
os novos desAfios  
do Protocolo emPresAriAl

O mundo actual é caracterizado por mudanças rápidas e ine-

vitáveis que nos obrigam a estar constantemente informados. 

O mesmo sucede no mundo do trabalho, no qual é essencial 

estarmos a par das regras e princípios que devem reger o nosso 

comportamento. Ora, é exactamente sobre estas mudanças e 

diferenças que este artigo versa, procurando explicar, nomea-

damente, as diferenças entre protocolo empresarial e protocolo 

oficial. 
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Protocolo emPresAriAl

Entendemos como protocolo 
empresarial um conjunto de regras 
de comportamento, que todas as 
empresas devem estabelecer e assumir 
para si próprias e para os seus repre-
sentantes ou colaboradores, tendo 
em vista as condutas que tenham por 
mais apropriadas no exercício da sua 
actividade, nos seus procedimentos 
para comunicar e nas suas funções de 
receber, na organização de eventos e 
na ordenação dos seus intervenientes, 
com o objectivo de optimizar os con-
tactos quer entre as diversas entidades 
com as quais se relaciona, quer entre 
as pessoas que as compõem. Estas 
regras, fruto do senso comum, da 
experiência e da criatividade, são im-
prescindíveis a um universo empresa-
rial cada vez mais exigente, onde cada 
um deve conhecer bem a sua realidade 
pessoal e profissional, o lugar que lhe é 
atribuído e a actuação que lhe compete 
praticar. 

distinção entre o 

Protocolo emPresAriAl  

e o oficiAl

As principais características que 
distinguem o protocolo empresarial do 
protocolo oficial são a flexibilidade e 
a «liberdade» de que o primeiro pode 
dispor. De facto, salvo raríssimas situ-
ações pontuais, o protocolo empresa-
rial é flexível porque não se rege por 
legislação minuciosa e precisa, estando 
unicamente ao serviço dos interesses e 
dos objectivos que a empresa pretenda 
atingir, para a qual não é imperativo 
prosseguir certas normas, embora esse 
desleixo lhe possa vir a causar prejuí-
zos enormes. É não só aceitável como 
até salutar que as empresas tenham 
uma identidade e uma cultura próprias 
que, embora dentro dos padrões 
generalizados de urbanidade e sem 
deixarem de cumprir os seus deveres 
institucionais e sociais, as possam dis-
tinguir, deste modo criando uma ima-
gem que deve ser mantida com rigor 
perante a sociedade civil, as entidades 
oficiais e o mercado. Assim, a empresa 
privada optará por uma linha de con-
duta que reflicta o modo de ser e de 

pensar dos seus accionistas, expresso 
através das escolhas e das orientações 
conferidas aos seus gestores, aos quais 
cabe assegurar o posicionamento tido 
por adequado perante os investidores 
e o público, bem como o seu modo de 
agir face aos organismos que a tutelam 
e aos meios de comunicação, por 
forma a que possa apresentar-se com 
seriedade, autenticidade e credibili-
dade, sem cometer o erro de praticar 
comportamentos impróprios ou que 
a desacreditem porque, afirmam os 
especialistas, uma atitude desajeitada 
pode custar milhões.

ser fleXÍvel não É ser 

descricionário e Promover 

A criAtividAde PrÓPriA 

não significA incentivAr o 

imProviso

A este propósito, abordamos um 
aspecto que sempre nos tem interes-
sado muito particularmente, ou seja, a 
necessidade das empresas disporem 
de um Manual Interno de Protocolo. 
Com efeito, os responsáveis pelas 
empresas têm o poder e o dever de 
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estabelecer determinadas regras de 
conduta que devem ser adoptadas pelo 
conjunto, vasto e heterogéneo, dos 
seus colaboradores.

Essas regras, para serem real-
mente úteis e praticadas, carecem de 
ser devidamente divulgadas ou, pelo 
menos, de estarem sistematizadas, à 
disposição de quem queira ou precise 
de as consultar, quando tiver dúvidas 
ou se sentir envolvido em actuações 
que sabe estarem de antemão preco-
nizadas.

Assim acontece para uma infinidade 
de outros procedimentos, já há muito 
reconhecidos como devendo ser uni-
formizados, o mesmo deverá ocorrer 
quanto ao protocolo, traduzindo-se na 
existência de um Manual Interno. Se é 
óbvio que a sua aplicação se enquadra 
num âmbito mais parcelar, não é me-
nos certo que, como todos os demais 
regulamentos, deve ser criado, dado 
a conhecer e implementado, na me-
dida em que as empresas não podem 
prescindir de que quem as represente 
aja com correcção em todos os actos 
que pratique. Desde logo, para que 
haja uma coerência de actuações em 
conformidade com os parâmetros que 
a empresa entende como mais correc-
tos, evitando-se que cada colaborador 
ou cada grupo proceda como melhor 
entender ou souber (mesmo quando, 
às vezes, não sabe…), em improvisos 
que criam grandes disparidades e que 
transmitem para o exterior uma ima-
gem de desconcertante desorganiza-
ção e amadorismo. Perante situações 
similares, todos devem agir de forma 
também semelhante, sem os excessos 
de uns ou as imprudências e até irres-
ponsabilidades de outros, dado que 
está em causa a identidade corporativa 
e não a sensibilidade ou gosto individu-
al dos seus agentes. 

