia
✓ Acessibilidade à mensagem (meios)
✓ Volume de informação
✓ Periodicidade
Obs: A criação de conceitos agregadores; slogans e domínio dos elementos da
narrativa/storytelling ajuda a organizar, sintetizar e destacar ideias .

CIRCUITO INTERNO DA MENSAGEM E “EROSÃO” DO CONTEÚDO
A circulação de mensagens através dos canais internos sofre perda de conteúdo, pelo
que a vigilância – feedback – acerca do que é recebido e compreendido é indispensável.

RELACIONAMENTO INTERNO E MENSAGENS INTERNAS
FLUXOS DE MENSAGENS
Descendente:
✓
✓
✓
✓

Instruções de trabalho
Base lógica e sequência de trabalho
Procedimentos e práticas de trabalho
Feedback

Ascendente:
✓ Desempenho dos colaboradores
✓ Atitudes e entendimentos
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✓ Relatórios de atividade, resultados e realizações
Horizontal
✓ Resolução de problemas
✓ Redes informais

PRINCIPAIS TIPOS DE MENSAGENS INTERNAS
A Comunicação Interna centra-se em 3 tipos de mensagens principais:
1. Mensagem de envolvimento e identificação
Mensagens orientadas para o envolvimento e implicação do colaborador com a sua
organização
2. Mensagem de mudança
Mensagens desenvolvidas para a explicação, acompanhamento em diferentes fases,
formação, envolvimento e monitorização da mudança organizacional
3. Mensagem funcional
Mensagens centradas na execução de tarefas, procedimentos, genéricas (avisos, p.exp.)
ou decorrentes do negócio a que a organização se dedica.

As mensagens de mudança são as que requerem mais esforço comunicativo ao longo
do processo
MENSAGEM DE IDENTIFICAÇÃO/RELACIONAMENTO
Como vimos, a identificação é a sensação de reciprocidade, harmonia e pertença a uma
organização, havendo por parte do colaborador orgulho nesse vínculo.
As mensagens que suscitam e mantêm esse grau de identificação proporcionam:
Informação de confiança, credível
•Informação sobre a organização (presente e sobretudo futuro)
•Informação sobre estratégias, políticas e posicionamentos

Implicação, empenhamento e envolvimento
•Partilha de êxitos com o colaborador, destacando o seu contributo
•Demonstra que a sua voz é escutada, a sua participação nos processos de decisão é
valorizada e a sua colaboração é apreciada
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Fluxos de comunicação em todos os sentidos: descendente, ascendente e horizontal
• Interação entre níveis organizacionais fáceis e acessível
•Trabalho colaborativo e reconhecimento

Ações de relacionamento são
✓ Iniciativas de envolvimento para mobilizar, em momento chave, a integração de
colaboradores e lideranças;
✓ Programas de capacitação em comunicação
✓ Ações direcionadas à difusão da identidade, cultura recorrendo a materiais
como: declaração de missão, visão, valores, políticas e objetivos estratégicos de
negócio, definindo os canais de comunicação mais adequados
As campanhas internas têm um duplo objetivo: educacional e funcional.
Visam gerar motivação para que os colaboradores alcancem os seus objetivos e ajudem
a organização a alcançar os seus objetivos promovendo a reciprocidade entre ambos.

