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Dossier temático - Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações 

Editorial 

A Comunicação Interna, o desenvolvimento de Capitais Humanos e a Mudança constituem áreas 
estratégicas de intervenção nas organizações fortemente promotoras de competitividade. Esta 
constatação decorre fundamentalmente de um processo evolutivo de décadas, que tornou vísivel o 
interesse quer por parte de académicos e investigadores, quer por parte de gestores, em cristalizar 
conhecimentos e práticas sobre áreas de desenvolvimento organizacional promotoras de eficácia. 
Assim, cada uma destas áreas estratégicas de intervenção nas organizações possui um corpo teórico 
e empirico bem fundamentado e estável, assim como, apreciáveis metodologias de apoio à 
concretização e aplicação práticas dos conhecimentos.  

O título deste dossier temático Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações deriva do interesse em concretizar três objectivos fundamentais em torno dos temas 
em apreço, relacionados com questões de sistematização teórica, bem como de desenvolvimento de 
contribuições empiricas: (1) um primeiro objectivo deste número temático prende-se com a utilidade 
de integrar, num mesmo número, um conjunto de trabalhos de investigação sobre temas da área da 
Comunicação Interna e Gestão de Recursos Humanos, bem como da Mudança Organizacional; (2) 
um segundo objectivo, prende-se com a utilidade de produção de alguns contributos empiricos em 
torno dos temas anteriormente mencionados; (3) um terceiro objectivo, relaciona-se com a 
concretização, sob forma de artigos cientificos, de um conjunto de estudos que permitem estabelecer 
pontes e articulações entre cada um dos temas que norteiam este número temático. 

Assim, foi preocupação deste dossier temático apresentar estudos que retratam diferentes 
momentos da relação entre colaboradores e as suas organizações ao longo do tempo. Neste sentido, 
este número temático apresenta artigos que refletem sobre o momento em que os colaboradores são 
atraídos para projectos empresariais, passando pelos momentos em que são alvo de 
desenvolvimento de competências ao nível da formação. São ainda apresentados estudos que 
remetem para os momentos em que as organizações dedicam esforços de actuação em 
Comunicação Interna ou em Responsabilidade Social, de forma a dinamizar ambientes de coesão 
que maximizam beneficios de desempenho e de comportamento dos seus colaboradores, como 
constituem exemplo, os Comportamentos de Cidadania Organizacional. Por fim, são ainda 
apresentados estudos que refletem sobre a forma como os líderem intervêm na procura da 
maximização do potencial humano, assim como o modo como as organizações estruturam os seus 
processos de Mudança Organizacional. 

No artigo de Daniel Roque Gomes, Inês Figueiredo, Joana Marques, Mónica Ribau, Elisa David, 
Aurelio Ravarini e Meryl Rosenblatt, Da relevância do Factor Humano ao papel das Redes Sociais 
para a Atracção de colaboradores de elevado potencial, é apresentada uma reflexão sobre a 
pertinência do Recrutamento para a construção de equipas de trabalho competitivas e eficazes, 
posicionando-se a questão sob o ponto de vista da utilidade das Redes Sociais para efeitos de 
atracção de colaboradores de elevado potencial. O artigo apresenta um estudo empirico que pretende 
contribuir para uma reflexão sobre a relevância da utilização destas Redes para efeitos de eficácia de 
atracção de colaboradores. 
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No artigo de Elsa Soares, A Formação e o investimento das organizações nos seus Capitais 
Humanos: um estudo de caso sobre a importância da Avaliação da Formação, é produzida uma 
reflexão sobre a importância da Formação para a promoção e desenvolvimento de Capitais Humanos, 
enquadrada na actuação programada em termos de estratégia de Gestão de Recursos Humanos. A 
autora reflete sobre o conhecimento existente ao nível da formação e posiciona uma análise concreta 
ao nível da avaliação da formação. O artigo sustenta um estudo empirico sobre a relevância da 
actuação em avaliação da formação enquanto componente essencial da prática da Formação 
enquanto via de promoção e desenvolvimento de competências de colaboradores. 

Relativamente ao artigo A importância da Comunicação Interna para a Motivação dos 
Colaboradores, de autoria de Luís António Almeida, é apresentada uma sistematização de 
conhecimento de ordem teórica sobre os temas da Comunicação Interna e da Motivação de 
Colaboradores. Ao longo do artigo, o autor procura discutir a natureza da articulação entre 
Comunicação Interna e a Motivação, utilizando os principais referênciais teóricos, quer de um, quer de 
outro tema. O artigo pretende, ainda, posicionar uma reflexão sobre a importância da actuação eficaz 
em Comunicação para maximizar proveitos de desempenho das equipas de trabalho. 

No que respeita ao artigo de Sílvio Gomes Timóteo, A Influência das orientações de 
Responsabilidade Social das Organizações nos Comportamentos de Cidadania Organizacional, o 
autor produz uma discussão sobre a pertinência da Responsabilidade Social das Organizações no 
quadro da materialização de efeitos benéficos do comportamento de colaboradores nas 
organizações. É apresentado um estudo empirico que suporta uma reflexão sobre a articulação entre 
Responsabilidade Social e os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Já no artigo de Maria Manuel Berardo de Andrade, A Liderança em contextos organizacionais 
competitivos, e de elevada complexidade: estudo de caso na Indústria Farmacêutica, são produzidas 
considerações sobre o papel dos Líderes em organizações inseridas em ambientes complexos e 
dinâmicos, e é efectuado um estudo empirico sobre as competências de Liderança de líderes que 
exercem a sua actividade no quadro de pressões de desempenho contrastantes. São apresentados 
resultados empiricos que permitem colocar em discussão a forma como os líderes são actualmente 
confrontados com pressões de actuação díspares, e como ponderam a sua actuação em 
conformidade com a defesa de objectivos de desempenho de equipas. 

Por fim, que toca ao artigo de Rui Jorge Machado, Os contributos da Comunicação Interna para o 
Desenvolvimento de Processos de Mudança Organizacional, é produzida uma reflexão sobre a 
articulação entre a Comunicação Interna e a Mudança Organizacional, tendo o autor procurado 
posicionar os parâmetros da actuação concertada entre actuação em Mudança Organizacional e 
actuação em Comunicação Interna. É apresentado um estudo empirico que contribui para a reflexão 
sobre a utilidade da actuação em Comunicação Interna para a eficácia de processos de Mudança 
Organizacional. 

Uma vez considerados os objectivos, bem como os artigos que integram este dossier temático 
sobre os temas da Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas Organizações, pretende-
se que os seus leitores observem esta pluralidade de temas enquanto uma caracteristica natural de 
uma área de estudos debruçada sobre questões da Comunicação nas Organizações, que é, por 
definição, plural e abrangente no seu conteúdo e nas suas formas de tratamento. 

Coimbra, 20 de Novembro, 2013, Daniel Roque Gomes 


