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“Believe you can and you’re halfway there.” 
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I  Introdução 

 O presente relatório de dissertação pretende apresentar e explicar as tarefas 

desenvolvidas num estágio de cinco meses na Sonae, ao abrigo do programa Call for 

Solutions Universities. O principal objetivo deste estágio consistiu em reorganizar e 

regulamentar a comunicação feita pela Direção de Serviços Administrativos (DSA), que se 

efetua através de três grandes canais: a parte da DSA na Sonae Circle (Intranet oficial); o 

Microsoft Outlook, ferramenta através da qual esta direção envia e-mails de comunicação 

(convites, convocatórias, comunicados, etc.); e o iConnect, uma rede interna só da DSA. 

 O produto final do estágio ficou estabelecido pela direção como um modelo de 

comunicação, composto pelos seguintes elementos: uma análise dos canais enumerados, 

um manual de construção para os e-mails de comunicação e uma proposta de 

reorganização para a parte da DSA na Sonae Circle (ilustrada e acompanhada pelo respetivo 

plano de gestão e manutenção). Daqui para a frente, e de modo a facilitar a leitura, a parte 

da DSA na Sonae Circle será mencionada como página da DSA. Note-se que apesar de o 

manual de construção dos e-mails ser parte integrante deste relatório de dissertação, o seu 

principal objeto de estudo foi a página referida. No que diz respeito ao iConnect, a sua 

importância foi variando ao longo do estágio, passando de pouco relevante a um dos canais 

mais analisados neste trabalho.  

 No prisma da teoria, foi realizada a respetiva revisão bibliográfica, de modo a 

compreender melhor esta realidade e encontrar as soluções procuradas. Na tentativa de 

perceber o que é que a DSA gostaria de ver presente na sua página, recorreu-se à utilização 

de duas ferramentas metodológicas: inquéritos aos colaboradores da direção e reuniões 

com os diretores dos seus departamentos. A par com estas ferramentas, foram realizados 

diversos encontros de validação com o administrador da DSA (figura máxima dentro da 

direção), Domingos Sequeira, e com a Direção de Comunicação e Marca (DCM). De frisar que 

a DCM é a direção responsável pela Sonae Circle e pelo seu projeto de reestruturação, que 

se encontra na primeira fase do seu desenvolvimento (implementação da nova interface). Da 

segunda fase deste projeto da DCM fará parte a organização da parte das direções, trabalho 

ao qual a DSA se antecipou, transformando-se assim numa espécie de direção-piloto.  

 As conclusões retiradas deste trabalho foram vastas e relevantes, especialmente para 

direções de grande dimensão que enfrentem problemas nas suas páginas da Intranet 

corporativa. Em suma, as principais conclusões alcançadas foram as seguintes: a organização 

segundo o organograma adequa-se à página da DSA; este tipo de organização vai de 
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encontro às vontades das partes interessadas (chefias e colaboradores); a inclusão de 

conteúdos multimédia é capaz de potenciar o entusiasmo dos utilizadores pela plataforma; é 

necessário existir um plano de gestão e manutenção bem delineado para que a Intranet 

funcione devidamente; a venda da mudança não é, de todo, uma tarefa acessível. Como em 

qualquer outro trabalho, existiram algumas dificuldades no decorrer da sua realização. Estes 

desafios traduziram-se na constante necessidade de lidar com problemas internos, de 

validar todas as decisões e de gerir um jogo de cintura apertado, de modo a satisfazer as 

diferentes necessidades das partes intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
	  

1.1 Call for Solutions Universities 

O Call for Solutions Universities é um programa de estágios da Sonae, que permite a 

alunos de mestrado realizarem as suas dissertações sobre temas propostos pela empresa. 

Este estágio em particular decorreu no âmbito da conclusão do Mestrado em Multimédia 

(especialização em Cultura e Artes), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

De forma a ingressar no estágio, existiu a necessidade de abandonar um projeto começado 

no início do ano letivo, sob a orientação do professor Fernando Zamith (Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto). Realce-se que a tese é uma unidade curricular anual do segundo 

ano do Mestrado em Multimédia, e que este estágio curricular só começou no segundo 

semestre do ano letivo. Posto isto, existiu uma reunião com o professor Fernando Zamith, 

que culminou na aceitação da proposta da Sonae e na transição da orientação para a 

professora Amélia Brandão (Faculdade de Economia da Universidade do Porto).  

O processo de recrutamento para este conjunto de estágios começou em dezembro 

de 2013 e terminou dois meses depois. Nesse entretanto, foram realizadas duas entrevistas: 

uma com a Direção de Recursos Humanos (DRH), nas instalações da Maia, e outra com o 

departamento da DSA no qual este estágio ficou alocado, o departamento de Controlo, 

Qualidade e Desenvolvimento (CQD). O CQD fica nas instalações da Sonae em Matosinhos, 

junto ao Norteshopping. Este estágio teve como duração cerca de cinco meses – de 10 de 

fevereiro a 27 de junho – e o horário de trabalho estipulado foi das 09h às 18h, de segunda 

a sexta-feira. O Call for Solutions está associado a uma bolsa mensal, que visa compensar o 

esforço envolvido por parte dos estudantes. 
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1.2 A Sonae 

A Efanor funciona como uma empresa-mãe que possui sob a sua alçada três grandes 

organizações: a Sonae, a Sonae Capital e a Sonae Indústria (as três operam de forma 

independente umas das outras). A Sonae, por sua vez, está dividida em seis áreas de 

negócio: a Sonae Modelo Continente (Sonae MC); a Sonae Specialized Retail (Sonae SR); a 

Sonae Sierra (gestão de centros comerciais); a Sonaecom (telecomunicações); a Sonae Retail 

Properties (Sonae RP); e a Sonae Investment Management (Sonae IM). Dentro destas áreas 

existem negócios core, parcerias core, negócios relacionados e investimentos ativos.  

Negócios Core 

Por negócios core entendem-se os negócios detidos pela Sonae a 100%, ou seja, os 

seus principais negócios. Neste grupo inserem-se a Sonae MC (líder do mercado nacional no 

setor do retalho alimentar) e a Sonae SR. Da Sonae MC fazem parte os seguintes negócios: 

Continente, Continente Bom Dia, Continente Ice, Meu Super, Bom Bocado, Book.it e Well’s. 

Da Sonae SR fazem parte os negócios do retalho especializado: SportZone, Zippy, Mo, Loop, 

Worten e Worten Mobile. 

Parcerias Core 

 Às parcerias core correspondem os negócios que não são detidos pela Sonae na sua 

totalidade. As sub-holdings em questão são a Sonaecom e a Sonae Sierra. A primeira 

dedica-se às telecomunicações, com negócios como a NOS, o jornal Público e sistemas de 

informação e software (Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety). A segunda trata da gestão de 

centros comerciais, que já ascendem aos 51 em oito países diferentes. Metade desta última 

empresa pertence à Sonae e a outra metade pertencente à Grovesnor (Reino Unido). 

Negócios Relacionados 

 A missão da Sonae RP, a única que se insere nesta categoria, consiste em otimizar a 

gestão do património imobiliário do retalho. Esta sub-holding atua em vários domínios, 

valorizando este património e gerindo fundos de investimento imobiliário por via da 

sociedade gestora Sonaegest.   

Investimentos Ativos 

 A Sonae IM corresponde aos investimentos ativos e tem como função maximizar o 

retorno acionista no seu portfólio de empresas. Hoje em dia, este portfólio é composto pela 
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MaxMat, a GeoStar e a MDS. Nestas empresas considera-se que as fusões e aquisições têm 

um papel preponderante na criação de valor. 

A DSA 

A DSA pertence ao centro cooperativo que presta serviços a quatro das seis sub-

holdings mencionadas nos parágrafos acima: a Sonae MC, a Sonae SR, a Sonae RP e a Sonae 

IM. A Sonae Sierra e a Sonaecom possuem centros cooperativos próprios. A missão da DSA é 

gerir, de forma eficiente e eficaz, os processos administrativos, garantindo o seu controlo, a 

fiabilidade e a pontualidade do reporte de informação financeira, fiscal e de gestão. Dentro 

desta direção existem oito departamentos: Controlo, Qualidade e Desenvolvimento (CQD); 

Contas a Pagar e Suporte ao Negócio (CPSN); Contas a Pagar e Operações Front-Office 

(CROFO); Gestão de Ativos Fixos (GAF); Contabilidade das Empresas de Retalho (CER); 

Contabilidade das Empresas de Serviços (CES); Escritórios Internacionais (EI); e Consolidação 

de Contas (CC). Ao todo, a DSA possui cerca de 370 colaboradores, estando a maior fatia 

deste número concentrada em CPSN (cerca de 200), em Gaia. Cada departamento desdobra-

se em várias equipas, à exceção do CQD que é composto por uma só.  

O CQD 

 O CQD é o departamento que observa a atividade de todos os outros. A sua missão é 

promover ações de desenvolvimento de processos e pessoas, com vista ao aumento do nível 

geral de serviço aos negócios e satisfação dos colaboradores da DSA, através do 

acompanhamento do desempenho da atividade. Da equipa do CQD fazem parte os 

seguintes colaboradores: Manuela Reis (diretora do departamento), Margarida Côrte-Real 

(orientadora do estágio na Sonae), Carla Ferreira (coorientadora), Patrícia Moreira, Adília 

Fernandes, António Almeida e Isabel Portela. O CQD está sediado em Matosinhos, assim 

como todos os outros departamentos à exceção de CPSN e EI (Madrid). Existe ainda uma 

pequena fação de CPSN que se encontra alocada em Carnaxide.  
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1.3 Exploração da problemática 

Sonae Circle 

 A Sonae Circle é a Intranet corporativa oficial da Sonae. Esta rede interna surgiu da 

fusão de duas outras, a IntraSonae e a Insight. Os problemas dos quais padece não são 

estranhos à realidade das Intranets de organizações com grande dimensão, e resumem-se à 

falta de organização, uniformização e conteúdos multimédia. Muitas das vezes, o que 

acontece é que existe uma falta de centralização na Intranet, pelo que cada um dos 

departamentos das várias direções assume as rédeas da gestão das suas próprias páginas. 

Esta gestão particular, feita sem a ajuda de diretrizes específicas que fomentem a 

uniformização, cria disparidade (tanto a nível de conteúdos, como de apresentação). A DSA 

não escapa a estas falhas, existindo na sua página uma divergência substancial no que 

respeita aos espaços dos departamentos - alguns contêm conteúdos, outros estão barrados 

aos demais colaboradores, e existem mesmo aqueles que nem sequer se encontram 

desenvolvidos. 

E-mails  de comunicação 

 A DSA utiliza o Microsoft Outlook para enviar os e-mails de comunicação: e-mails 

regulares, e-mails de ação, e-mails de inquéritos, convites/convocatórias, comunicados e 

newsletters. Estes documentos são enviados sem grandes instruções, pelo que nem sempre 

seguem a melhor das estruturas. Neste âmbito, o objetivo foi elaborar um manual de 

construção para estes e-mails, com o intuito de auxiliar os colaboradores aquando esta 

tarefa. Para além disso, foi também intenção encontrar uma solução que ligasse estes 

documentos e os seus conteúdos à página da DSA, de modo a promover a utilização da 

Sonae Circle e facilitar o acesso à informação.  

iConnect 

 O iConnect é uma Intranet que apenas diz respeito à DSA. Esta rede foi criada pelo 

maior departamento desta direção, CPSN, que a encara como uma ferramenta de gestão de 

equipas. Contudo, o iConnect tem várias características de uma Intranet corporativa, 

funcionando como um espaço de trabalho, arquivo de informação e partilha de ideias. Mais 

do que isto, esta plataforma tem uma forte componente de rede social. O seu nível de 

relevância para este estágio, porém, foi flutuando ao longo das várias etapas. Se, 

inicialmente, o iConnect não foi categorizado como parte integrante da comunicação efetiva 

feita pela DSA, veio mais tarde a tornar-se num dos canais mais analisados neste trabalho.  
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1.4 Metodologias 

 O trabalho desenvolvido ao longo deste estágio assentou em duas grandes 

componentes, uma prática e uma teórica. No espectro da teoria, foi elaborada uma revisão 

bibliográfica com o intuito de encontrar soluções para os problemas enfrentados. Esta 

pesquisa ajudou a evitar erros do passado e fez com que esta realidade se tornasse mais 

clara e trabalhável. Por outro lado, ajudou a confirmar certas tendências e problemas 

identificados, o que motivou mais ainda a sua tentativa de resolução. Num outro espectro, o 

prático, as ferramentas metodológicas utilizadas consistiram na realização de inquéritos aos 

colaboradores da DSA e de entrevistas aos vários diretores de departamento, sobre a página 

desta direção. Todas as decisões tomadas ao longo do estágio foram validadas pelo 

administrador, Domingos Sequeira, e pela DCM. Estas reuniões serão relatadas de forma 

mais detalhada na apresentação das tarefas executadas, que se encontra mais à frente neste 

relatório de dissertação.  
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1.5 Estrutura do Relatório 