Por outro lado, o Manual deve 
ser encarado como um elemento de 
consulta, como um auxiliar prático das 
pessoas a quem se deparem determi-
nadas situações e que têm que tomar 
certas atitudes ou participar, activa ou 
passivamente, em determinados even-

tos, sem necessidade de «inventarem» 
o que já está estabelecido e sentindo-
se seguras de que estão a proceder 
de forma adequada e sem divergir dos 
preceitos que a empresa entende por 
convenientes. Além disso, a divulga-
ção ou disponibilidade deste código é 
um instrumento de cultura geral. No 
seu próprio interesse e no sentido de 
apoiar aqueles que nela trabalham e 
convivem, a empresa, nesta vertente 
como em tantas outras, tem obrigação 
de proporcionar a todos a possibilidade 
de se informarem e de actuarem de 
acordo com as formalidades e posturas 
reconhecidas como profissionalmente 
apropriadas.

Quanto a estes pressupostos, 
julgamos que todos estaremos de acor-
do. Contudo, quantas empresas em 
Portugal dispõem de tal documento? 
Receamos que muitíssimo poucas.

Acreditamos que é dever dos pro-
fissionais e estudiosos desta matéria, 
alertar e sensibilizar os nossos empre-
sários para a necessidade de existência 
dessa compilação de normas.

O principal objectivo de um Manual 
Interno de Protocolo é sensibilizar 
e gerar processos de mudança de 
mentalidade e comportamento, porque 
continua a ser, para alguns, muito 
cómodo encarar o protocolo como 
um amontoado de regras vagas e 
enfadonhas, em parte desconhecidas, 
distantes e impraticáveis no decorrer 
da actividade empresarial. E, em última 
instância, sempre entendendo que 
«isso» é uma preocupação que cabe 
aos outros, não ao próprio, que para tal 
«não está vocacionado».

liBerdAde de AdoPtAr, ou 

não, normAs ProtocolAres 

de condutA ou umA Pseudo-

liBerdAde cAdA vez 

mAis e AtÉ duPlAmente 

condicionAdA

É um lugar-comum dizer-se que não 
há liberdades absolutas. Ora, neste 
caso, em que utilizamos a expressão 
liberdade para distinguir as característi-

cas principais do protocolo empresarial 
relativamente ao oficial, temos agora 
de considerar que essa liberdade não 
só nada tem de absoluto como até, 
pelo contrário e pelo menos por duas 
ordens de razões, vai ficando cada vez 
mais relativa ou limitada.

Desde logo, porque se a flexibilidade 
proporciona liberdade, não é menos 
certo que a liberdade gera responsabi-
lidade. E, dessa responsabilidade, qual-
quer empresa que se preze não pode 
prescindir. Se a empresa, desde sem-
pre e por definição dos seus próprios 
propósitos, não pode aceitar conceitos 
como «a liberdade de procurar ter pre-
juízos», a «liberdade de ser mal gerida», 
a «liberdade de não ser honrada», a 
«liberdade de não ter preocupações 
sociais» – não pode, também, actual-
mente e cada vez mais, pensar como 
possível ter a liberdade de não informar 
correctamente, a liberdade de comuni-
car mal, a liberdade de não cuidar a sua 
imagem, a liberdade de não receber 
bem as entidades com quem convive, 
ou seja, a liberdade de dispensar as 
regras essenciais do protocolo.

Assim e em primeiro lugar, são 
as próprias empresas que têm de se 
auto-condicionar eliminando essas 
pseudo-liberdades para poderem, 
como lhes cabe, prosseguir e desen-
volver os seus negócios, contribuindo 
para o bem-estar da sociedade na qual 
se integram. Essa própria sociedade 
que tem evoluído vertiginosamente e 
quem não for capaz de compreender 
e de acompanhar essa «corrida» está, 
pelo seu imobilismo, condenado a ser 
ultrapassado e a fracassar.

Tal como não é hoje sequer con-
cebível prescindir de manejar línguas 
estrangeiras, utilizar as tecnologias de 
informação ou conhecer outros merca-
dos e culturas, de dispor do gabinetes 
de apoio ao investidor ou de relações 
públicas, também já se torna imperati-
vo saber produzir e receber a informa-
ção, saber comunicar com as entidades 
mais variadas, saber gerir uma imagem 
de sucesso e saber contactar, conviver, 
receber.
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Ora, no que às normas de conduta 
se reporta e focando só o último dos 
deveres aludidos, como se recebe nas 
empresas em Portugal? Nem sempre 
bem. Entendemos que o gesto de bem 
receber não é apenas um mero cum-
primento de requisitos básicos: dispor 
bem o visitante, minimizar perdas de 
tempo e de recursos, cumprir normas 
de segurança, transmitir uma imagem 
de profissionalismo que aumenta a 
notoriedade da empresa.

