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Caracterização da Organização e Entrevistado 

 

ORGANIZAÇÃO - C 

Tipo 

 

 

Atividade  

 

 

Breve descrição  

 

 

 

 

Nº Colaboradores  

 

 

ENTREVISTADO 

Função  

 

 

Idade  

 

 

Habilitações literárias  

 

 

Antiguidade 

Entidade Privada - Multinacional Americana, com sede Europeia na Alemanha, fábricas na 

Holanda, Alemanha e Espanha. 

Fabricante de alcatifas, tetos modelares e revestimentos resilientes  

A organização em Portugal exerce funções, exclusivamente, promocionais e comerciais  com 

um amplo portfólio de produtos de pavimentos (alcatifas, vinis ou linoleoum).  

Principal objetivo  

 Promoção junto dos gabinetes de arquitetura 

  Comercialização junto das Construtoras e empresas que efetuam a mão de obra 

13 colaboradores 

Comercial 

40 anos 

12º ano 

7 anos 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Lisboa, 7 de Março de 2012 

 

 

1) CULTURA E CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

1.1) Que tipo de cultura existe na sua 

Organização? 

 

Uma cultura hierárquica, composta por um 

diretor geral responsável direto por todos 

os estudos de mercado, rácios de faturação, 

etc. As funções estão bem definidas, 

hierarquicamente são respeitadas e 

funcionam entre elas. No mercado a 

organização transparece ser bem 

estruturada, estável e de confiança. 

 

 

1.2) Ao longo do tempo houve alteração da 

cultura organizacional? (Se sim, quais 

os motivos e quais as diferenças do antes 

e agora?) 

 

A cultura manteve-se ao longo destes 7 

anos. 

 

 

 

1.3) Como define o clima da sua organização 

antes do processo de mudança? 

 

Um clima de colaboração com o objetivo 

final de atender as necessidades dos 

clientes. Existia entreajuda entre os 

colaboradores dos diferentes 

departamentos. 
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2) COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL/RUMORES 

 

2.1) A comunicação organizacional satisfaz 

as necessidades e expectativas de todos 

os stakeholders? (Porquê?) 

 

Sim, são utilizados métodos rápidos e 

eficazes na comunicação, com transmissão 

de mensagens simples e livres de 

burocracia. O grande objetivo passa pela 

resolução célere das situações por todos os 

que interferem na atividade da 

organização. 

 

 

2.2) Como é feita a comunicação interna da 

organização? (Quais os meios utilizados 

para comunicar?) 

 

A comunicação descendente é altamente 

estudada e definida, tendo em conta as 

diretrizes da sede. Posteriormente são 

reveladas e afinadas em reuniões gerais 

internas e estrategicamente apresentadas 

aos clientes/parceiros em reuniões anuais. 

Entre departamentos a comunicação é 

estabelecida através de via telefónica em 

casos urgentes, ou através de e-mail para 

registo de ocorrências. A comunicação 

ascendente baseia-se no reportar da 

atividade que está a ser desenvolvida 

semanalmente e que tem como objetivo ser 

enviada para a sede, após a cuidada 

compilação de toda a informação. 

 

 

 

2.3) A comunicação interna tem sido eficaz? 

(Se sim, porquê? Se não, o que falhou? 

Quais as barreiras?) 

 

Sim, tem sido uma comunicação objetiva 

com mensagens claras e principalmente 

diretas, apenas são focalizadas no objetivo 

pretendido. 

Neste momento, após a redução de 

elementos nos quadros, a comunicação 

manteve-se com o mesmo registo, 

tornando-se ainda mais rápida, 

principalmente, na compilação de 

informação a enviar aos colaboradores. 

 

 

2.4) Existem conversas informais que 

promovam os rumores na organização? 

(Se sim, Porquê, Onde e Quem? Definir 

tipo pessoas e/ou grupos) 

 

As empresas são formadas por pessoas e 

cada pessoa tem a sua forma de pensar, 

principalmente de expor sentimentos, esta 

empresa sendo vocacionada para a área 

comercial, está mais facilmente exposta a 

rumores com o intuito de adulterar êxitos 

ou maximizar os fracassos. Esses rumores 

são mais comuns no departamento 

comercial por existirem elementos que por 

serem mais ambiciosos não respeitam as 

normas de conduta, utilizando as mais 

incorretas formas de alcançar êxitos. Estas 

atitudes condenáveis são frequentes 

através de conversas telefónicas e 

conversas de café.  
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3) MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

3.1) Que tipo(s) de mudança identificaram na 

organização? 

 

A organização está continuamente em 

processo de mudança. Existem constantes 

ajustamentos de regras ou procedimentos 

mediante as necessidades de negócio e 

oscilações do mercado. Houve uma 

mudança mais profunda que teve 

repercussões mais acentuadas, mas este 

tipo de mudança acontece pontualmente.  