 Este relatório está dividido em quatro grandes partes: introdução; revisão 

bibliográfica; apresentação e explicação das tarefas realizadas; e reflexões finais. Da parte 

introdutória consta o resumo do trabalho desenvolvido, os principais objetivos do estágio, o 

seu contexto e enquadramento, e uma breve exposição das várias vertentes que compõem a 

sua problemática. A revisão bibliográfica, por sua vez, consiste na reflexão sobre as leituras 

feitas acerca dos temas em análise e as principais conclusões daí retiradas. A apresentação e 

explicação das tarefas desenvolvidas no decorrer dos cinco meses de estágio pretende dar a 

conhecer o trabalho prático levado a cabo e os seus grandes resultados. É nesta 

apresentação que vários tópicos expostos na parte introdutória são desenvolvidos e 

aprofundados. Por fim, a parte das reflexões finais aborda o trabalho como um todo e a sua 

continuação no futuro.  
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I I  Revisão da literatura 

2.1 Conceitos-chave e suas relações 

Organização 

Uma organização é um grupo estruturado de pessoas com um propósito particular, 

como por exemplo uma empresa ou um departamento do governo (dicionário Oxford). Esta 

é uma das formas mais simples de definir organização. Cardoso (2006) considera esta 

descrição demasiado redutora e completa-a da seguinte forma: “(uma organização) é uma 

unidade coletiva de ação formada para perseguir fins específicos e que é dirigida por um 

poder que estabelece a autoridade, determina o status e o papel dos seus membros”. Apesar 

de existirem outras formas de definir organização, interessa aqui reconhecê-la como a soma 

de todas as suas partes. Cada uma destas partes possui uma missão específica e, de modo a 

exercê-la com sucesso, necessita comunicar com as restantes. Numa era em que as coisas se 

transformam com uma rapidez impressionante, e em que os contextos são cada vez mais 

complexos, as empresas têm de esforçar-se para manter as suas ferramentas 

comunicacionais à altura do desafio. “É por meio desses instrumentos que as organizações 

desenvolvem funções, tomam decisões e estabelecem contactos com os clientes, 

fornecedores e parceiros” (Cardoso, 2006). 

Comunicação organizacional 

 O estudo da comunicação organizacional não é recente e remonta ao tempo dos 

egípcios na antiguidade (Redding e Tompkins, 1988; citados por Allen et al., 1996). No 

entanto, este estudo é relativamente novo como área académica (Allen et al., 1996). 

Tompkins (1984; citado por Allen et al., 1996) define comunicação organizacional como “o 

estudo de enviar e receber mensagens, que criam e mantêm um sistema de atividades 

conscientemente coordenadas ou de forças de uma ou mais pessoas”.  

 Da comunicação organizacional fazem parte as relações públicas, os assuntos 

públicos, ambientais, as relações de investimento, o mercado de trabalho, a publicidade 

corporativa e a comunicação interna (Riel’s, 1995; citado por Welch e Jackson, 2007). Ao 

longo dos tempos, a forma de encarar este tipo de comunicação transformou-se: de uma 

perspetiva estática e linear, começou a surgir a noção de que a comunicação organizacional 

é uma área dinâmica e de que as organizações são sistemas compostos por elementos 

(pessoas) interativas (Allen et al., 1996). 
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Comunicação interna  

 A comunicação interna é uma componente da comunicação organizacional e 

consiste numa área muito importante para o sucesso e rentabilidade de uma organização. 

As empresas focam muito a sua atenção na comunicação externa e nas relações públicas, de 

forma a criarem a sua própria imagem e delinear a sua posição no mercado; contudo, não 

devem descurar a comunicação interna, que presta auxílio às fontes de informação mais 

credíveis sobre a organização, os seus colaboradores (Dortok, 2006; citado por Chong, 2007). 

Este tipo de comunicação ajuda a incutir os valores da empresa naqueles que nela trabalham 

e, por consequência, atingir uma vantagem sustentável no mercado. Segundo Profile (2006; 

citado por Welch e Jackson, 2007), uma pobre comunicação interna traduz-se na ineficiência 

do trabalho.  

 Quanto à definição deste tipo de comunicação, são várias as descrições propostas e 

vários os autores que as propõem. Welch e Jackson (2007) refletem sobre esta panóplia de 

opções e apontam a de Frank e Brownell (1989) como a mais utilizada em revisões 

bibliográficas sobre o assunto. A definição de comunicação interna em questão é a seguinte: 

“as transições de comunicações entre indivíduos e/ou grupos a vários níveis e em diferentes 

áreas de especialização, que pretendem desenhar e redesenhar organizações, para 

implementar desenhos e coordenar atividades do dia-a-dia”. 

Intranet 

A comunicação interna possui ao seu dispor várias ferramentas, sendo uma delas a 

Intranet corporativa – um produto desenvolvido com o intuito de melhorar a comunicação 

interna da organização, que consiste na criação de pequenas versões daquilo que é a 

Internet. “Definimos a Intranet da seguinte forma: (1) A Intranet é uma rede baseada no 

protocolo de Internet TCP/IP. É capaz de correr aplicações comuns da Internet como a World 

Wide Web. (2) É uma rede privada, detida pela organização que representa, e que só pode 

ser acedida através de permissão. Em geral, todos os membros da organização têm acesso à 

Intranet, mas o acesso a algumas das suas áreas pode ser restringido, por exemplo a 

gestores e determinados funcionários. (3) O principal objetivo é que a Intranet seja usada 

para a comunicação e colaboração entre os membros da organização. Gestores e 

funcionários podem publicar, pesquisar e retirar informação da plataforma sobre diferentes 

tópicos, e colaborar com colegas da mesma organização” (Bansler et al., 2000).  
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Multimédia 

Com os progressos da tecnologia na comunicação, as Intranets também tiveram de 

se adaptar às novidades. Multimédia, tal como a palavra indica, pressupõe a utilização de 

vários meios para transmitir uma ou várias mensagens - o que não é completamente novo 

ao ser humano, que absorve a informação ao seu redor através de vários sentidos (Nuno 

Magalhães Ribeiro e Luís Borges Gouveia, 2004). “Multimédia designa a combinação, 

controlada por computador, de texto, gráficos, imagens, vídeo, áudio, animação e qualquer 

outro meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, transmitida e 

processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de media estático (texto, 

gráficos ou imagens) e um tipo de media dinâmico (vídeo, áudio ou animação)”. Os autores 

fazem referência a Fluckiger (1995) e Chapman (2000) como prévios proclamadores desta 

definição, onde a multimédia pressupõe uma combinação específica de tipos de media.  

O texto, as imagens fixas, o áudio, o vídeo e a animação são medias distintos, mas 

que podem e devem ser combinados, aquando digitalizados (Nigel Chapman and Jenny 

Chapman, 2009). Estes últimos autores acreditam que o melhor exemplo que se pode 

apresentar, a nível de multimédia, é a World Wide Web, pois “combina texto, imagens e 

time-based media numa rede de páginas conectadas por ligações”. Nigel Chapman e Jenny 

Chapman reforçam que a multimédia não é algo que surgiu com os computadores, mas que 

já existia antes, dando o exemplo dos livros ilustrados, das revistas (que combinam imagens 

estáticas e texto) e dos noticiários televisivos (que podem combinar imagens estáticas, em 

movimento, áudio, texto e ilustrações gráficas). Acrescentam ainda que o que distingue a 

combinação de vários tipos de media no antes e no depois da era dos computadores é o 

facto de os bits poderem ser manipulados por programas de computador. Uma 

consequência desta possibilidade é a não-linearidade, característica que permite aos 

utilizadores gerirem a linha temporal de visualização e que potencia a interatividade.  

Interatividade 

Muitas das vezes, a multimédia está associada à interatividade, um conceito que é 

bastante utilizado nos dias que correm e que acaba por significar várias coisas para várias 

pessoas (Fortina e Dholakiab, 2005). Neste sentido, e como seria de esperar, existem várias 

definições disponíveis para esta palavra. A definição adotada é proposta pelos autores 

referenciados no início do parágrafo e consiste no seguinte: “Interatividade é o grau 

atingido por um sistema de comunicação, que permite que um ou mais utilizadores 

comuniquem alternadamente como produtores ou recetores (de informação), com um ou 

muitos outros utilizadores ou dispositivos de comunicação, seja em tempo real (como na 



12 
	  

videoconferência), num formato de guardar e ver depois (como no caso do correio 

eletrónico), ou para procurar e ganhar acesso a informação numa base on-demand, onde o 

conteúdo, tempo e sequência de comunicação está sob o controlo do utilizador, 

contrariamente ao estilo broadcast”. Em suma, o utilizador deixa de ser passivo para passar a 

ser ativo, escolhendo aquilo que quer ver, quando quer ver e se quer ver. 

Design 

O design é um conceito que se relaciona com todos os outros definidos até agora e, 

provavelmente, com um número abastado de coisas ao nosso redor. Design é o processo de 

planear, por exemplo desenhando, algo que ainda não existe. É um processo decorativo e, 

ao mesmo tempo, pode conter em si um objetivo de planificação que existe por detrás de 

uma ação, de um facto ou de um objeto (dicionário Oxford). Caso esta definição se 

assemelhe confusa, Hardt (2006) baseia-se em Heskett para a esclarecer da seguinte forma: 

“o design (conceito geral) é fazer o design (uma atividade) do design (um plano ou intenção) 

de um design (um resultado finalizado, um produto)”. Para o autor, este conceito 

caracteriza-se por quatro processos: planear, ordenar, relacionar e controlar. 

 

 

 

 

 

  



13 
	  

2.2 Relações entre conceitos-chave 

Multimédia e Intranet 

Depois de definidos os principais conceitos-chave, chega a necessidade de refletir 

sobre as relações que mantêm entre si e a influência que exercem uns sobre os outros. Uma 

dessas relações estabelece-se entre multimédia e Intranet. A proliferação de conteúdos 

multimédia veio testar a capacidade de adaptação das Intranets corporativas e dos 

profissionais que as concebem. “Isto introduziu um novo desafio para os gestores e 

designers de informação: como capturar e apresentar informação usando vários formatos 

(texto, gráficos, áudio, vídeo e animação), para que os membros de uma empresa possam 

fazer sentido da informação disponível?” (Lim e Benbasat, 2002). Os autores defendem que o 

esforço cognitivo que o leitor tem de fazer para absorver informação baseada apenas em 

texto é bastante superior ao exigido para absorver informação baseada em narrativas 

multimédia. Através da sua investigação, concluíram que as ferramentas multimédia 

facilitam a compreensão e retenção de informação explanatória (que interliga vários factos 

através de relações funcionais), mas não de informação descritiva (que consiste em factos 

isolados desprovidos de relações entre eles). Contudo, considera que a melhoria na 

compreensão de informação explanatória renova a habilidade de fazer inferências sobre 

situações organizacionais.  

Interatividade e Intranet 

No decorrer dos últimos anos, o interesse pelas Intranets cresceu devido às suas 

potencialidades na consolidação da comunicação interna de grandes organizações. Este 

crescimento levou ao aumento dos trabalhos de investigação na área, com o objetivo de 

retirar o maior partido possível das suas capacidades. No entanto, estudiosos e profissionais 

vieram a aperceber-se de que a simples construção de uma Intranet não significa que ela 

funcione em todo o seu esplendor e atinja logo à partida os resultados esperados 

(Damsgaard e Scheepers, 2000; citados por Panteli, 2005). É necessário reconhecer o papel 

da Intranet como complementar e de delinear especificamente os objetivos da rede interna, 

antes da sua concretização. Note-se que as Intranets não podem ser vistas como substitutas 

de outros tipos de comunicação, como a comunicação cara-a-cara. Com as funcionalidades 

certas - ferramentas de pesquisa baseadas em palavras-chave, espaços de trabalho online 

onde os utilizadores possam cooperar uns com os outros sem terem a necessidade de estar 

no mesmo espaço físico, e informação pertinente esclarecida como complementar -, Panteli 
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(2005) acredita que as Intranets podem ganhar uma identidade própria e estabilidade na 

estrutura da organização.  

