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A comunicação no escritório não é nem complicada nem muito simples. Cada um de 
nós tem competências básicas para interagir com o outro. Por outro lado as coisas nem 
sempre são fáceis e nem sempre correm bem e isso pode iniciar conflitos. As pessoas 
estão mais ou menos satisfeitas com os outros, alguns fazem um bom trabalho 
enquanto outros ainda têm que melhorar, o que é normal para uma pessoa não está 
necessariamente certo para outra. Além disso, quando se trabalha com voluntários 
existem algumas particularidades que precisam de ser levadas em consideração, como 
o seu interesse e motivação, que são um pouco diferentes dos interesses e motivações 
dos funcionários da organização. É neste tipo de situações que a comunicação se torna 
muito importante para preservar uma boa dinâmica de grupo e manter as pessoas 
envolvidas no seu trabalho. 

Embora cada situação possa requerer diferentes abordagens, existem alguns aspetos 
que devem ser levados em consideração para se finalizar uma discussão com resultados 
em vez de ainda mais conflitos.  

Sorri e mostra entusiasmo! 

Um sorriso é sempre bem-vindo em qualquer reunião que tenhas com o resto da tua 

equipa de trabalho. Se se reunirem para discutir aspetos positivos ou para trabalharem 

em algo específico, isso ajuda as pessoas a relaxar, a aproveitar o trabalho que estão a 

fazer juntos e a sentirem-se bem enquanto colaboram contigo. Se se reunirem para 

discutir aspetos negativos sobre o desempenho de um dos membros da tua equipa, 

isso dará confiança à pessoa que ainda está do lado dela e que quer encontrar uma 

solução em conjunto. Caso contrário, este tipo de reuniões são muitas vezes 

interpretadas como confronto e acabam por se focar em quem está certo e quem está 

errado, ao invés de uma solução construtiva. 

Seja qual for o propósito da reunião, não te esqueças de mostrar apreciação pelo 

trabalho dele/a. Se gostares do trabalho que uma pessoa fez, uma ideia que 

apresentou ou a forma como lidou com alguma situação, não te esqueças de mencionar 

isso. Todas as pessoas gostam de se sentir valorizadas. Se estiveres insatisfeito/a sobre 

alguma coisa, podes sempre falar também das coisas positivas. Por exemplo, se um 

1. Conceitos básicos 
O que devemos ter em consideração quando 
comunicamos no escritório? 
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membro da equipa que, no geral, é muito competente mas não está respeitar os prazos 

que era suposto, podes iniciar uma discussão com "O teu trabalho aqui tem sido muito 

apreciado até agora e poderia ser ainda melhor se conseguisses prestar mais atenção 

aos prazos" ou "Mostras muita motivação quando fazes o teu trabalho e é uma pena 

que ele fique marcado por deixares passar o prazo limite". Isto demonstra, mais uma 

vez, que o teu objetivo não é o de criar um conflito com ele/a, mas sim ajudar essa 

pessoa a alcançar melhores resultados (que é do interesse de ambos). 

Não conta apenas aquilo que dizes. A forma como o dizes é igualmente importante!  

Comunica de uma forma que cative e motive, demonstra que acreditas no que estás a 

dizer e no impacto positivo que estás a propor. Trata os outros com respeito e tenta 

envolvê-los no encontro de uma solução em vez de lhes dizeres diretamente o que 

fazer. Quando as pessoas sentem que estão a ser tratadas com respeito elas tendem a 

aceitar melhor as ordens. Além disso, quando as 

decisões são tomadas com a participação de todas as 

partes envolvidas, as pessoas estão mais motivadas 

para colocá-las em prática. Além disso, explica em 

cada ocasião o porquê das coisas serem feitas de 

determinada maneira ou quais os motivos para 

decidires fazer de uma forma e não de outra. O 

objetivo das reuniões não é criticar, mas sim encontrar 

soluções em conjunto. 

Algumas das frases que podes usar para colocar tudo isto em prática são as seguintes: 

! "É por isso que estou a pedir-te ajuda para arranjar uma solução que seja do teu 

interesse e do interesse do projeto"; 

! "Achas que conseguimos arranjar uma solução para isso?"; 

! "Vamos pensar um pouco. Será que há outra maneira de resolvermos isto, neste 

momento estamos numa situação de perda-perda"; 

! "Estava a pensar se me podias ajudar a resolver este desafio que estamos a 

enfrentar"; 

! "Achas que isso seria uma proposta razoável para ti?"; 

! "Isso faz sentido para ti?"; 

! "Vamos tentar não ver isto como um problema por uns instantes"; 

! "É importante, tanto para o projeto, como para ti". 

Lembra-te: não se trata 
apenas daquilo que 

dizes! A forma como o 
dizes é igualmente 

importante! 
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! Digam o que te disserem, sê sempre educado, não importa qual a discussão! 

Quando és educado/a consegues prevenir conflitos desnecessários. 

! "Todos nós temos de trabalhar juntos para fazer alguns ajustes de modo a que 

todos fiquem confortáveis e para que o projeto possa atingir os seus objetivos". 

Tenta focar-te numa abordagem participativa para resolveres os problemas com 
que tens de lidar! 

Procura envolver todos os intervenientes a arranjar uma solução! Se pedires a uma 

pessoa que se envolva na procura de solução de um problema no qual está envolvida, 

poderá ajudar mais do que dizeres indiretamente a essa pessoa o que deve fazer. 

Evita dizer "não"! 