 

 

 

3.2) Quais os motivos que levaram à(s) 

mudança(s)? 

 

A organização é suscetível aos resultados 

comerciais, que por sua vez derivam da 

conjuntura económica pela oscilação da 

taxa de procura, logo, se os resultados não 

forem de encontro aos objetivos 

previamente estabelecidos,  ou  pelas  

falhas dos comerciais no desenvolvimento 

da sua função, ou simplesmente por 

motivos estratégicos procede-se a 

pequenos  ajustamentos ou a uma mudança 

mais acentuada como a reestruturação 

(redução de pessoal), por motivos de 

redução custos. 

 

 

 

3.3) Houve planeamento da mudança? 

Comunicaram antecipadamente a 

mudança aos colaboradores? (Se sim, 

qual foi a estratégia da comunicação 

interna? Referir técnicas, meios, canais e 

ferramentas utilizadas) 

 

Como em todos os procedimentos, 

estratégicos existentes na organização este 

também foi alvo de planeamento. Esse 

planeamento é apresentado, 

constantemente, pelo Diretor Geral em 

reuniões mensais, comerciais, ou caso se 

justifique é convocada reunião geral.    

 

 

 

3.4) Os stakeholders tiveram conhecimento 

da mudança? (Se sim, qual foi a 

estratégia de comunicação? 

 

Todos, sem exceção tiveram conhecimento 

da mudança. 

 

 

 

3.5) Quais as características do(s) líder(es)? 

 

As características do Diretor Geral são de 

um líder ponderado, seguro das suas 

afirmações e convicto das linhas traçadas e 

apresentadas pela organização. Justifica 

sempre tudo através de 

demonstrações/estudos, por isso transmite 

confiança e demonstra uma liderança 

controlada e sem receio de delegar. 

 

 

 

3.6) Qual foi o papel do(s) líder(es) no 

processo da mudança? 

  

A mudança foi sempre efusivamente 

demonstrada através de estudos, tanto pelo 

Diretor Geral como pelo Diretor Financeiro 

e Diretor Comercial, como sendo mais uma 

alteração necessária à organização. Esta 

atitude é apresentada de uma forma 

contagiante tornando-se extensível a todos 

os membros. 
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3.7) Quais as etapas identificadas no processo 

de mudança? 

 

1ª Etapa - Identificação da necessidade de 

mudança. 

2ª Etapa - Avaliação de meios a aplicar. 

3ª Etapa - Apresentação da decisão, 

motivos e meios a implementar. 

4ª – Colocação em prática 

5º - Avaliação das mudanças colocadas em 

prática. 

 

 

 

3.8) Houve obstáculos à implementação da 

mudança? Se sim, quais? (Os rumores 

influenciaram o processo de mudança? 

Se sim, como e porquê?) 

 

Na verdade existe alguns indícios de 

obstáculos, reconhecidos através de 

conversas cruzadas com algumas palavras 

incriminatórias dos assuntos em mudança, 

mas de forma tímida, não porque não se 

possa ter opinião, mas porque o historial 

demonstra que os processos de mudança 

são sempre, da parte da Direção, bem 

identificados, e apresentados aos 

colaboradores, de forma explícita e 

fundamentada. Depois de colocadas em 

prática (já com os rumores e resistências 

ultrapassados), são mais tarde avaliadas, 

apresentado um taxa de êxito muito 

elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9) Como descreve o clima vivido, durante e 

após o processo de mudança? 

 

O clima vivido durante o processo de 

mudança assenta sobre a preocupação, 

desconforto da incerteza e curiosidade das 

medidas que serão implementadas. 

Durante esse período as conversas 

acentuam-se com maior fluência, mas 

existindo por parte dos colaboradores mais 

estáveis emocionalmente uma transmissão 

de confiança para com os mais céticos e 

resistentes a mudança. Toda essa força de 

confiança transmitida entre colegas, vai-se 

diluindo ao longo do processo, atingindo a 

sua baixa percentagem aquando da 

apresentação da decisão e dos meios a 

implementar. Sendo anulada totalmente 

depois do processo ter sido colocado em 

prática. 

 

 

 

3.10) Em que medida a cultura e o clima 

organizacional influenciou o processo de 

mudança? 

 

Na organização as mudanças instaladas e 

as que vão sendo aplicadas estão 

enraizadas no processo de gestão, sendo 

um dos pontos da cultura organizacional. 

Por outro lado, não podemos designar o 

clima como responsável de qualquer 

mudança. Na verdade podemos, sim, 

classificar as mudanças como sendo 

responsáveis do estável clima existente na 

organização. 

 

 

 