A MENSAGEM DE MUDANÇA: COMPREENDER AS MUDANÇAS
1. MUDANÇA
As situações de mudança suscitam e requerem mensagens realizadas para preparar,
acompanhar e relatar o processo de mudança.
As mudanças são sempre culturais, no sentido de que requerem aprendizagem e
requerem tempo, para ser possível existir adesão à mudança.
A mudança é o tipo de intervenção que procura substituir os valores, procedimentos ,
atuações etc. atuais por novas e pode ter amplitudes e profundidades diferentes
Podemos indicar quatro tipos básicos de mudança: planificada, tecnológica, por
desfasamento e cumulativa.
Vamos então ver em que consiste cada um destes tipos de mudança:
1.1 Mudança Planificada
Este tipo de mudança foi prevista e procura constituir e acentuar uma situação
futura atrativa e partilhada. Envolve normalmente uma redefinição de metas e
propósitos e os seus impactos sentem-se na organização no seu todo. Esta é uma
mudança conduzida pela Liderança/Gestão de Topo da organização
1.2. Mudança Tecnológica
Quando a organização reconhece que a tecnologia que usa ficou obsoleta ou seu setor
competitivo já usa tecnologias mais avançada, a organização procede a uma mudança
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tecnológica (seja por proactivamente ou forçada para acompanhar os seus
concorrentes) num curto espaço de tempo;
• As mudanças visam acompanhar o desenvolvimento de modo a não ficar excluído da
"revolução tecnológica".
• Nesta situação é necessário por uma lado capacitar as pessoas e consciencializá-las
para a necessidade de uma redefinição de tarefas, procedimentos, ritmos, etc.
1.3. Mudança por desfasamento
É uma mudança forçada. Neste caso, a mudança ocorre porque se manifesta uma
incongruência entre "o que a organização declara" e "o que a organização efetivamente
faz". É uma mudança que ocorre com um sentido de urgência muito grande!
Em muitos casos, esta situação perpassa para a opinião pública o que pode gerar
situações com impactos muito negativos. Este tipo de mudança é reativo e é levada a
efeito em circunstâncias limite para a organização.
Exemplos:
Uma notícia sobre uma empresa que possui reputação de ser socialmente responsável
e ambientalmente sustentável e afinal descobre-se que não trata os seus resíduos e/ou
os armazena de forma descuidada
O caso transversal da indústria automóvel europeia que não cumpre os requisitos de
emissão de gases e partículas, a que se comprometeu
1.4 Mudança cumulativa
Este tipo de mudança é natural e estável. Não implica ruturas. Surge da própria evolução
e dinâmica da organização. A mudança pode ser setorial e não envolver a organização
como um todo, de um modo ou de outro, ela manifesta-se ao longo de toda a evolução
organizacional.
A intervenção leva-se é natural e faz parte da vida organizacional podendo ter efeitos
sobre dinâmicas, crenças e valores, procedimentos, etc.

As condições indispensáveis para a mudança são
1. COMPROMISSO DA LIDERANÇA
A Liderança serve de modelo, abraçando a situação horizonte que se pretende atingir,
assumindo comportamentos que demonstram verdadeira adesão à situação horizonte
desejada, qualquer que seja o tipo de mudança.
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Se contarmos com um forte compromisso da Liderança, o que é necessário em seguida
é gerar um forte consenso no conjunto da organização, com o propósito de conseguir
maior colaboração por parte das pessoas envolvidas.

2. PROVOCAR CONSENSO NAS PESSOAS
Para que as pessoas adiram à mudança, façam novas aprendizagens e abandonem
situações conhecidas que se tornaram confortáveis, é necessário que compreendam o
processo e consigam ver benefícios na nova situação;
Pretende-se com este passo proceder a uma mudança por adesão o que implica replicar
as funções fundamentais que a cultura proporciona:

• a função de integração – não excluir ninguém do processo de mudança,
•

apelando à colaboração e envolvimento de todos;
a função de coesão – procurar que todas as pessoas tenham acesso a toda a
informação, aprendizagens e outras ferramentas que lhes permitam
efetivamente participar no processo de mudança;

• a função de implicação – procurar que a comunicação trace uma situaçãohorizonte apelativa e entusiasmante, mostrando impactos positivos que em
termos pessoais sejam significativos;

3. ESQUEMATIZAR O MÉTODO DE TRABALHO
Para evitar que a intervenção se converta numa série desarticulada de atividades, sem
qualquer direção, há que definir objetivos específicos a alcançar e há que procurar obter
resultados mensuráveis que possam constituir-se como guia para ações futuras.
Definem-se etapas e resultados a atingir em cada uma delas

4. FORMULAR A INTERVENÇÃO EM TERMOS DE OBJETIVOS OPERATIVOS
Uma mudança geralmente implica planificar, dirigir e coordenar um complexo conjunto
de atividades.
Mas todos os objetivos estratégicos têm de ser transferidos para o nível tático, em que
se articulam os recursos necessários e daí, transferidos novamente para o nível
operacional. Isto requer que em cada nível exista com uma lista de tarefas específicas
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para cada etapa, que permitam monitorizar permanentemente o trabalho realizado, os
êxitos alcançados e o que resta fazer.