 O "não" tem um impacto muito negativo e fecha o caminho à comunicação no geral, 

ele implica que não estás disposto/a a ouvir outros argumentos para a proposta e que 

fizeste uma escolha independentemente dos interesses dos outros. Procura fazer com 

que a outra pessoa entenda que compreendeste o seu ponto de vista, se não 

concordares com ela, devido a alguns pontos de vista diferentes (e.g. "Eu entendo o 

teu ponto de vista e concordo contigo, no entanto temos de levar em consideração que 

..." ou "Eu sei que gostarias bastante disso mas temos de considerar também que…"). 

Mostra que te importas!  

Se o outro sentir que estás interessado/a nos seus problemas, ele irá ficar mais aberto 

relativamente aos teus interesses, dessa forma será mais fácil encontrar um ponto em 

comum. Mostrares que te interessas não é apenas um processo de "um dia" ("hoje sim, 

amanhã não"), é uma forma de pensares e de agires que deve guiar-te durante todo o 

projeto e nos processos de mediação. Evita frases como "não me importa" ou "não é 

da minha responsabilidade", em vez disso procura dar conselhos sobre os assuntos que 

estão a ser abordados, mesmo que isso signifique dizer à outra pessoa que o colega 

"X" é mais indicado para ajudar nesse assunto. Além disso, se prometeres que vais 

ajudar mas depois acabas por não o fazer, produzirás um efeito negativo que faz com 

que as pessoas percam confiança em ti, bloqueando assim futuras entreajudas. 
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Tenta pôr a outra pessoa no teu lugar ou no lugar de outro colega para que possa 
perceber de forma mais clara o que está a acontecer!  

Além disso, ao atingires alguns pontos-chave no que diz respeito à perceção do outro, 

certifica-te que os enfatizas (e.g. "Assim como tu precisas do teu espaço pessoal, 

imagina que ele/a também precisa do seu próprio espaço. Isto faz sentido para ti?" ou 

"Gostava de te perguntar se consegues imaginar que serias tu a tomar todas as 

decisões deste projeto. Como irias lidar com esta situação?"). 

Mostra empatia! 

O contrário da dica anterior também funciona. Não te esqueças de pensar também no 

ponto de vista da outra pessoa e nos seus interesses. Para que uma negociação seja 

bem-sucedida, cada partido deve tirar algum benefício, por isso, em qualquer 

discussão, o melhor é saberes não só o que queres mas também o que vai fazer que 

com a outra pessoa fique feliz. 

Verifica se todas as decisões que tomam em conjunto ficam indicadas num plano de 
ação!  

Um simples "sim, eu vou mudar isso!" não chega. Depois de decidirem sobre os 

elementos iniciais devem trabalhar em conjunto no desenvolvimento de um plano de 

ação no qual tu e a outra pessoa assumam a responsabilidade pelo que tem de ser feito 

e até quando! Isto ajuda também a controlar o progresso e a modificar quando não se 

estiver a progredir (seja qual for o motivo). Escreve o plano em papel a fim de te 

lembrares o que precisa de ser feito e certifica-te de que a outra pessoa também está a 

par, se for preciso faz uma cópia e entrega-lha, desta forma ambos têm as indicações 

sempre à mão. Não há necessidade de assinarem este plano, especialmente se for a 

primeira vez que a situação é abordada, mas certifica-te que tens sempre o plano 

contigo e de te pronunciares se algo não estiver a ser cumprido (e.g., "Da última vez 

que reunimos sobre isto, decidimos fazer assim e assim. Lembras-te deste 

documento?"). 

Não te foques em dizer que estás certo/a! 

Numa discussão o mais importante são os resultados, 

não quem está certo ou errado. Se a outra pessoa se 

opõe à tua ideia e no final de tudo se prova que afinal 

estavas certo/a, não faças disso um martírio, desfruta 
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apenas de teres evitado um conflito e de terem chegado a um acordo que é benéfico 

para ambas as partes. 

Não fales apenas sobre trabalho! 

Mesmo que a maioria das vossas interações sejam apenas no local de trabalho, a sua 

comunicação não se deve apenas referir a aspetos profissionais. Fala de outras coisas 

como interesses pessoais, hobbies, opiniões, sonhos ou mesmo de problemas pessoais 

que estás a passar, isto irá criar uma melhor relação entre vocês e o resto da tua equipa 

de trabalho pois promove o relacionamento profissional e melhora o ambiente no 

trabalho.  

Prepara-te com antecedência!  

Muitos dos problemas podem aparecer espontaneamente, mas há outros que 

consegues saber com antecedência que ocorrem. Tenta recolher todas as informações 

relevantes sobre o tema (descobrindo a opinião dos outros, lendo relatórios ou o CV/ 

carta de motivação do voluntário, vendo o seu perfil no Facebook, etc.) e pensa qual 

será a melhor forma de abordar estes assuntos desenvolvendo um plano para as 

discussões. 

Avalia-te a ti mesmo/a!  

É impossível que mudes a tua abordagem apenas com a leitura deste manual, uma, 

duas ou mesmo dez vezes. Demora muito tempo para o conseguiste fazer mas deves 

comprometer-te a fazê-lo. Avalia-te a ti mesmo/a depois de cada conversação, verifica 

o manual ou reflete um pouco sobre aquilo que te está a faltar. Depois disso, escreve e 

tenta incluir isso na tua próxima reunião. Além disso, quando estiveres a ouvir as outras 

pessoas, tenta analisar aquilo que estão a fazer bem e aquilo que não soa tão bem. 

A maioria dos casos problemáticos que irás enfrentar são também a melhor forma 
de aprenderes! 

Trata cada situação difícil que aparece não como um problema, mas como uma fonte 

de desenvolvimento pessoal e uma forma de melhorares as tuas capacidades de 

liderança, isso irá fazer de ti um recurso valioso na tua organização. 

 