Vídeo e Intranet 

O vídeo é um meio de transmissão contínuo, vastamente utilizado por inúmeras 

áreas e uma das ferramentas mais dinâmicas de sempre. No âmbito das Intranets, o vídeo 

permite explicar processos empresariais que seriam muito difíceis de compreender de outras 

formas (Scott, 1998). Na opinião da autora, as ferramentas multimédia são uma forma de 

facilitar a transferência de conhecimento no domínio das Intranets corporativas. Ao contrário 

de algumas conceções tradicionais, Scott afirma que “a Intranet é caracterizada pela sua 

autonomia, redundância, caos criativo e variedade”. A autora não é a única a defender a 

utilização do vídeo nestas redes internas, pelo que Betarello et al. (2012) afirmam o seguinte: 

“A inserção de áudio e vídeo na Intranet também pode ser feita, sendo utilizada como uma 

grande ferramenta de comunicação e aprendizagem para os próprios funcionários da 

empresa, como por exemplo vídeos explicativos com as normas da empresa, isto para além 

de poder fornecer o roteiro sobre o que cada funcionário deve fazer”. No geral, o vídeo 

consiste numa ferramenta fácil e eficaz que permite dar vida a este tipo de plataformas, 

retirando-lhes aborrecimento. 

Design, multimédia e Intranet 

Para além da reflexão sobre os média a utilizar na narrativa multimédia, é 

imprescindível considerar uma variante que exerce grande influência quer no domínio da 

multimédia, quer de inúmeras outras áreas: o design. O design está patente em quase tudo 

o que nos rodeia: nos nossos computadores, nas nossas roupas, nas garrafas de água que 

compramos e, sem mais demoras, nas páginas da Internet que visitamos e nas aplicações 

multimédia que utilizamos ou com as quais interagimos. A estética de uma Intranet é um 

fator a ter em conta na relação que mantem com os níveis de motivação e entusiasmo dos 

colaboradores. Este princípio aplica-se não só à estrutura da Intranet em si, mas também aos 

conteúdos multimédia nela presentes.  

“Se um bom design é importante? Claro que sim! Basta perguntar aos utilizadores 

cuja produtividade aumentou 25-40 por cento como resultado de ecrãs bem desenhados ou 

à empresa que poupou 20 mil dólares em custos operacionais por redesenhar simplesmente 

uma janela” (Galitz, 2007). 

Existem várias linhas de pensamento a ter em conta no âmbito do web design. Galitz 

aponta algumas: conhecer e perceber o utilizador ou o cliente; compreender a função do 
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negócio; reconhecer os princípios de um bom web design; desenvolver sistemas de menus e 

esquemas de navegação; selecionar os tipos de janelas certos; selecionar os dispositivos-

base adequados; escolher os controlos corretos; escrever mensagens de texto claras; 

fornecer o devido feedback e assistência; providenciar os recursos necessários à 

internacionalização; criar gráficos, ícones e imagens com significado; escolher as cores 

certas; organizar o layout das páginas; testar, testar e voltar a testar. 

“As Intranets são sistemas internos fechados que tiram partido das capacidades da 

Internet. A maioria das Intranets sofre por comparação com as páginas irmãs da Internet por 

causa dos pobres sistemas de navegação e da falta de design standards (Nielsen, 1997; 

citado por Galitz, 2007). Muitas delas são coleções caóticas de documentos que não podem 

ser navegadas porque os departamentos da organização fazem cada um «a sua própria 

coisa», e existem poucas guias para criar unidade” (Galitz, 2007). 

O autor volta a basear-se em Nielsen (1997) para definir as seguintes regras: deve ser 

providenciada uma página inicial que contenha a hierarquia da organização; um espaço de 

pesquisa e notícias recentes; um visual diferente, que distinga a marca e que seja unificado 

(uniformizado); uma orientação voltada para as tarefas; várias opções e complementos; e um 

bom sistema de navegação. 

A multimédia, por sua vez, também tem tudo a ganhar com um design de sucesso, 

tornando-se através dele mais apelativa e entusiasmante para o público-alvo que pretende 

atingir. Desta forma, cabe ao profissional que está a desenvolver a narrativa fazer 

experiências, comparar resultados e adaptar o design ao contexto e objetivo específicos do 

trabalho em desenvolvimento. 
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2.3 Construção e Manutenção de Intranets 

Práticas a seguir e erros a evitar 

Existem vários parâmetros a ter em conta aquando a conceção de uma Intranet 

corporativa, nomeadamente práticas a seguir e erros a evitar. Um dos erros mais comuns é a 

falta de comunicação com os utilizadores da rede interna. “Enfiar a cabeça na areia e ignorar 

o mundo à nossa volta é uma ótima estratégia… se formos uma avestruz” (Porco, 2014). 

Outro erro apontado pelo vice-presidente da Prescient Digital Media consiste na falta de 

planeamento, que considera tornar a tarefa tão difícil quanto “ferver o oceano”. Sobre esta 

questão, o autor realça a importância de aplicar a regra do Keep it Simple Stupid (KISS), pelo 

que muitas das vezes considera que as empresas se esquecem de simplificar as suas 

Intranets, partindo do pressuposto que têm de marcar pela diferença. Porco frisa que a 

escrita de conteúdos para a Intranet deve ser orientada para o online, ou seja, simples, 

espaçada, que permita através de títulos e subtítulos facilitar a leitura ao utilizador. O autor 

nomeia ainda a falta de formação dos profissionais como outro dos obstáculos enfrentados 

pelas Intranets, defendendo que todas as pessoas envolvidas devem receber algum tipo de 

formação relacionada com a utilização destas plataformas, de modo a tirar o maior partido 

das mesmas. O interesse do marketing no lançamento da Intranet corporativa e o seu 

impacto no público-alvo é igualmente realçado. Por outro lado, depois de lançada a 

Intranet, é necessário existir um modelo de governance pré-estabelecido, ou seja, é essencial 

saber a quem é que a Intranet pertence e quem é que está encarregue da sua gestão e 

manutenção. Porco destaca o facto de várias respostas para os nossos problemas residirem 

internamente, e mesmo que não residam, poderem ser encontradas através da busca por 

informação. Frisa ainda a importância do alinhamento da construção e manutenção da 

Intranet com a opinião dos superiores da organização, que precisam ser educados caso não 

reconheçam o interesse de uma Intranet eficaz no dia-a-dia dos seus colaboradores - é 

necessário elucidar as chefias para as estratégias da concorrência e esclarecê-las quanto às 

vantagens encontradas. Na sequência da necessidade em alinhar os objetivos da Intranet 

com as considerações dos superiores, convém salientar quais as principais vantagens de 

uma boa utilização destas redes internas. Segundo a Demand Metric, uma empresa de 

consultadoria que serve uma comunidade de mais de 38 mil profissionais do marketing, os 

prós são os seguintes: custos de suporte reduzidos, custos administrativos minimizados, 

consistência da marca, acesso remoto melhorado e rentabilidade acrescida do trabalho dos 

funcionários, que passam a aceder à informação de uma forma mais rápida e eficaz.  
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Redesenhar a Intranet corporativa 

Como constatado anteriormente, a dificuldade não reside apenas em construir a 

Intranet, mas também na sua manutenção, após o seu lançamento. Muitas das vezes, as 

Intranets acabam por ser descuradas e pouco atualizadas, causando uma sensação de 

abandono que desmotiva o utilizador. A solução lógica para muitas empresas face a este 

problema é redesenhar a Intranet corporativa. Contudo, estes redesenhos têm muito que se 

lhes diga, como defende James Robertson (2012). O autor contempla vários obstáculos 

inerentes à reorganização de Intranets corporativas, realçando como maiores tarefas a 

migração dos conteúdos, o treinamento dos autores e a implementação de novas 

tecnologias. Segundo Robertson, o processo de redesenho e implementação destas redes 

internas é moroso, e tende a estender-se entre 6 e 18 meses. “O problema, contudo, é que 

os redesenhos nunca conseguem resolver todos os problemas de uma Intranet ou responder 

a todas as suas necessidades”. Como dicas para obter o maior sucesso possível destes 

processos de reestruturação, o autor enumera a necessidade de estabelecer uma 

manutenção de conteúdos mais eficaz, de utilizar o design com vista na sustentabilidade da 

plataforma, de implementar os modelos de forma progressiva e não drástica, de planear 

cuidadosamente as mudanças tecnológicas e de criar uma visão a longo prazo.  

A estrutura organizacional da Intranet 

São muitas as Intranets que se encontram organizadas segundo o organograma da 

empresa que representam, ou seja, por direções e/ou departamentos. Isto acontece porque 

muitas delas crescem organicamente e com pouco controlo por parte do poder central da 

organização (Spencer, 2003). “Os departamentos criam as suas próprias áreas na Intranet, 

incluem informação sobre aquilo que fazem e partilham-na com os seus clientes internos”, 

comenta Spencer, especialista em arquitetura de informação. Segundo a autora, embora esta 

seja a forma mais simples de organizar a Intranet corporativa, isso não quer dizer que sirva 

as necessidades da maioria dos seus utilizadores. O grande problema, do seu ponto de vista, 

reside no acesso à informação. “Encontrar a informação correta pode ser um processo 

aborrecido, que envolve visitar várias secções da Intranet. Em muitos dos casos, os 

utilizadores acham mais fácil ligar a alguém, em vez de vasculhar a Intranet”. Contudo, 

Spencer admite que este tipo de mudança não é fácil e que pressupõe um grande esforço a 

vários níveis - é necessário muito trabalho com os utilizadores, um grande esforço para 

vender a mudança e muito jogo de cintura no que diz respeito à resolução de problemas 

internos. Todos estes entraves são justificados pelos resultados de melhoria que podem ser 

atingidos através da sua superação. Os benefícios incluem a melhoria no acesso à 
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informação, a redução da redundância do esforço, a melhoria na qualidade de informação e 

a proteção da Intranet face a mudanças no organograma da organização. No entanto, a 

autora acrescenta que podem existir casos nos quais a organização da Intranet por direções 

e/ou departamentos se adequa, nomeadamente casos em que a empresa em questão tenha 

uma estrutura fixa, seja relativamente pequena ou em que os seus utilizadores não precisem 

de retirar informação de outras áreas que não a sua. De modo a descobrir qual a forma mais 

vantajosa de organizar uma determinada Intranet corporativa, é necessário proceder a duas 

avaliações. Uma delas consiste em envolver os utilizadores no processo, retirando daí 

informações importantes; outra refere-se à realização de entrevistas com as partes 

interessadas (Spencer, 2003). As respostas às perguntas colocadas aos intervenientes 

mencionados acabam por ditar se a organização da Intranet por departamentos está ou não 

a funcionar. Se os utilizadores souberem onde está a informação, funciona, se não souberem 

ou precisarem de perguntar a terceiros, não funciona. Através deste contacto é também 

muito importante perceber quais são as principais tarefas do público-alvo. 

O papel dos uti l izadores  

O papel dos utilizadores constitui uma componente bastante relevante à construção 

e manutenção de uma Intranet corporativa. A opinião destes intervenientes é um fator a ter 

em conta e uma fonte de informação valiosa para o profissional que está a desenvolver a 

rede interna. Contudo, os inputs dos colaboradores não devem ser vistos como uma verdade 

fixa e absoluta, mas sim como uma contribuição a ter em conta, que pode trazer consigo 

várias vantagens. Algo que vai de encontro a isto é a opinião da diretora de design da 

Intranet da Australian Mutual Provident Society (AMP), uma das dez melhores Intranets do 

mundo em 2014, segundo o ranking feito pela Nielsen Norman Group (NNG). Em resposta a 

um entrada escrita no blogue Digital Workplace, que se referiu à Intranet da AMP como 

construída pelos utilizadores, Octavia Maddox refutou dizendo: “Gostaria de explicar o nosso 

compromisso com os utilizadores, pelo que foi um pouco mais subtil do que o aqui descrito. 

Nós fizemos muita pesquisa com os nossos utilizadores para compreender o seu contexto e 

encontrar uma solução de design que lhe desse resposta. (…) Se tivéssemos perguntado aos 

utilizadores o que é que eles queriam e entregue apenas isso, não teríamos chegado onde 

chegámos”.   
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Estratégia de conteúdos 

“O conteúdo é uma besta cabeluda e complicada” (Kristina Halvorson, 2011).  

A estratégia de conteúdos é uma área muito importante para a organização e 

estruturação de uma Intranet corporativa. É também, muitas das vezes, o motivo pelo qual 

as Intranets estão doentes e enfraquecidas. A repetição de conteúdos, a desorganização 

patente e a presença de conteúdos obsoletos são apenas algumas das ramificações da 

doença dos conteúdos nas Intranets – aqui, quem fala de Intranets, fala também de muitas 

das suas páginas irmãs da Internet. Kissane (2011) defende que só existe um princípio 

central para o bom conteúdo, que passa por fazer com que o mesmo seja apropriado para o 

negócio, para os seus utilizadores e para o seu contexto. No fundo, o que a autora revela 

com esta ideia é que a estratégia de conteúdos não segue moldes fixos ou reutilizáveis. Face 

a um novo projeto, não é possível escolher uma estratégia de conteúdos já existente e 

aplicá-la cegamente ao caso em questão; é necessário estudar o âmbito e alcançar uma 

solução que lhe sirva individualmente.  