Que outras questões devemos ter em mente relativamente à realização de uma
mudança?

▪
▪

▪

Quando o projeto organizacional, a tecnologia, o mercado, etc. muda, os
planos organizacionais que lhe são inerentes têm de mudar.
Uma mudança neste domínio impõe à organização um profundo
exercício de reflexão prévia e planificação. Quais serão os seus alcances?
Quais serão os prazos? Que recursos monetários, equipamentos ,
humanos, de adaptação de instalações, etc. será necessário para levá-la
a efeito?
Relativamente ao investimento, a Liderança do processo tem de ter
prever tempo, impactos, pessoas e… muito importante o prazo máximo
para a realização da mudança.

De que forma é que a mudança pode refletir-se nos colaboradores da organização?
Em todo o ser humano e em todo o colaborador, existem dois “medos básicos”:

•

O medo de perda – perante uma mudança potencial, existe uma tendência a
recusa, porque nos sentimos mais cómodos em situações conhecidas. De alguma
maneira, evitamos expor-nos ao novo, mesmo quando a situação desconhecida
promete ser melhor que a atual, porque “o novo” exige mais de nós: deixamos
de ter rotinas, atividades-padrão em que atuamos de forma “automática” e esta
exigência de questionar os fundamentos da ação, repensar procedimentos ,
“aprender” requer… aprendizagem, trabalho

•

O medo de ataque – regra geral, sentimo-nos sempre, de alguma maneira,
ameaçados com alguma situação nova. Experimentamos a sensação de não
estarmos preparados para enfrentá-la, mostramos os nossos receios,
resistências e inseguranças e tememos que existam pessoas mais aptas do que
nós.

A comunicação de mudança tem de prever e desmontar estes “medos ”.
De que forma é que a mudança pode refletir-se nos colaboradores da organização?
Os medos manifestam-se, em maior ou menor grau, em todos nós. Do mesmo modo,
no âmbito organizacional a mudança gera muitas ansiedades pela própria natureza
incerta que acarreta.
Neste sentido, todo o processo de mudança no seio de uma organização, requer:
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✓ Determinação, compromisso e modelação de conduta por parte da Liderança e
restante estrutura dirigente
✓ Visão clara do que se pretende e comunicação competente dessa visão
✓ Grandes esforços de capacitação, desenvolvimento e de comunicação para
eliminar os medos.