Já afirmámos que dispomos de 
flexibilidade nas empresas privadas 
para recebermos – mas não podemos 
prescindir de aplicar escrupulosamente 
todas as normas protocolares, mesmo 
que esse processo decorra com 
tanta fluidez que o protocolo nem seja 
notado.

Contudo, terá sido o suficiente para 
veicular a mensagem pretendida? Que 
primeira impressão ficou? O discurso 
verbal foi o adequado àquele visitante? 
Que postura assumiu o nosso corpo? 
Até que ponto o nosso sorriso foi afável 
e não fabricado? Para onde olhámos 
e o que reflectiu o nosso olhar? Que 
segurança transmitiu o nosso aperto 
de mão? Em que tom expressámos as 
nossas palavras? Estávamos apressa-
dos ou serenos?

O acto de receber constrói-se 
essencialmente com base em peo-
ple skills em detrimento de technical 
skills – cortesia, imagem, confiança, 
credibilidade – que concorrerão para 
desenvolver oportunidades e estreitar 
laços profissionais.

O nosso papel, do ponto de vista 
técnico, consistirá em ajudar o anfitrião 
empresarial a comunicar eficazmen-
te com os seus diferentes públicos, 
alertando-o para a necessidade de 
conceber estratégias e definir mensa-
gens a transmitir durante o desenrolar 
do seu papel, quer se trate de receber 
para uma reunião no escritório, um 
almoço de trabalho ou um evento de 
maior amplitude.

Como poderemos ajudar?
• Estabelecendo uma metodolo-

gia coerente e comum da empresa, 

devidamente reproduzida no Manual 
Interno de Protocolo;

• Interagindo especialmente com os 
serviços de comunicação que englo-
bam relações com os meios, relações 
públicas, relações institucionais, 
relações com investidores, respon-
sáveis pela organização de eventos 
e responsáveis pela manutenção da 
imagem corporativa;

• Desenvolvendo know-how e 
metodologias próprias adaptadas à 
realidade económica, social e cultural 
portuguesa;

• Considerando o acto de receber 
como fazendo parte de um processo 
de comunicação integral e não como 
um acto isolado e inconsequente.

segundA vertente dA liBer-

dAde condicionAdA – A regu-

lAmentAção eXternA

Aludidas as auto-limitações des-
tinadas a impor uma boa conduta, 
resta-nos proceder a brevíssimas 
referências quanto às regras exteriores 
que condicionam as empresas e que, 
tanto ou mais das que as já abordadas, 
voltam a exigir saber informar, saber 
comunicar, saber defender a identida-
de, saber conviver e receber. Agora já 
não porque a empresa pretenda com 
isso ter êxito mas antes porque para 
desenvolver as suas actividades tem de 
se sujeitar a uma imensidade de tutelas 
que têm em vista as salvaguardas 
sociais e os interesses superiores da 
comunidade.

Quando o Código das Sociedades 
Comerciais elenca os direitos dos accio-
nistas, qual coloca em primeiro lugar? 
Não os elementares direitos aos lucros, 
ao voto, ou qualquer dos tantos outros, 
mas antes o direito à «informação».

Logo por aí se percebe uma orien-
tação que acarreta uma imensidade 
de transformações nas posturas a que 
estão obrigadas as empresas e nos 
novos procedimentos que tiveram de 
passar a adoptar.

Chegamos à mesma conclusão com 
que fechámos o ponto anterior: mais e 

mais informação, cada vez mais e mais 
variada comunicação, permanentes 
contactos com as mais diversas entida-
des, reuniões, recepções, entrevistas, 
road-shows, conferências, eventos, 
e uma vez mais condutas e procedi-
mentos que implicam a aplicação do 
protocolo empresarial e que reclamam 
o apoio de técnicos de tais matérias.

 conclusão

Terminamos como começámos – 
chamando a atenção para uma área da 
convivência humana em que o estudo 
e a aplicação do protocolo ainda não 
estarão suficientemente aceites e im-
plantados, área essa que se distingue 
do oficial ou diplomático por beneficiar 
de uma flexibilidade, como tal também 
de uma liberdade que, embora muito 
variáveis de empresa para empresa, a 
diferenciavam.

Porém, e com o espectacular desen-
volvimento ocorrido entre os agentes 
produtivos, numa economia cada vez 
mais internacionalizada e em mercados 
globais, com as praças financeiras cada 
vez mais interligadas e interdependen-
tes de comunicação (quer por reconhe-
cimento da necessidade de auto-
regulamentação quer por imposições 
ou entidades tutelares), para poderem 
progredir e para se colocarem com 
melhores níveis das suas congéneres 
estrangeiras, as empresas passaram a 
carecer de forma acentuada de saber 
informar, saber comunicar, saber parti-
cipar, receber e conviver com múltiplas 
entidades, nomeadamente com os 
seus shareholders e stakeholders.

Para tal, precisam também de 
respeitar normas de comportamento 
bem compreendidas e definidas, num 
mundo cada vez mais concorrencial e 
exigente, em que um pequeno gesto 
ou qualquer omissão podem ter custos 
elevadíssimos, precisam de ser auxilia-
das nesta rede de complexos relacio-
namentos por pessoas com sensibili-
dade, conhecimentos e experiência de 
protocolo.