O contexto dos utilizadores é-nos ilustrado por Daniel Eizans (2010) no seguinte 

esquema, que retrata as componentes que levam o utilizador a interagir com os conteúdos. 
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Figura 1 - Esquema de Daniel Eizans (2010) 

O conteúdo tem de ser várias coisas: útil, centrado no utilizador, limpo, consistente, 

conciso e suportado. Ao produzir conteúdo, deve existir a consciência de contar uma 

história, com pés e cabeça. Tal como no jornalismo, a informação deve estar disposta com 

base no método da pirâmide invertida. Neste método, a parte mais importante dos 

conteúdos aparece no início da mensagem, naquilo a que os jornalistas apelidam de lead. 

Desta introdução, devem constar respostas às perguntas mais relevantes: o quê, o quem, o 

como, o onde, o quando e o porquê. Sempre que necessário, o editor deve tentar mostrar e 

não dizer, com base no preceito Show, Don’t Tell (Kissane, 2011). Uma das ideias que deve 

ser contrariada é a de que muito conteúdo é bom, e de que vale sempre a pena ter a mais 

do que a menos. Na verdade, e tal como a autora reforça, conteúdo a mais só vem dificultar 

a pesquisa de informação. Por outro lado, quando um conteúdo tem interesse apenas 

durante um período de tempo, o editor deve comprometer-se a apagá-lo quando o seu 

prazo de validade expirar. 
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Arquitetura de informação 

 “A arquitetura de informação é o design de estruturas para a informação, incluindo 

estruturas de navegação e taxonomias dos conteúdos. As pessoas que fazem este trabalho 

tentam trazer ordem aos caos e construir estruturas que possam ajudar os utilizadores a 

encontrar a informação que pretendem e suceder nas tarefas que lhes são incumbidas” 

(Kissane 2011). É do interesse das empresas a aposta numa boa arquitetura de informação, 

caso contrário correm o risco de criar conteúdo de qualidade e com grande funcionalidade, 

mas que ninguém consegue encontrar na plataforma (Barker, 2005). Contudo, uma 

navegação ágil e intuitiva não acontece por acaso. Barker afirma que os utilizadores só 

prestam atenção a esta área quando a arquitetura de informação é pobre e os impede de 

alcançar os conteúdos pretendidos. Neste sentido, esta área assemelha-se à edição de vídeo 

– ambas são artes propositadamente invisíveis. Quanto menos o público-alvo reparar nelas, 

melhor conseguidas estão. A não ser, claro, que por um manifesto artístico se pretenda o 

contrário. O autor salienta que uma boa arquitetura de informação deve ter em conta três 

grandes componentes: o negócio/contexto, o conteúdo e os utilizadores. Aponta ainda o 

seguinte esquema como representativo desta situação. 

 

Figura 2 – Esquema de Barker (2005) 

 Na componente do negócio/contexto, Barker defende que é necessário ler a 

documentação existente, as missões da empresa, os organogramas e realizar entrevistas às 

partes interessadas. Na parte do conteúdo, o autor recomenda que seja feito um 

levantamento por inventário, que permita ao arquiteto de informação reconhecer todos os 

tipos de conteúdos presentes num determinado projeto. Estes inventários podem ser muito 
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úteis aquando a migração de conteúdos de velhos para novos sistemas. Quanto aos 

utilizadores, considera que o card scoring é a técnica a utilizar. Esta técnica consiste na 

organização de cartões por parte dos utilizadores, que fornece informação pertinente 

quanto à forma como os conteúdos devem estar distribuídos. 
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I I I  Descrição das tarefas realizadas 

 As tarefas desenvolvidas ao longo deste estágio foram várias e diversificadas - umas 

consistiram em tarefas mais práticas, outras decorreram no prisma da investigação e da 

análise. Esta é a sua listagem: 

• Construção de apresentações em Microsoft PowerPoint (PP) para as reuniões de 

validação do projeto, que foram realizadas com a DCM, com o administrador da DSA 

e com os vários diretores dos departamentos desta direção (recorrente). 

• Apresentação dos PP descritos, em âmbito de reunião, recolha de inputs e posterior 

reformulação dos conteúdos apresentados (recorrente). 

• Transposição dos dados referentes ao “DSA em números” para PP, com recurso à 

infografia estática, de modo a melhorar a sua perceção. 

• Análise da Sonae Circle e do iConnect: levantamento e cruzamento de 

funcionalidades. 

• Levantamento dos e-mails de comunicação enviados via Outlook. 

• Construção de inquéritos para os colaboradores da DSA, sobre a página da direção 

na Sonae Circle, e tratamento dos respetivos resultados. 

• Elaboração do manual de construção dos e-mails de comunicação. 

• Construção dos desenhos (proposta) para a página da DSA, com recurso às 

ferramentas Adobe Illustrator (AI), Adobe Photoshop (AP) e PP.  

• Elaboração do plano de gestão e manutenção para esses mesmos desenhos, com a 

descrição das suas funcionalidades, informações relevantes sobre a delegação de 

tarefas e diretrizes para a gestão dos perfis de acesso.  

• Consolidação de todas as componentes desenvolvidas no principal entregável do 

estágio: o modelo de comunicação DSA. 

• Escrita do relatório de dissertação. 
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3.1 Análise da Sonae Circle 

A Sonae Circle é a Intranet corporativa oficial da Sonae. A sua função é auxiliar os 

trabalhadores nas suas tarefas, reforçando a comunicação e cooperação entre eles. Através 

das suas ferramentas, a Sonae Circle possibilita o contacto entre direções e departamentos, 

contribuindo assim para a solidificação da comunicação interna da empresa. Os objetivos 

desta análise foram os seguintes: 

1. Perceber como é que a Sonae Circle está organizada. 

2. Saber quais são as ferramentas das quais dispõe. 

3. Compreender como é que estas ferramentas funcionam.  

4. Situar a página da DSA na Intranet corporativa e estudá-la. 

5. Delinear os problemas dos quais esta rede interna é alvo. 

Esta investigação está alocada na DSA, pelo que a parte da Sonae Circle em foco é a 

referente a esta direção, ainda que tópicos como a organização da Intranet, a sua 

composição e a problemática sejam abordados numa perspetiva mais geral. Esta Intranet é 

desenvolvida em Microsoft SharePoint 2010, uma plataforma de gestão documental 

associada a redes internas empresariais, desenvolvida pela Microsoft.  

Note-se que a Sonae Circle surgiu da fusão de duas Intranets: a Insight e a 

IntraSonae. Quando ficou decidida a fusão das seis holdings mencionadas no tópico sobre a 

organização da empresa, existiu a necessidade de unir as duas Intranets existentes na altura. 

Posto isto, podemos afirmar que a Sonae Circle é fruto desta junção, que também veio 

contribuir para os problemas que enfrenta na atualidade.  

Exploração da problemática 

A Sonae Circle caracteriza-se por um ambiente autónomo, onde as várias direções 

criam e gerem o seu próprio conjunto de páginas. A autonomia aqui mencionada traz 

consigo vantagens e desvantagens: se, por um lado, as direções têm o à vontade necessário 

para criar novas páginas nas suas áreas, gerir as que já existem e criar conteúdos autónomos 

para as mesmas; por outro, a falta de guias que fomentem a uniformização e 

regulamentação faz com que exista uma disparidade notória entre elas, quer a nível de 

conteúdos, quer de apresentação. No fundo, cada uma das direções acaba por fazer esta 

gestão à sua própria maneira. Aqui, é necessário realçar que o problema descrito sobre a 

disparidade não é característico apenas da página da DSA, mas sim desta e de várias outras 

direções.  
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A par com a disparidade, existe outro obstáculo que afeta esta Intranet corporativa e 

é alvo de análise e tentativa de superação. Este impedimento é o dos perfis de acesso das 

áreas da Intranet. O que acontece é que algumas direções ficam barradas por completo aos 

demais utilizadores, pelo que não apresentam sequer uma página de apresentação que 

funcione como cartão-de-visita para o resto da empresa. Realce-se que o objetivo quanto 

aos perfis de acesso não é fazer com que todas as páginas das direções fiquem visíveis a 

todos os colaboradores da Sonae, mas sim que existam páginas de entrada com a 

informação básica e necessária (nem mais, nem menos) disponíveis para consulta, a todos os 

utilizadores da rede interna. Desta forma, um utilizador da Sonae Circle que decida saber 

mais sobre o trabalho desenvolvido numa direção que não a sua, pode consultar este 

cartão-de-visita e descobrir qual a missão e composição da direção ou departamento sobre 

o qual pretende saber mais (entre outras informações consideradas pertinentes).  

Potencial da Sonae Circle 

Apesar de serem muitos os problemas a assombrar a Sonae Circle, é relevante frisar o 

potencial desta Intranet e o seu vasto leque de funcionalidades – ainda que este potencial 

não esteja a ser utilizado da melhor forma. A Sonae Circle possui inúmeras ferramentas, 

muitas delas aplaudidas no domínio das Intranets. Segundo o ranking da NNG, que galardoa 

as melhores Intranets do mundo, existem várias funcionalidades de sucesso nestas redes, 

muitas delas presentes na Intranet corporativa da Sonae. Estas são algumas dessas 

tendências: 

• O carrossel interativo é um elemento de economia de espaço, que permite aos 

utilizadores acederam a várias informações, utilizado o mesmo espaço na página em 

questão. Este elemento é muito utilizado, quer no domínio das Intranets, quer nas 

páginas da Internet. Na Sonae Circle, esta componente interativa está presente na 

primeira página e assume a seguinte forma: 

 

Figura 3 - Carrossel interativo Sonae Circle 
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Os carrosséis podem assumir diferentes formas e feitios, tirando quase sempre 

partido da interatividade. Nestes elementos, o utilizador é ativo e não passivo, pelo 

que pode interromper a ordem temporal dos conteúdos em rotação e tomar as 

rédeas da sua visualização. Os carrosséis interativos servem para colocar informações 

em destaque. Nesse sentido, os conteúdos escolhidos devem ser relevantes aquando 

a sua integração no carrossel, e retirados quando o seu prazo de validade (a nível de 

relevância) tiver chegado ao fim.  

• A barra lateral direita é outra das tendências que se tem vindo a demonstrar benéfica 

no domínio das Intranets corporativas. Esta barra pode abarcar diferentes tipos de 

conteúdo, desde ligações, documentos, a menus, entre outros. Um exemplo deste 

tipo de barras na Sonae Circle é a barra de ligações presente na página inicial desta 

rede interna. 

 

Figura 4 - Barra lateral direita com ligações 

• Como seria de esperar, a pesquisa localizada e bem articulada também consta desta 

lista de tendências a adotar. Por norma, os problemas de consulta de informação 

andam de mãos dadas com as Intranets corporativas de grande dimensão. Existe, 

portanto, a necessidade de filtrar automaticamente (até certo ponto) os conteúdos, 

de modo a que os utilizadores consigam pesquisar resultados, sem terem de os filtrar 

manualmente, ou seja, identificar os conteúdos que lhes convêm no meio de uma 

quantidade exacerbada de resultados. A imagem abaixo demonstra uma ferramenta 

de pesquisa localizada presente na Sonae Circle.  
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Figura 5 - Ferramenta de pesquisa localizada 

• Os mega-menus são outro elemento de economia de espaço que ajudam a organizar 

o menu de navegação da Intranet. Estes menus são muito utilizados, quer em 

Intranets corporativas, quer em inúmeras páginas da Internet, dos mais variados 

temas. Consistem em criar menus dentro de outros menus, estendendo as divisórias 

– normalmente, através da sobreposição do cursor. Eis um exemplo de um mega-

menu presente na Sonae Circle. 

 

Figura 6 - Mega-menu 

Uma outra tendência da qual se poderia falar e que não marca presença na Sonae 

Circle é a dos rodapés funcionais com ligações de navegação, feedback ou para páginas 

externas. Estes rodapés são uma tendência a considerar na reestruturação desta plataforma. 

No caso da Sonae Circle (e face a algumas das dificuldades de navegação encontradas) o 

ideal seria incorporar rodapés funcionais com ligações de navegação, que permitissem ao 

utilizador alterar o seu percurso de navegação ao atingir o fim da página consultada. 
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Organização atual da Sonae Circle 

O menu de navegação principal da Sonae Circle é composto pelas seguintes divisórias: 

• Sonae: Mensagem do CEO; A nossa empresa; Onde estamos; A nossa história; À 

nossa maneira; As nossas pessoas; As nossas marcas; Responsabilidade corporativa; 

Prémios e distinções; e Vantagens para colaboradores. 

• Comunicação: Comunicados de imprensa; Publicações; Apresentações institucionais; 

e Materiais de comunicação. 

• Fórum: Sonae shots; Vidago 2.0; FINOV; FINCO; Inovação; e Fórum marketing. 