John Kotter (Kotter 1996), definiu 8 passos para uma mudança com êxito

LIDERAR A MUDANÇA
1 - Estabelecer um sentido de urgência e apresentar as ameaças. Neste passo explica-se
com verdade, o que acontecerá se a mudança não ocorrer
2 - Formar uma coligação - conseguir o apoio de pessoas que são chave na organização
- líderes de opinião - que têm a possibilidade de motivar os outros a aderir à mudança.
É indispensável integrar todas as ideias que surjam sob uma mesma “bandeira”.
3- Criar uma visão clara da mudança e dos seus benefícios – ter uma noção muito clara
do sentido da mudança e estimular os outros a aderir. É necessário explicar, de igual
modo, as ameaças potenciais sem mentir
4- Comunicar a visão de forma simples - a visão tem de ser muito simples de transmitir.
Se não conseguir transmitir com conceitos simples é sinal de que não está clara na sua
mente. Tornar as pessoas “parte da mudança” e explicar o que se espera delas .
5– Ultrapassar obstáculos – apresentar a mudança como um facto (“já está em
marcha”); convencer as pessoas que ainda não aderiram à mudança ou, no limite,
recolocar essas pessoas (detratores) para que não a impeçam.
6 – Apresentar pequenas vitórias – uma mudança deve estar definida por etapas, que
se vai vencendo passo a passo. A ultrapassagem de cada etapa a curto prazo, dá
motivação e sensação de realização
7 – Eliminar a inércia – melhorar sempre e a cada passo; saber o que é preciso corrigir
e melhorar no que é conhecido como ciclo de melhoria contínua
8 – Institucionalizar a mudança – fazer da mudança uma constante integrando-a na
cultura da empresa: falar de mudança, definir a estratégia de comunicação,
implementar o que se pretende mudar e recordar as pessoas que aderem e lideram a
mudança e por fim capacitar alguém para que possa liderar mudanças futuras. Instituir
o ciclo de melhoria contínua: Planear, Fazer, Verificar e Agir (Plan Do, Check, Act)
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As barreiras à Comunicação Interna
A deteção das barreiras ao nível interno que obstaculizam ou impedem a comunicação
interna é crucial.
De acordo com uma investigação da Harvard Business School, 70% de toda a mudança
organizacional falha em atingir os seus objetivos por causa de algum problema na
comunicação (Ford, Jeffey D.)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Falta de cooperação
Omissão
Ausência de multidireccionalidade da comunicação
Clima comunicativo de silêncio
Hierarquia rígida e o pressuposto de que os níveis hierárquicos inferiores não
trazem contributos com valor
Barreiras físicas – distância entre unidades; meios inacessíveis (email, TV
corporativa, meios digitais apenas acessíveis a uma parte dos colaboradores ).
Sobrecarga de informação – “estridência comunicativa”
Relacionamento entre colaboradores – ambiente tenso e/ou de conflitualidade
exposta ou latente
Preconceitos, estereótipos, pressupostos e atitudes profundamente enraizados
que condicionam a ação e levam ao enquadramento das pessoas em grupos
preconcebidos, p. exp. “os operacionais” aos quais se associam determinadas
caraterísticas e levam a uma “prática equivocada”

As barreiras invisíveis: Pressupostos e Atitudes
Para compreender e conhecer o ambiente interno de uma organização, é indispensável
conhecer os “pilares de atuação” das pessoas, em especial aqueles que não estão
explicitamente verbalizados, como p. ex. os pressupostos e atitudes .
O que está na origem dos Pressupostos?
Os pressupostos, são convicções desenvolvidas e emergem da experiência de trabalho
ou de princípios assimilados por aprendizagem. Os membros organizacionais
desenvolvem possuem "teorias de ação", que são a base dos seus comportamentos e
atuações.
Estas teorias de ação permitem uma reflexão e enquadrar os problemas com que os
membros se deparam diariamente e estabelecer forma de atuação que
encontraram/utilizaram e que julgam ser as mais corretas .
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O que significa isto? (pressupostos)
Significa que toda a ação tem implícita uma base conceptual a partir da qual se atua. Por
sua vez a ação serve para elaborar, controlar ou reformular a base conceptual numa
retroação constante, i.e. existe uma estrutura de pensamento que condiciona a ação,
mas à medida que as pessoas vão agindo também vão reformulando a sua base
conceptual e as suas teorias de ação.
O que são Pressupostos?
Os pressupostos são a componente da atuação através da qual os membros da
organização percebem, pensam e julgam situações que diariamente se lhes apresentam
e agem em conformidade com esses pressupostos.
Existem pressupostos:
- mais superficiais: que ditam o modo de fazer corretamente as coisas (procedimentos,
normas de atuação, etc.)
- e outros mais profundos: que têm a ver com a resolução de problemas de julgamento
e efetividade (que coisas devem ser feitas; o que é prioritário; o que é valorizado, etc.)

Em algumas casos encontramos pressupostos que se mantêm profundamente
implantados na organização
Estes pressupostos poderiam denominar-se transgeracionais porque se transmitem de
geração em geração, são ensinados aos novos membros condicionando de maneira
direta e profunda a mente dos membros da organização, quase sem que estes tenham
consciência deles
Ex:
"É mais fácil conservar um cliente que já é nosso do que arranjar um novo cliente“ – qual
o pressuposto que está subjacente a esta afirmação?
“O nosso foco é alargar a nossa base de clientes” – qual o pressuposto que está
subjacente a esta afirmação?
Os pressupostos podem não estar verbalizados ou escritos em nenhum lado mas
determinam um tipo de atitude predominante num empresa, nestes exemplos no que
respeita à ambição em termos comerciais.

