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A intranet, hoje, oferece várias vantagens, como maior agilidade na troca de arquivos 
e de e-mails entre os funcionários 
 
Foi-se o tempo em que você reunia os funcionários no centro do escritório para dar 
novas coordenadas de trabalho. Agora, com prazos mais curtos e equipes mais 
enxutas, não dá para sair da rotina a cada anúncio ou tomada de decisão, não é 
mesmo? É aí que a tecnologia pode ajudar. Desde a criação da intranet - uma espécie 
de internet privativa - ficou mais fácil unir funcionários e parceiros, comunicar com 
agilidade e precisão e reduzir custos com papéis e ligações telefônicas a quase zero.  
 
Na prática, a intranet permite aos usuários compartilhar documentos, distribuir 
modelos de contratos e propostas comerciais, criar listas de discussão sobre assuntos 
de trabalho e também agilizar a troca de mensagens eletrônicas entre a equipe. Seu 
funcionamento é bastante simples. Com softwares especializados (leia o quadro 
"Internet corporativa"), o usuário autorizado poderá publicar informações na página da 
empresa, disponibilizar para os funcionários cadastrados arquivos internos, como o 
estoque de produtos, acompanhar as solicitações de compras e de vendas e até a lista 
de clientes e relatórios de contabilidade.  
 
"Hoje, a intranet ganhou um status mais interativo e dinâmico", afirma Alexandre 
Souza, gerente de produtos e soluções Office da Microsoft, uma das  principais 
empresas que oferecem programas para intranet. Há cinco anos, segundo Souza, a 
internet corporativa começou como grande e desordenado repositório para 
informações e documentos digitais. "O que se via era uma página que disponibilizava o 
cardápio do refeitório, listas de ramais e de aniversário dos funcionários. Ou seja, 
pouco funcional para o negócio", diz. 
 
ACESSO IMEDIATO - Hoje, a intranet funciona como um portão de entrada para 
capturar arquivos remotamente. Ou seja, o empregado autorizado pode entrar nos 
dados da empresa, quer esteja dentro ou fora do escritório. Foi em função deste 
diferencial que a Sistronics, empresa que vende instrumentos de teste de medição, 
localizada em São Paulo, investiu 30.000 reais para criar a sua intranet. Implementada 
há um ano, a rede permitiu que as informações sobre serviços e produtos pudessem 
ser acessadas nos notebooks dos funcionários. "Ganhamos mobilidade em nosso 
negócio", afirma Fábio Stancato de Barros, gerente comercial, que conta com 18 
usuários que trabalham fora da empresa. "Além disso, a intranet ferramenta facilitou a 
interação, por e-mail, de todos os funcionários", diz. 
 
Para montar a intranet, Marcelo Braga, gerente de relacionamentos da 1Planning, 
desenvolvedora de programas, acredita que é preciso ter pelo menos 15 computadores 
instalados em rede. Um dos micros deverá fazer as vezes de um servidor, que 
centralizará todas as informações repassadas aos usuários da rede. Um PC com 
processador Pentium 4 de 2,4 GHz, 512 Megabytes de memória e um disco rígido de 
40 Gigabytes é uma boa configuração para um servidor. Outra ferramenta essencial 
para que a intranet funcione bem é o acesso à internet rápida, comumente conhecida 
como banda larga. 
 
A escolha do software também é decisiva para o bom funcionamento da ferramenta. O 
ideal é que você leve em conta não apenas os preços, mas as funções que o programa 



executa. Já o preço do software deve variar de acordo com o número de usuários 
interligados em rede. 
 
Medir os ganhos com as intranets não é fácil. A maioria das empresas não sabe dizer 
se e quanto dinheiro já economizou. Mas realça a sua importância em tempos de 
globalização. "Ajuda, e muito, em tarefas essenciais para os negócios", afirma Barros, 
da Sistronics. 
 
Os principais programas de intranet publicam a informação na página da empresa, 
criam ferramentas de busca e de banco de arquivos. Confira abaixo quais são as 
funções específicas de cada software  
 
Calandra KBX/Calandra Soluções  
Fabricante: www.calandra.com.br  
Diferencial: Permite a criação de questionários e provas online, recursos que podem 
ser usados para avaliação de funcionários  
Preço (em R$): 50.000 por licença para um servidor e 20 usuários  
 
News/1Planning  
Fabricante: www.1planning.com.br  
Diferencial: Gerencia o conteúdo através do navegador de internet (browser). Permite 
a programação de envio de boletins por e-mail e a publicação de informação por 
diferentes usuários  
Preço (em R$): A partir de 15.000 para cem usuários  
 
Notitia/Calandra Soluções  
Fabricante: www.calandra.com.br  
Diferencial: Permite a criação e o gerenciamento de propaganda online (como banners)  
Preço (em R$): 28.000, sem limite de usuários  
 
Novell Small Business Suite 6.5/Novell  
Fabricante: www.novell.com  
Diferencial: Permite o acesso de arquivos de forma remota, ou seja, de fora da 
empresa. Oferece ainda e- mail e sistema de troca de mensagens instantâneas  
Preço (em R$): 1.425 para cinco usuários  
 
Windows Small Business Server 2003/Microsoft   
Fabricante: www.microsoft.com.br  
Diferencial: Oferece e- mail, sistema de troca de mensagens instantâneas e um 
software de segurança no pacote  
Preço (em R$): A partir de 1.800 para cinco usuários  
Fontes: Empresas  
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