• Direções 

• Colaborador 

• Workflow 

Como conferido, o menu de navegação da Sonae Circle é um mega-menu, apresentando 

dentro de três das duas divisórias outras listagens. Em cima, enumeraram-se os elementos 

do menu de navegação desta plataforma; agora, fala-se sobre as suas funções propriamente 

ditas: 

• Sonae: este separador tem por objetivo dar a conhecer ao utilizador informação 

relevante sobre a empresa – como por exemplo a sua história e prémios recebidos. É 

um conjunto de informações introdutórias e de apresentação que pretendem 

contextualizar o utilizador e familiarizá-lo com a empresa. Esta informação assume 

também um carácter de utilidade, quando o utilizador necessita de a consultar para 

atingir uma determinada finalidade (por exemplo, quando precisa mencionar os 

prémios recebidos pela empresa numa apresentação). 

 

• Comunicação: deste separador constam todos os materiais de comunicação 

relacionados com a empresa. Aqui, encontram-se arquivados os comunicados 

enviados pela comunicação da Sonae (por anos), as suas revistas internas, 

apresentações institucionais, logótipos e respetivas normas e manuais (por holdings).  

 

• Fórum: esta parte do menu de navegação permite aos utilizadores participarem em 

fóruns, debatendo questões importantes e contribuindo assim para a melhoria 

contínua da empresa. Neste momento, o separador Fórum é constituído por seis 

componentes, duas das quais restritas aos demais utilizadores.  
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• Direções: o separador das direções é muito importante para esta análise, ou não 

fosse a página da DSA o seu principal objeto de estudo. Ao abrir este separador, são-

nos apresentadas várias “direções”, ainda que nos reste uma dúvida: será que as 

direções listadas são mesmo todas direções? Ou serão apenas partes de direções? 

Esta dúvida prende-se, de novo, com a questão da autonomia. Não é fácil 

compreender se estas direções são oficiais ou se foram criadas pelos utilizadores por 

conveniência. Os nomes das direções e a falta de conformidade entre eles aumentam 

esta incerteza. De qualquer uma das formas, as direções listadas nesta área da 

plataforma são: Max Mat; Auditoria e Gestão de Procedimentos; DC BAZAR & DC 

CASA; Comércio Internacional; Direção Serviços Administrativos; DCP; Direção de 

Espaço; Logística; Marketing_Novo Site; Marketing; Têxtil; DCA; Ambiente; Direção 

Comercial Bazar Pesado; Direção Comercial SWF; Wells; Direção de Equipamento e 

Construção; ISI; Planeamento e Controlo de Gestão; Direção Prevenção Quebra; 

Direção Internacional; Direção Proteção Ativos; Contactos Lojas e Entrepostos; 

Direção Comercial de Produtos e Serviços Financeiros; Continente; Continente Bom 

Dia; Continente Modelo; Sport Zone; Worten; Direção de Tesouraria e Financiamento; 

Direção Gestão de Cadeia Abastecimentos; Direção de Recursos Humanos; Improving 

our Work MC; e Direção Conceção Loja.  

 

• Ferramentas de negócio: o sexto separador engloba os seguintes parâmetros: 

Indicadores de Negócio; Comunicação Centro Loja; Comunicação com Helpdesk; 

Gestão da Mudança; HACCP (AutoControlo); Preço; Comunidades; Gestão 

Procedimentos PT; Gestão Procedimentos ES; Observatório do Retalho; e Zoom. Este 

separador abarca desde manuais a ferramentas externas. Oferece pouco 

esclarecimento para os utilizadores que não estejam familiarizados com esta parte da 

plataforma.  

 

• Colaborador: a área do colaborador é composta pelas seguintes componentes: Área 

pessoal; Informação organizacional; Jurídico-laboral; Recrutamento; Formação; 

Medicina do trabalho; Saúde e segurança no trabalho; e Processos RH. Neste 

separador encontram-se informações referentes à movimentação nos quadros e é 

aqui que os utilizadores se podem candidatar a vagas internas e/ou apresentar 

candidaturas espontâneas. 

 

• Workflow: o último separador do menu de navegação é um dos mais utilizados pelos 

colaboradores. Nesta área, os trabalhadores têm acesso a um centro de notificações 
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onde podem marcar férias, fazer candidaturas de concurso ou transferência interna e 

ver o seu processo, apresentar despesas (como custos de viagem), receber 

notificações sobre a movimentação de ativos, entre outros.  

Para além das áreas delineadas pelo menu de navegação, e como seria de esperar, a 

Sonae Circle conta com outros atributos, como a área de “O meu site” (página pessoal) e “O 

meu perfil”. Aqui, o utilizador pode organizar os seus conteúdos, personalizar o seu perfil, 

consultar a organização da sua equipa e respetivo organograma, aceder a inquéritos e 

personalizar o seu newsfeed através da escolha de palavras-chave. Os trabalhadores podem 

adicionar e aceitar colegas, e deixar notas nos perfis uns dos outros. A plataforma fornece 

uma opção que recomenda novos colegas a adicionar. Estas áreas são as mais sociais da 

Sonae Circle. Ao consultar o perfil de um determinado colega, o utilizador passa a conhecer 

a sua função, o local onde trabalha, os seus contactos, a composição da sua equipa, os seus 

conteúdos, etc. A visualização das diferentes partes do perfil pode ser restringida consoante 

as preferências do utilizador.  

Partes web 

Dentro das suas direções, os utilizadores (ou a pessoa responsável, caso exista uma) 

conseguem criar as suas próprias páginas. Apesar de existirem restrições, os encarregados 

de construir e gerir a Intranet dentro dos departamentos têm à sua disposição inúmeras 

partes web que visam atender às suas necessidades. Desde barras de ligações a caixas de 

documentos, slideshows, vídeos e calendários, são muitas as opções. Seria de prever, talvez, 

que estas partes web por si só ajudassem a uniformizar a forma como os conteúdos são 

visualizados, mas tal não é suficiente. De frisar que até há pouco tempo, os utilizadores 

podiam introduzir código no SharePoint e modificar o aspeto base das suas páginas, assim 

como inserir elementos que supostamente não fariam parte da listagem de partes web 

disponíveis. A verdade é que a disparidade é constante, quer a nível de conteúdos (não 

existem conteúdos base obrigatórios), quer de apresentação (em que várias páginas 

possuem uma estética própria, desenhada algumas das vezes com código).  
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Análise da página da DSA 

 A página da DSA sofre dos males já identificados. Nesse sentido, foi feita a seguinte 

análise, com o intuito de delinear com mais precisão os seus problemas.  

 

Figura 7 - Página de entrada da DSA 

 A página de entrada da DSA corresponde à imagem acima demonstrada. Este cartão-

de-visita encontra-se pouco preenchido, contanto com um vídeo do ano em revista, uma 

imagem da DSA e o organograma desta direção. O vídeo é composto por texto em 

movimento e música, a imagem é estática e o organograma é interativo, pelo que contém 

ligações para as partes dos oito departamentos que constituem esta direção. Do lado 

direito, estão presentes ligações e documentos úteis, como os templates para as 

apresentações. A ligação para o Processo de Melhoria Contínua (PMC), em breve conhecido 

apenas como Improving our Work (IOW), encontra-se em destaque, assente no seu logótipo. 

Na barra lateral esquerda também estão presentes ligações, com um caminho para os 

inquéritos que dizem respeito aos colaboradores da DSA. 
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Figura 8 - Organograma interativo 

 É através do organograma, localizado mais abaixo na página de entrada, que os 

colaboradores acedem às partes dos diferentes departamentos da DSA. Dentro destas 

páginas, a disparidade faz-se sentir a vários níveis (perfis de acesso, conteúdos presentes e 

visual). Enquanto a página do CQD se encontra relativamente desenvolvida, CPSN e CC, por 

exemplo, não apresentam qualquer espécie de desenvolvimento nas suas páginas. CROFO e 

CER têm alguns documentos na sua parte da plataforma, GAF está barrada aos demais 

colaboradores, CES só conta com um pequeno organograma e os dados da sua diretora, e EI 

contém um organograma e alguns documentos. Como comprovado, não existe qualquer 

tipo de padrão na gestão e manutenção destas partes da DSA, que é feita individualmente 

por cada um dos departamentos. 
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Figura 9 - Página do CQD 

 A imagem corresponde à página do CQD na Sonae Circle, que é composta por um 

conjunto de ligações baseadas em imagens – caderno de gestão, melhoria contínua, 

projetos, inovação, organograma e DSA em números – e a descrição da equipa deste 

departamento, com o nome de cada um dos seus elementos no Outlook, a sua extensão 

telefónica, o endereço eletrónico e o número de telefone. 
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3.2 Análise do iConnect 

O iConnect é uma Intranet (baseada em ferramentas de gestão de equipas) que 

despontou no âmbito da DSA, mas que não é a Intranet oficial da organização. Contudo, 

esta ferramenta não deve ser ignorada, pelo que faz parte do processo de comunicação 

interna da DSA e revela algumas das necessidades dos utilizadores quanto ao seu espaço de 

trabalho online. Desta forma, torna-se necessário refletir sobre as suas competências e 

apurar as causas do seu sucesso, em deterioramento da utilização frequente da página da 

DSA. A título de exemplo, o departamento de CPSN não tem qualquer tipo de página 

desenvolvida na Sonae Circle, mas utiliza de forma assídua o iConnect. Mas afinal o que é 

que um tem que o outro não tem? Ou então: que informação é que um tem que o outro 

precisa ou não precisa de ter? O iConnect tem um aspeto de rede social. Na página de 

entrada, a primeira coisa que nos aparece é um feed de notícias, bastante semelhante ao de 

outras redes sociais amplamente utilizadas em todo o mundo (como por exemplo o 

Facebook). Aqui, os utilizadores do iConnect podem introduzir conteúdos como vídeos, 

imagens, ligações ou comentários, que passam a fazer parte deste mural. À semelhança da 

rede social mencionada como exemplo, o iConnect permite aos utilizadores fazerem gosto 

nas publicações uns dos outros e/ou comentá-las. Contudo, não é a componente social que 

mais atrai os utilizadores a esta plataforma, mas sim os indicadores nela disponíveis. O 

iConnect permite aos colaboradores inserir e visualizar indiciadores importantes para a 

eficácia e eficiência do seu trabalho, de uma forma visualmente esclarecedora. Estes 

indicadores são, por exemplo, o grau de cumprimento orçamental, a data de reporte de 

gestão e o grau de consolidação e execução do PMC, por meses. Os indicadores 

mencionados são transversais, também apelidados de Key Performance Indicators, mas 

existem também indicadores processuais, que dizem respeito a cada um dos departamentos. 
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Figura 10 – Página de entrada do iConnect 

 

Figura 11 – Indicadores no iConnect 

 



36 
	  

Cruzamento de funcionalidades 

 De modo a compreender melhor a relação entre a página da DSA e o iConnect, fez-

se um cruzamento de funcionalidades entre estas duas plataformas. No entanto, é 

importante realçar que este cruzamento compara as funções do iConnect com as funções 

semelhantes presentes na página da DSA, pelo que as da Sonae Circle não são 

contempladas na sua totalidade. Por outras palavras, este é um cruzamento que compara as 

mesmas funcionalidades presentes nas duas plataformas, atendendo ao total de 

funcionalidades do iConnect, mas não ao total das da Sonae Circle, pelo que não reflete o 

potencial da Intranet corporativa oficial.  

 

Análise comparativa Sonae Circle vs 

iConnect 

 

 

 

Tem atualmente 

 Sonae Circle iConnect 

Perfi l  de uti l izador Sim (preferencial) Sim 

Feed  de notícias ( imprensa) Sim Não 

Feed  de atividades (mural) Não  Sim 

Arquivo de conteúdos Sim (preferencial) Sim 

Fóruns, Blogues Sim  Sim (preferencial) 

Indicadores Não Sim 

Inquéritos Sim Não 

Gestão do Plano de Atividades 

e Recursos (PAR) 

Não Sim 

Gestão de projetos Não Sim 

Comunicação direcionada 

(grupos de pessoas) 

Não Sim 

Pesquisa de colaboradores 

por especialidades 

Não Sim 

Gestão central de notif icações Não Sim 

Gestão de tarefas Não  Sim 

Dashboard  personalizado Não Sim 

 

Tabela 1 - Cruzamento de funcionalidades (iConnect e Sonae Circle) 

Nota: Esta análise contempla aquilo que existe atualmente, pelo que as funcionalidades 

apontadas podem sempre ser desenvolvidas no futuro (nos casos em que não existem). 
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3.3 Reuniões de validação 

 As reuniões de validação do projeto realizaram-se muitas vezes, de forma a validar as 

várias decisões tomadas ao longo do estágio e prosseguir para novas etapas de trabalho. 

Posto isto, foram realizadas três reuniões com a DCM, cinco reuniões com o administrador 

da DSA e duas rondas de reuniões individuais com os sete diretores dos departamentos 

desta direção (à exceção da diretora do CQD, que liderou este projeto).  