Que concluímos daqui?
É indispensável conhecer os pressupostos (teorias de ação) dos membros
organizacionais para podermos compreender como se “pensa e atua”

19

Como detetamos os Pressupostos?
Na maioria dos casos o responsável pela comunicação encontrará pressupostos que não
estão verbalizados/declarados
O responsável pela comunicação deve procurar expor esses pressupostos e tratar de
defini-los com a ajuda dos responsáveis da organização. Este processo ajuda a refletir
sobre a pertinência, conveniência e atualidade dos pressupostos detetados.
Quantos mais membros organizacionais participarem nesta definição, mais
possibilidades haverá de se fazer um levantamento exaustivo de todos os pressupostos
de forma a sistematizá-los, revelá-los e dar-lhes visibilidade e se forem considerados
relevantes e válidos e houver interesse em expô-los (relevância comunicativa). Se
forem considerados obsoletos ou ultrapassados, podemos (a partir da lista) reformulálos.
Para quê?
A base de uma atuação ou teoria de ação é relevante tanto no âmbito comportamental
como no âmbito comunicacional
Não se trata apenas de revelar o que está por trás da ação mas de procurar usar esse
conhecimento para melhorar o desempenho global da organização e para a diferenciar
de todas as outras.
Duas teorias de pressupostos
➢ Teoria exposta – o que se diz
✓ Explicação que o responsável dá quando questionado sobre o modo de
atuar em determinada situação.
➢ Teoria de uso – o que se faz
✓ O que realmente se faz na situação

O responsável de comunicação deve reconhecer ambas as teorias, procedendo à sua
confrontação com a atuação diária, devendo levar a efeito duas provas:
➢ Prova de congruência – se no seio da org. coexistem os pressupostos básicos
contraditórios. Consegue através da observação direta
➢ Prova de consistência – verificar se a maioria das pessoas traduz na prática os
preceitos da teoria exposta, ao longo do tempo.
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Atitude é a predisposição de uma pessoa para reagir segundo as suas normas, próprias
ou adquiridas, a um sinal exterior.
➢ O comportamento é a forma ativa da atitude
➢ A atitude define-se operacionalmente pelo que é comum a um conjunto de
opiniões expressas verbalmente ou a um conjunto de comportamentos.
➢ Se as atitudes estão de acordo com o comportamento, mantém-se uma certa
coerência.
➢ As atitudes deveriam determinar os comportamentos, mas verifica-se que uma
atitude não é, em geral, o único determinante de um comportamento (existem
outros determinantes dos comportamentos como o ambiente, a circunstâncias,
a dinâmica de um grupo, atitudes de outros, etc.), e os comportamentos também
podem determinar ou reformular as atitudes

As atitudes determinam o comportamento mas a relação inversa também é possível.
Expressões de atitudes:
✓ “Negociar consigo é sempre um prazer"
✓ “Receber reclamações é aborrecido"
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Proceder ao levantamento dos pressupostos e atitudes predominantes numa
organização é crucial compreender, detetar e destruir barreiras à comunicação interna .
Como se faz?
Os métodos preferenciais usados em comunicação são:

•

Observação direta – o responsável pela comunicação observação e regista
afirmações, atuações, etc.

•

Inquirição – o responsável pela comunicação questiona as pessoas sobre os
fundamentos da sua ação (porque se faz de determinado modo? Porque razão
existem comportamentos de certo tipo?)

Para realizar a prova de congruência e consistência entre afirmações e comportamentos

CARATERISTICAS DA MENSAGEM FUNCIONAL

•
•
•
•
•
•
•

Estruturada
Clara em relação ao resultado pretendido
Rigorosa relativamente a prazos (time execution oriented; time oriented)
Oportuna
Pertinente
Acessível – facilmente alcançável
Regular – mantendo o fluxo necessário de informação
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•
•

Orientada para o feedback (feedback oriented)

•

Orientada para a ajuda – possibilidade de aceder ainformação adicional, apoio
ou esclarecimento

Aberta – possibilidade de ser completada com contributosadicionais por parte
dos colaboradores

23

24