Reuniões com a DCM 

 A DCM é a direção responsável pela Sonae Circle e pelo seu projeto de 

reestruturação total. Através das reuniões com esta direção, na Maia, foi possível 

compreender melhor o projeto em curso, de grande magnitude, e alinhar os seus objetivos 

com os do trabalho levado a cabo na DSA. Realce-se que o projeto da DCM se encontra na 

primeira fase de desenvolvimento, que corresponde à implementação da nova interface da 

Sonae Circle. Esta implementação afeta o visual da Intranet, mas não a reorganiza. A 

reorganização, propriamente dita, fará parte de uma segunda e próxima fase. Em suma, a 

DSA antecipou-se a esta etapa, transformando-se numa espécie de direção-piloto.  

 Para além dos inputs recebidos no domínio da Intranet corporativa, a DCM também 

forneceu sugestões muito importantes para a elaboração do manual de construção dos e-

mails de comunicação enviados via Outlook.  

Reuniões com os diretores dos departamentos da DSA 

 As reuniões com os sete diretores da DSA efetuaram-se duas vezes, de forma 

individual a cada um deles. A primeira ronda centrou-se na apresentação do projeto e na 

recolha bruta de conteúdos e sugestões por parte dos mesmos. Desta forma, foi possível 

perceber o que é que cada um dos diretores gostava de ver na sua parte da página da DSA e 

conhecer a sua opinião sobre o manual de construção dos e-mails de comunicação. A 

segunda ronda de reuniões, por sua vez, focou-se na aprovação dos diretores face ao 

produto final desenvolvido. Esta validação não deixou de parte, no entanto, a continuação 

da recolha de inputs, pelo que o trabalho foi sofrendo mutações até à data da sua entrega. 

Os diretores entrevistados foram os seguintes: Nuno Miguel Guerreiro de CPSN, António 

Ramos Oliveira de CROFO, Alcinda Maria Reis de GAF, Maria Emília Brito de CER, Adozinda 

Manuela Silva de CES, Aurora Seixas Neto de CC e Jorge Ortega de EI.  

 A reunião com CPSN, o maior departamento da DSA, escalou e deu origem a uma 

outra reunião, com o propósito de debater e esclarecer a questão do iConnect (plataforma 
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criada por este departamento). Nesta reunião, com os técnicos responsáveis pela sua gestão 

e manutenção, estabeleceram-se as principais funcionalidades desta Intranet corporativa só 

da DSA, e cruzaram-se as mesmas com funcionalidades semelhantes presentes na Sonae 

Circle.  

Reuniões com o administrador da DSA 

 Ao todo, realizaram-se cinco reuniões com o administrador da DSA, Domingos 

Sequeira. Foi nestas reuniões que se procederam às maiores mudanças de direção, no que 

diz respeito à organização da página da DSA. De uma proposta baseada na organização por 

departamentos, passou-se para uma proposta baseada na organização por tarefas e, depois 

disso, criaram-se opções de organização para a terceira e última proposta (uma opção 

organizada por processos e outra por departamentos).  

 Este conjunto de reuniões consistiu também no principal momento de validação, isto 

é, existiu uma preocupação muito grande em ouvir todos os diretores dos departamentos da 

DSA, mas foi nestas reuniões que as decisões daí retiradas foram fechadas. Esta validação 

possibilitou a progressão do trabalho, alinhando os seus objetivos com os da chefia.  

 Realce-se que todas as reuniões aqui relatadas decorreram paralelamente, pelo que 

as suas datas de realização estiveram sujeitas à disponibilidade dos intervenientes 

mencionados. Por outro lado, também existiram reuniões recorrentes com os colaboradores 

do CQD e respetiva diretora, de forma a validar os conteúdos levados às reuniões acima 

descritas. 
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3.4 Inquéritos 

 Os inquéritos realizados aos utilizadores da DSA fizeram parte da metodologia deste 

trabalho e tiveram como objetivo compreender o ponto de vista do público-alvo acerca da 

página da DSA e do seu processo de reorganização, atendendo à inserção de conteúdos 

multimédia. O inquérito foi realizado via SharePoint e suportou as seguintes questões: 

1. Qual é o teu grau de satisfação quanto à página da DSA? 

Nada satisfeito 

Pouco satisfeito 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

 

2. Com que frequência utilizas a página da DSA? 

Nunca 

Raramente 

Frequentemente 

Com muita frequência 

 

3. Consideras que a página da DSA deveria ser reorganizada e uniformizada? 

Sim 

Não 

 

4. Qual a relevância que atribuis à multimédia (vídeo, conteúdos interativos, áudio, 

animação, etc.) na reorganização da página da DSA? 

Nada relevante 

Pouco relevante 

Relevante  

Muito relevante 

 

5. Consideras que a inclusão de conteúdos dinâmicos e multimédia viria fomentar o 

entusiasmo dos utilizadores pela plataforma? 

Sim 

Não 

 

6. Como classificas o nível de facilidade com que consegues encontrar informação na 

página da DSA? 

Não consigo 
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Difícil 

Razoável 

Fácil 

Muito fácil 

 

7. Outras observações 

_______________________________________________________ 

Conclusões  

 O número de colaboradores da DSA está em constante mudança, rondando (por 

norma) os cerca de 370. À data do inquérito, existiam 376 colaboradores listados, dos quais 

241 responderam ao mesmo – o que traduz uma taxa de resposta de 64%. Os resultados 

obtidos ajudaram a compreender melhor o ponto de vista dos utilizadores da DSA quanto à 

sua página e, com isso, a planear a sua reorganização com um maior esclarecimento. 

 

Gráfico 1 - Percentagens das respostas à primeira pergunta 

 Face à primeira questão, os utilizadores inquiridos consideraram-se maioritariamente 

satisfeitos com a página da DSA. Apesar de 85% ter confirmado a sua satisfação, note-se 

que a opção mais apreciativa, o “Muito satisfeito”, correspondeu a apenas 6%. Contudo, a 

maioria das respostas inseriu-se no espetro positivo, ao contrário daquilo que era esperado.  

1%	  

8%	  

85%	  

6%	  

1.	  Qual	  o	  teu	  grau	  de	  sa/sfação	  quanto	  à	  página	  
da	  DSA?	  	  

Nada	  sa+sfeito	   Pouco	  sa+sfeito	   Sa+sfeito	   Muito	  sa+sfeito	  
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Gráfico 2 - Percentagens das respostas à segunda pergunta 

 Na segunda pergunta, os inquiridos dividiram-se: 49% afirmou utilizar a página da 

DSA de modo frequente, enquanto 47% apontou “Raramente”. Esta disparidade poderá ter 

surgido, em parte, devido à falta de uma opção mais mediana, entre a utilização rara e a 

frequente. Por outro lado, foi real e ajudou a perceber que a página da DSA não representa 

a mesma coisa para todos os colaboradores. 

 

Gráfico 3 - Percentagens das respostas à terceira pergunta 

 Quanto à reorganização da página (terceira pergunta), a maioria dos auscultados 

considerou este processo necessário. Ainda assim, esperava-se uma percentagem maior do 

que 61%, pelo que 39% dos colaboradores consideraram o processo prescindível. Mais uma 

1%	  

47%	  
49%	  

3%	  

2.	  Com	  que	  frequência	  u/lizas	  a	  página	  da	  DSA?	  

Nunca	   Raramente	   Frequentemente	   Com	  muita	  frequência	  

61%	  

39%	  

3.	  Consideras	  que	  a	  página	  da	  DSA	  deveria	  ser	  
reorganizada	  e	  uniformizada?	  

Sim	   Não	  
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vez, os utilizadores inquiridos provaram que estão mais satisfeitos do que aquilo que se 

pensava.  

 

Gráfico 4 - Percentagens das respostas à quarta pergunta 

 No que diz respeito à relevância dos conteúdos multimédia no processo de 

reorganização da página da DSA, a maioria dos inquiridos classificou a sua inserção como 

relevante. Note-se que a segunda maior percentagem, depois dos 78% da maioria, foi para a 

opção “Muito relevante” (15%), o que transmite bem a posição dos indagados. 

 

Gráfico 5 - Percentagens das respostas à quinta pergunta 

 A quinta pergunta contou com o maior grau de unanimidade (96%) e veio reforçar as 

conclusões retiradas na pergunta anterior. Os inquiridos consideraram que a inserção de 

1%	   6%	  

78%	  

15%	  

4.	  Qual	  a	  relevância	  que	  atribuis	  à	  mul/média	  
(vídeo,	  conteúdos	  intera/vos,	  áudio,	  animações,	  

etc.)	  na	  reorganização	  da	  página	  da	  DSA?	  

Nada	  relevante	   Pouco	  relevante	   Relevante	   Muito	  relevante	  

96%	  

4%	  

5.	  Consideras	  que	  a	  inclusão	  de	  conteúdos	  
dinâmicos	  e	  mul/média	  viria	  fomentar	  o	  

entusiasmo	  pela	  plataforma?	  

Sim	   Não	  
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conteúdos multimédia viria potenciar o entusiasmo pela página e, com isso, a sua utilização 

também. Com as duas perguntas referentes a este tópico, foi possível concluir que os 

colaboradores desta direção valorizam a multimédia e esperam interagir com esta 

ferramenta mais vezes. 

 

Gráfico 6 - Percentagens das respostas à sexta pergunta 

 Foi na última pergunta de resposta fechada que os inquiridos mais surpreenderam. 

Aqui, a maioria classificou o nível de facilidade com que encontra informação na página da 

DSA como razoável. Mais ainda, 31% dos auscultados afirmaram encontrar informação 

facilmente. Face à falta de organização e unanimidade na plataforma, este foi um resultado 

curioso, que pode traduzir o facto de os colaboradores não estarem a par das 

potencialidades da sua página. 

1%	   9%	  

58%	  

31%	  

1%	  

6.	  Como	  classificas	  o	  nível	  de	  facilidade	  com	  que	  
consegues	  encontrar	  informação	  na	  página	  da	  

DSA?	  

Não	  consigo	   DiGcil	   Razoável	   Fácil	   Muito	  fácil	  
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Tabela 2 – Respostas ( item de resposta aberta) 

 No item de resposta aberta foram poucos os inquiridos que deixaram a sua opinião. 

Apenas onze colaboradores decidiram expressar-se, o que transmite uma certa incerteza 

quanto àquilo que os mesmos gostariam de ver na página da DSA.  

  

7. Outros conteúdos que não os seguintes para a página 

da DSA: KPI’s; notícias; objetivos; P2P; O2C; R2R; IOW; 

projetos. 

- “Multimédia a mais faz com que o conteúdo seja menos objetivo e demore mais tempo a 

aprender” 

- “Todo o tipo de conteúdos que fomente e incentive a partilha entre todas as equipas da DSA” 

- “Report e ScoreCard” 

- “Seria útil tornar o site como a única plataforma de suporte à atividade da DSA (criar uma simbiose 

entre o site e o iConnect)” 

- “Passatempos” 

- “É de extrema importância manter uma lista atualizada de todos os contactos de lojas e 

colaboradores” 

- “*” 

- “Conteúdos relacionados com gestão de pessoas e equipas” 

- “Ligação ao iConnect, nomeadamente com os indicadores” 

- “Oportunidades; Informação Flash!” 

- “Tarefas e projetos desenvolvidos em Espanha” 
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3.5 Desenhos das páginas 

 Ao longo do estágio, foram criadas várias propostas de desenhos para a página da 

DSA. A primeira proposta baseou-se numa organização por departamentos, ou seja, com 

base no organograma da DSA (esta e a segunda proposta podem ser visualizadas em 

anexo). Neste sentido, foram desenhadas páginas de entrada para a DSA e para cada um dos 

seus oito departamentos. A ideia seria que estas páginas estivessem visíveis a todos os 

colaboradores da Sonae Circle (dentro e fora da DSA) e que, dentro das mesmas, existissem 

espaços de trabalho privados destinados apenas aos colaboradores desta direção. Contudo, 

esta proposta foi refutada pelo administrador da direção, cujo parecer denotou a vontade de 

organizar a página da DSA de uma forma criativa, não assente no organograma.  

 Posto isto, foi criada uma segunda proposta com base na organização por tarefas. 

Esta proposta foi a mais rapidamente vetada, pelo que é muito difícil organizar a DSA por 

tarefas, que se encontra organizada por processos. Esses processos são os seguintes: Procure 

to Pay (P2P), Order to Cash (O2C) e Record to Report (R2R). Note-se que o primeiro 

processo corresponde a CPSN, o segundo a CROFO e o terceiro aos restantes 

departamentos.  

 A terceira proposta consistiu no rascunho daquilo que viria a ser a proposta final. 

Apesar de ter sofrido algumas mudanças, resultantes das reuniões realizadas, a sua estrutura 

não voltou a ser alterada de raiz. Esta proposta foi composta por duas partes: uma externa, 

visível a todos os colaboradores da Sonae Circle, com o intuito de servir os clientes da DSA 

dentro da organização (os negócios da Sonae MC, Sonae SR, Sonae IM e Sonae RP); e uma 

interna, destinada apenas aos colaboradores da DSA, com base num espaço de trabalho. 

Para este espaço, foram criadas duas versões alternativas – uma baseada no organograma, 

ou seja, com um espaço destinado a cada um dos departamentos, e outra organizada por 

processos. A versão escolhida por todos os diretores da DSA foi a baseada no organograma 

da direção, isto porque a outra versão viria afetar a visibilidade de alguns departamentos, 

que estariam todos inseridos no mesmo processo (CAF, CER, CES, CC e EI ficariam todos 

concentrados no R2R, enquanto CPSN e CROFO teriam um processo próprio). Realce-se que 

o CQD não se enquadra em nenhum dos processos enumerados.  
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Tecnicalidades 

 As duas primeiras propostas foram desenvolvidas com recurso ao AI e ao AP. No 

entanto, estes programas foram utilizados durante o seu período de trial, tendo o mesmo 

expirado ao fim de um mês. Assim sendo, a terceira e última proposta foi construída no PP. 

Contudo, este obstáculo técnico não se assemelhou um entrave. Note-se que numa das 

reuniões com a DCM foi apresentada a nova interface da Sonae Circle, cuja aparência se 

demonstrou simples e com a predominância de caixas. Posto isto, o PP possibilitou a 

representação dos conteúdos por caixas sem qualquer problema. Por outro lado, os 

desenhos apresentados não pretenderam, de forma alguma, traduzir o visual final da página 

da DSA a nível de web design. Existiu sempre a consciência de que a parte estética ficaria 

entregue à DCM, direção responsável por essa mesma tarefa e a única com a possibilidade 

de alinhar esta parte com as diretrizes centrais da Sonae Circle.  

Terminologia 

 A terminologia utilizada no modelo de comunicação DSA não correspondeu, na 

totalidade, àquela utilizada neste relatório – daí o plano de comunicação em anexo ser 

composto por termos ligeiramente diferentes. Dentro desta direção, os vários 

departamentos são chamados de “direções” ou “equipas”. Isto poderia criar alguma 

confusão ao leitor deste relatório, daí a sua substituição por “departamentos”, criando desta 

forma uma ordem lógica (direção ! departamentos ! equipas). Por outro lado, a página da 

DSA no modelo de comunicação é apelidada de site da DSA. Este termo também foi 

mudado porque a expressão “site” poderia induzir o leitor deste relatório em erro. Note-se 

que a página da DSA não consiste num site à parte, mas sim num conjunto de páginas 

dentro da Sonae Circle. Outro motivo que levou à utilização do termo “página da DSA” 

como representação deste conjunto de páginas foi a necessidade de reduzir a utilização de 

estrangeirismos e a preferência por este termo face à palavra “sítio”. 
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3.6 Proposta final para a página da DSA  

 A proposta final para a página da DSA, como já foi referido, dividiu-se em duas 

partes: uma externa (para toda a Sonae) e outra interna (só para os colaboradores da DSA). 

A parte externa teve como grande objetivo responder às necessidades dos clientes internos 

da DSA (os negócios da Sonae MC, Sonae SR, Sonae IM e Sonae RP). 

Parte externa  

DSA home 

 

Figura 12 - Proposta final página de entrada DSA 

 O desenho acima demonstra a página de entrada da parte externa desta proposta. 

Esta deverá ser composta por um carrossel interativo e pela descriminação das notícias mais 

importantes associadas à DSA. Note-se que tanto os conteúdos presentes no carrossel, 

como as notícias abaixo descriminadas devem possuir interesse ao público em geral da 

Sonae Circle (ou seja, interno e externo à DSA) – ou não fosse esta uma página virada para 

toda a organização. Neste desenho, consta o botão “Equipas DSA”, que consiste num 

caminho que só deverá aparecer aos colaboradores da DSA, e que tem por função 

direcioná-los para o espaço de trabalho interno que corresponde à segunda parte desta 

proposta. Do carrossel interativo deverão constar notícias recentes que mereçam destaque, 

pelo que os conteúdos aqui presentes devem ser substituídos regularmente, de modo a não 
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causar uma sensação de abandono junto ao utilizador. Em baixo do carrossel deverão 

aparecer os títulos das notícias mais relevantes e um breve resumo das mesmas (uma frase), 

de modo a fornecer um elemento estático à página, que garanta a nitidez dos conteúdos 

expostos.  

Quem somos 

 

Figura 13 - Proposta final página "Quem somos" 

 Este separador possui dois grandes objetivos: enquadrar a DSA na Sonae e no centro 

corporativo e dar a conhecer os seus departamentos. Neste desenho, podemos ver a parte 

da “DSA na Sonae”, que deverá conter um vídeo, o enquadramento mencionado e a missão 

desta direção. Pretende-se que o vídeo conte com a mensagem do administrador e dos 

diretores, e que apresente também o trabalho e ambiente vividos na DSA. No fundo, este 

elemento tem como propósito facilitar a compreensão da missão, especialmente por parte 

dos colaboradores externos à DSA. Ainda que o vídeo seja uma forma mais intuitiva de 

transmitir a missão, esta aparece em texto mais abaixo, o que certifica a sua visualização - 

mesmo nos casos em que o utilizador não tem tempo para ver o vídeo disponibilizado. O 

enquadramento, por sua vez, deve ser breve e conciso, sem floreados nem informação 

obsoleta - caso contrário a probabilidade de o leitor o ler diminui substancialmente.  
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Figura 14 - Proposta final página "Quem somos" (departamentos) 

 Ainda dentro do “Quem somos”, deverá existir um submenu com os departamentos, 

onde o utilizador poderá clicar para aceder à apresentação de cada um deles. Esta 

apresentação será composta pela explicação do lugar de cada equipa na DSA, ou seja, o seu 

enquadramento (mais uma vez breve e preciso), o seu organograma e os seus objetivos. A 

lista dos departamentos é-nos apresentada através de siglas, uma decisão que foi tomada 

com o intuito de descomplicar o visual deste submenu. Note-se que o nome por extenso 

dos mesmos teria ocupado muito espaço e poderia complicar a leitura ao utilizador. 

Contudo, a apresentação por siglas pode não esclarecer os utilizadores estranhos a esta 

direção (ou até mesmo pertencentes). Posto isto, a intenção é que o painel azul à direta 

assuma a apresentação de um determinado departamento, uma vez que o cursor se 

encontre sobreposto à respetiva sigla. 
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O que fazemos 

 

Figura 15 - Proposta final página "O que fazemos" 

 Nesta página devem estar presentes elementos como a lista de negócios aos quais a 

DSA presta serviços, isto é, os clientes internos da DSA (MaxMat, GeoStar, Zippy, Mo, etc.), a 

explanação dos processos que estão associados ao trabalho desenvolvido por esta direção, 

o desdobramento do trabalho em 16 serviços e a matriz de contactos. Em suma, o “O que 

fazemos” pretende elucidar os colaboradores externos para o trabalho desenvolvido nesta 

direção e a forma como o mesmo se encontra organizado. Realce-se que esta é uma área 

onde ainda é necessário realizar algum trabalho de pesquisa e levantamento. 
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DSA em números 

 

Figura 16 - Proposta final página "DSA em números" 

 A DSA em números é o bilhete de identidade da DSA. Estes dados deverão ser 

representados de uma forma dinâmica e intuitiva, que permita aos utilizadores absorvê-los 

sem grandes dificuldades. Nesse sentido, o ideal seria desenvolvê-los num formato de 

infográfica interativa ou em motion graphics.  
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Info negócios 

 

Figura 17 - Proposta final página "Info negócios" 

 A página Info negócios tem como propósito servir os negócios internos aos quais a 

DSA presta serviços. Aqui, deverá constar informação referente a fornecedores, indicadores e 

gestão de cliente. Mais uma vez, esta é uma parte da página da DSA que ainda requer algum 

refinamento, pelo que se torna necessário saber qual a informação que os vários 

departamentos desta direção pretendem partilhar neste espaço. Esta partilha deve ainda 

desdobrar-se por negócio, pelo que o desmembramento em Sonae MC, Sonar SR, Sonae IM 

e Sonae RP não é suficiente. 
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Newsletters + 

 

Figure 18 - Proposta final página "Newsletters  +" 

 Esta página corresponde a uma galeria de newsletters e de outros documentos de 

comunicação transmitidos pela DSA. No fundo, e apesar de todos os elementos até agora 

apresentados pairarem sobre o universo da comunicação, esta página corresponde a um 

repositório de informação fortemente ligada à comunicação exercida por esta direção. 

Outros documentos de comunicação que poderão vir a constar deste espaço consistem em 

informação relevante sobre eventos realizados pela DSA e comunicados. 
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As nossas conquistas 

 

Figura 19 - Proposta final página "As nossas conquistas" 

 A parte de “As nossas conquitas” é uma espécie de vitrina da DSA, que pretende 

expor os prémios e distinções atribuídos a esta direção. Um exemplo desses prémios é o 

Kaizen Lean, que distinguiu a DSA no domínio da melhoria contínua.  
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Os nossos contactos 

 

Figura 20 - Proposta final página "Os nossos contactos" 

 O separador “Os nossos contactos” foi uma das componentes da parte externa mais 

difíceis de trabalhar, especialmente devido à falta de unanimidade face ao tópico. Depois de 

recebidos todos os inputs, decidiu-se que esta página deveria conter os contactos do 

secretariado (Gaia, Matosinhos e Madrid), os contactos por assunto e com um conjunto de 

contactos gerais. Note-se que o secretariado de Carnaxide não se encontra aqui identificado, 

na medida em que não serve apenas a DSA, consistindo num secretariado partilhado com 

outras direções. Abaixo disso, os contactos por assunto aparecem como resposta às 

necessidades de quem visita a página da DSA com a intenção de solucionar problemas, e 

contam com a disponibilização dos canais já existentes (exemplo: HelpDesk). Por fim, os 

contactos gerais devem ser compostos pelo e-mail da DSA, uma caixa de correio eletrónica 

que ainda não existe, e a morada dos vários locais onde a DSA se encontra sediada. De 

realçar que a criação do e-mail oficial DSA não é visto com os mesmos olhos por todos, pelo 

que existe o receio de que esta caixa se transforme num depósito de “tudo e mais alguma 

coisa” - residindo ainda a necessidade de encontrar alguém que faça a sua gestão e trate do 

reencaminhamento das mensagens (quando necessário).  
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Página interna (colaboradores DSA) 

 

Figura 21 - Proposta final página interna (DSA) 

 A segunda parte desta proposta corresponde a um espaço de trabalho interno, 

destinado apenas aos colaboradores da DSA. Nesta página, organizada por caixas, os 

utilizadores podem partilhar conteúdos e aceder a informação relevante para o seu trabalho 

no dia-a-dia. As caixas à esquerda representam o espaço de cada um dos departamentos. As 

páginas adjacentes a estas caixas devem ser geridas por cada um deles, com recurso à 

utilização das partes web recomendadas - mas, ainda assim, com alguma liberdade para 

criar um layout que consiga servir necessidades individuais. A caixa “Geral” deverá conter 

informação relevante a todos os departamentos, como por exemplo os templates DSA para 

apresentações PP. A caixa “Direção”, por sua vez, só deverá aparecer aos diretores, pelo que 

consiste em informação sobre as reuniões de pelouro e as reuniões de IOW. A barra de 

ligações (a verde e à direita) possui uma série de ligações, embora este conjunto não seja 

definitivo, nem unânime. Acima (à direita), o carrossel possui a mesma função do outro 

carrossel já descrito – englobando, neste caso, notícias que estejam mais relacionadas com a 

parte interna da DSA. A caixa IOW consiste simplesmente no caminho para a página da 

melhoria contínua, e a caixa “Academia DSA” deverá conter conteúdos como os planos de 
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formação, os indicadores de formação, os alertas de formação e os módulos disponíveis 

(entre outros a delinear).  

IOW 

 

Figura 22 - Proposta final página do IOW 

 Esta imagem consiste num pormenor da parte interna descrita. Este corresponde à 

página do IOW, que aglomera componentes muito relevantes para a DSA, como a matriz de 

autoqualidade e o calendário de fecho. No fundo, esta é a parte dedicada à melhoria 

contínua exercida nesta direção. Aqui, os conteúdos inseridos no carrossel devem estar 

diretamente relacionados com o assunto da página.  
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3.7 Manual de construção dos e-mails  de 

comunicação  

 O manual de construção dos e-mails de comunicação enviados pela DSA via Outlook 

foi elaborado com a ajuda do CQD e da DCM. Apesar de a DCM ter confirmado a principal 

suspeita, de que não existem diretrizes específicas para a construção e envio deste tipo de 

documentos por parte das direções, os seus inputs foram muito importantes para esta fase 

do trabalho. Após a recolha de sugestões, definiram-se estruturas para os seguintes 

documentos: e-mails regulares, e-mails de ação, e-mails de inquérito, comunicados, 

newsletters e convites/convocatórias.  

E-mails regulares 

Exemplo: 

Caros colegas, 

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna. 

 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat.  

 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur.   

 

Cumprimentos,  

 

Assinatura 

 

 Os e-mails regulares foram criados com o intuito de fornecer aos colaboradores da 

DSA uma estrutura simples e tradicional, que possa ser utilizada em diversas situações. Estas 

mensagens devem ser enviadas quando o grau de proximidade para com o destinatário não 

é elevado e, com isso, é necessário recorrer a um nível substancial de formalidade. A 

assinatura deve ficar ao critério do colaborador, ainda que a extensão telefónica seja um 

elemento recomendado.  
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E-mails  de ação  

 

Exemplo: 

Saudação de entrada, 

 

Assunto: 

Assunto do e-mail. 

 

Requer ação: 

Não/Sim 

 

Requer resposta: 

Não/Sim 

 

Saudação de despedida, 

 

Assinatura  

 

 Os e-mails de ação são mensagens de cariz prático, que pretendem responder a 

necessidades de trabalho específicas. Estas mensagens devem ser enviadas entre 

colaboradores DSA, e em casos nos quais o grau de proximidade não consista um fator 

determinante na equação. O facto de estas mensagens transmitirem, de forma bastante 

acessível, o objetivo do e-mail (com o parâmetro “Reque ação”), acelera o processo de 

compreensão do conteúdo e a rapidez de comunicação e resposta. 
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E-mails  de inquéritos  

 

Exemplo:  

 

Figure 23 – E-mail  de inquérito 

 Os e-mails de inquéritos têm por função alertar os colaboradores para a existência 

de um inquérito a decorrer, ao qual devem responder. Através das reuniões com a DCM foi 

possível comprovar que a estrutura já utilizada pelo CQD se encontra apropriada. 

Posteriormente ao envio destas mensagens, deve ser enviada uma mensagem-lembrete, que 

alerte os utilizadores que ainda não responderam para a necessidade de o fazerem.  
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Convites/convocatórias e comunicados 

Exemplo: 

 

Figure 24 - Template convites/convocatórias e comunicados 

 Os convites/convocatórias e comunicados devem estar assentes no template acima 

demonstrado. Note-se que estas mensagens requerem mais formalidade do que aquelas 

acima revistas. A mensagem introduzida no quadrado azul transparente, ao centro, deve 

seguir as regras apresentadas para a construção dos e-mails regulares. 
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Newsletters 

Exemplo: 

 

Figure 25 - Formato da newsletter 

 As newsletters foram outro dos documentos que a DCM considerou estarem a ser a 

ser enviados num formato apropriado (o formato demonstrado na imagem acima). A título 

complementar, foi inserido um livro de estilo no manual, de modo a orientar a escrita para 

estas publicações e mantê-la clara, concisa e uniformizada - adaptado do livro de estilo 

utilizado pelo JornalismoPortoNet, o jornal universitário da licenciatura em Ciências da 

Comunicação, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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IV Reflexões finais 

4.1 Obstáculos 

 Tal como em qualquer outro trabalho, os obstáculos foram aparecendo ao longo do 

seu desenvolvimento. Apesar de terem sido geralmente ultrapassados, estes obstáculos não 

deixaram de testar a fluidez deste projeto. Um deles prendeu-se com o delinear do âmbito. 

A princípio, o desafio proposto pela Sonae foi o de reestruturar a página da DSA, desafio 

esse que se foi expandindo e demorou o seu tempo a ser fechado. Contudo, depois de 

delineados os principais entregáveis deste estágio, as coisas tornaram-se mais claras e foi 

possível focar as atenções de uma forma mais rentável. Outro dos obstáculos consistiu na 

questão do iConnect. Esta plataforma, criada dentro da DSA e vencedora do prémio de 

inovação da Sonae SR, demonstrou-se uma questão política e, portanto, de difícil 

abordagem. No fundo, a dificuldade prendeu-se com a categorização desta plataforma, na 

tentativa de perceber se a sua função seria complementar à da Sonae Circle ou se não 

deveria existir de todo (e ser substituída gradualmente). No entanto, nenhuma decisão 

drástica foi tomada quanto a esta questão, o que não se traduz em nada de negativo – 

afinal, e como foi concluído através da revisão bibliográfica, um processo de redesenho de 

uma Intranet corporativa deve ser feito de modo progressivo e não repentino, pelo que a 

complementaridade do iConnect é o que mais de adequa a esta fase de desenvolvimento do 

projeto. No que diz respeito à página da DSA na Sonae Circle, outro impedimento 

relacionou-se com o alinhamento tardio com a DCM, que só aconteceu dois meses após o 

início do estágio. Este trabalho teria beneficiado de um alinhamento prévio, que tivesse 

esclarecido o projeto de reestruturação da Sonae Circle a ser trabalhado, no presente, pela 

DCM. Dessa forma, teria sido possível trabalhar os desenhos de acordo com a nova interface 

da Intranet oficial (organização por caixas), ao invés de construir desenhos que não seriam 

possíveis implementar no futuro – note-se que a primeira e segunda propostas foram feitas 

antes das conversas com a DCM, e não poderiam ser transpostas para a nova versão da 

Sonae Circle por motivos técnicos. Por fim, uma dificuldade declarada mas imprescindível: as 

reuniões de validação. Numa direção com as dimensões da DSA, mostrou-se necessário 

validar as várias decisões tomadas ao longo deste projeto. Apesar de necessárias, algumas 

destas reuniões culminaram num grande número de inputs, alguns deles contraditórios. 

Neste sentido, nem sempre foi fácil “vender” a mudança e alinhar as diferentes necessidades 

das partes intervenientes.  
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4.2 Trabalho futuro 

 Este estágio terminou com a apresentação do modelo de comunicação DSA. 

Enquanto o manual para os e-mails de comunicação ficou relativamente fechado, a proposta 

de reorganização para a página da DSA consistiu nisso mesmo, uma proposta. Neste 

sentido, tornou-se necessário estabelecer um plano de concretização para a proposta 

apresentada, plano esse que foi traçado a par com a DCM. Estando esta direção incumbida 

do processo de reestruturação da Sonae Circle e da implementação da sua nova interface, 

estipulou-se que o próximo passo a tomar seria entrar em contacto com o parceiro externo 

da DCM (a Seara), de modo a criar o layout definitivo para a proposta construída, ou seja, 

um layout em plena concordância com o novo aspeto da Intranet corporativa e pronto a ser 

incorporado na rede interna. Note-se que o processo de reestruturação levado a cabo pela 

DCM remonta a 2010 e encontra-se em atraso face aos prazos previamente estipulados. Na 

primeira reunião realizada com a DCM em abril, a data apontada para a estreia do novo 

visual foi meados de maio. Contudo, na última reunião, em junho, a data já havia sido adiada 

de agosto para 24 de novembro. Esta última meta mantém-se e baseia-se num prisma 

positivo face a alguns entraves colocados pela Information Systems and Innovation (ISI), a 

direção de desenvolvimento tecnológico da Sonae. Realce-se que a ISI se encontra 

sobrecarregada de projetos e que o trabalho que tem a desenvolver em torno da Sonae 

Circle é bastante complicado, pelo que as páginas se movimentam às centenas dentro da 

Intranet corporativa. Partindo do pressuposto de que 24 de novembro será mesmo a data da 

implementação da nova interface da Sonae Circle, o trabalho da DSA deve ser criar o layout 

final com a ajuda da Seara e tê-lo pronto e finalizado por esta altura, para que seja 

implementado logo a seguir – fazendo da DSA a primeira direção a aderir ao processo de 

reestruturação e a tirar proveito disso. 
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4.3 Aprendizagem 

 No início do ano letivo estava longe de imaginar que a minha tese se viria a 

transformar num relatório de dissertação, baseado num estágio realizado na Sonae. O 

projeto que tinha inicialmente em mente estava relacionado com o ciberjornalismo, que em 

nada está relacionado com o trabalho que desenvolvi neste estágio. Quando me candidatei 

ao Call for Solutions achei seriamente que não seria selecionada para o programa. No 

entanto, passei à segunda entrevista e, mais tarde, recebi um daqueles telefonemas que 

colocam as pessoas nervosas e, ao mesmo tempo, assustadoramente entusiasmadas.  

 As primeiras semanas foram de adaptação. Durante este período tive alguma 

dificuldade em perceber qual seria o âmbito do meu trabalho. Contudo, este assunto foi 

ficando mais claro ao longo das semanas e acabou por ser fechado. A partir daí iniciou-se 

um trabalho cíclico de construção e validação. Foram ouvidas as partes interessadas, feitos 

inquéritos e construído o modelo de comunicação DSA. No final de todas estas etapas, 

posso dizer que aprendi bastante sobre um mundo com o qual nunca pensei ficar 

familiarizada – o mundo empresarial. De terminologias a processos, a DSA começou a fazer 

sentido na minha cabeça. Se, a princípio, não sabia de que matéria era feita uma grande 

empresa, agora percebo a sua estrutura e a necessidade de existir cada uma das suas partes. 

 Levo desta experiência uma aprendizagem muito relevante, que fortalece o meu 

currículo e a minha carteira de competências. Tentei, ao máximo, transformar esta realidade 

estranha na melhor realidade possível. Apesar de ter sentido falta de formação 

complementar à minha – especialmente nas áreas de web design e ciência da informação -, 

sinto que dei o meu melhor e usei as minhas capacidades da forma que considerei mais 

rentável. Espero que o meu trabalho tenha sido importante para a direção na qual estive 

inserida e que surta os frutos esperados no futuro, auxiliando os seus colaboradores nas 

tarefas do seu dia-a-dia. 
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4.4 Conclusões 

 Este trabalho possibilitou a absorção de várias conclusões.  A principal prendeu-se 

com a constatação de que o tipo de organização que mais se adequa à página da DSA é a 

organização segundo o organograma da direção, pelo que a parte interna da proposta final 

foi composta por um espaço para cada um dos departamentos – ao invés de estar 

organizada por processos (P2P, O2C e R2R). Esta conclusão derivou da informação retirada 

dos inquéritos feitos aos colaboradores e das reuniões realizadas com as chefias. Se, por um 

lado, os colaboradores se demonstraram relativamente satisfeitos com a página da DSA e 

com o nível de facilidade com que encontram informação na plataforma, por outro, as 

chefias consideraram este tipo de organização mais vantajoso a nível departamental. Note-

se que a organização por processos faria com que dois dos departamentos da DSA se 

sobrepusessem, de certa forma, a todos os outros, assumindo dois dos três processos 

mencionados. Os restantes departamentos seriam remetidos para o R2R, o que poderia criar 

uma sensação de menosprezo e inferioridade. Pesando todos os fatores, a organização de 

acordo com o organograma provou ser a mais benéfica e sustentável, no caso da DSA. 

 Outra das conclusões retiradas foi a de que a inserção de multimédia na página da 

DSA faz sentido e tende a influenciar os níveis de entusiasmo e utilização desta plataforma. 

Esta afirmação baseou-se na opinião dos colaboradores e dos diretores, pelo que ambas as 

partes atribuíram um papel relevante à multimédia no processo de reestruturação da página 

da direção. De modo a responder a este feedback, foram propostos conteúdos multimédia, 

como o vídeo presente na página do “Quem somos” e a transposição dos dados referentes à 

“DSA em números” para um formato de infografia interativa ou motion graphics.   

 No domínio da proposta de reorganização da página, concluiu-se que a existência de 

um plano de gestão e manutenção constitui um fator decisivo no sucesso desta tarefa – esta 

conclusão foi retirada quer através das partes interessadas, quer através da revisão da 

literatura realizada. Neste sentido, foi criado um plano de gestão e manutenção para a 

proposta apresentada, com a descrição das funcionalidades dos elementos presentes nos 

desenhos e diretrizes para a gestão dos perfis de acesso (que ficou maioritariamente 

entregue ao CQD). 

 Ao longo deste trabalho, foi possível denotar que a venda da mudança não é, de 

todo, uma tarefa fácil. Sendo a comunicação uma área viva e dinâmica que suscita muitas 

opiniões, nem sempre foi fácil articulá-las com as conclusões retiradas da revisão 

bibliográfica. Posto isto, tornou-se necessário elucidar as chefias para o trabalho já 

desenvolvido na área e as vantagens de determinadas características.  
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Anexo 1: Modelo de comunicação DSA 
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Anexo 2: Primeira proposta para a página da DSA 
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Anexo 3: Segunda proposta página da DSA 
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Anexo 4: DSA em números (PP) 
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