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comunicação d i re ta com o 
c l iente in terno

Por Patrícia Bispo

R e p o r t a g e m e s p e c i a l

Pão de Açúcar:



interna. Com mais de 70 mil colaboradores, o grupo 
empresarial conta com 560 lojas localizadas em vários 
Estados brasileiros. Possui como bandeiras as lojas do 

comunicação direta com o cliente 
Pão de Açúcar, Extra-Hipermercados, CompreBem, 

interno Extra Eletro e Sendas. 

Apesar de ter começado a sua trajetória em 1948, o 
Grupo Pão de Açúcar só passou a investir 
pesadamente na comunicação interna no final da 

A comunicação interna vem ocupando cada vez mais década de 90. Com o crescimento da companhia e o 
espaço dentro das organizações. Hoje, não mais se aumento significativo do número de funcionários, a 
concebe uma empresa competitiva que omita diretoria da corporação observou que era necessário 
informações dos seus colaboradores, pois se isso dar uma melhor estrutura à área, uma vez que esse 
acontecer, provavelmente, poderão ocorrer sérios seria o melhor caminho para assegurar que a 
conflitos internos. Para isso, basta apenas citar os comunicação pudesse fluir de forma concreta e segura 
casos de organizações que conduzem processos para todas as unidades de negócio. Essa mudança de 
significativos de desligamento. Caso não exista um visão estratégica ocorreu, ainda, porque a empresa 
contato próximo com o cliente interno, comunicando passou a estreitar o relacionamento com seus 
sobre todas as etapas das demissões, a ansiedade funcionários. Hoje, o grupo entende que os 
poderá tomar conta do ambiente, comprometendo colaboradores, principalmente os que estão em 
seriamente o bom andamento dos trabalhos. contato direto com o cliente externo, precisam estar 

familiarizados com o negócio e comprometidos com a 
Uma comunicação que chega através da rádio-peão, organização e isso, por sua vez, só acontecerá se os 
por exemplo, nem sempre corresponde à realidade profissionais forem bem informados sobre tudo o que 
dos fatos e os profissionais poderão se sentir fora do se refere ao Grupo Pão de Açúcar.
contexto organizacional. Por isso e muito mais, a 
eficácia das mensagens na comunicação interna Basicamente, a organização atua em três linhas na 
tornou-se um fator de sobrevivência para as empresas área de comunicação interna. A primeira, chamada de 
que querem firmar-se no mercado. Mas, para que toda Envolvimento está voltada para o foco editorial e é 
a comunicação ocorra de forma tranqüila e segura é responsável por levar a comunicação para todos os 
preciso que se criem canais de mão-dupla que venham colaboradores através de boletins periódicos, de 
a apurar as expectativas e as demandas de murais e da Intranet. Essa fica responsável por 
informações dos funcionários e a compreensão dos fornecer informações sobre a empresa, o mercado de 
processos desenvolvidos pelas companhias. varejo e a concorrência. Nesse caso, por exemplo, a 

organização espera que quando um operador de caixa 
No caso específico do Brasil, a comunicação interna seja questionado por um cliente externo, sobre 
vem tornando-se um diferencial competitivo e sendo determinado assunto que envolva o Grupo Pão de 
considerada uma prioridade para algumas empresas. Açúcar, ele esteja totalmente preparado para passar a 
Esse é o caso do Grupo Pão de Açúcar - uma informação correta e conseqüentemente tirar a dúvida 
organização que se destaca no meio corporativo por do público.
manter uma estratégia consistente de comunicação 
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A segunda linha de atuação do Pão de Açúcar é simples, a empresa analisa com muito cuidado tudo 
chamada de comunicação de Motivação, onde são aquilo que será debatido entre suas equipes. Para se 
repassadas informações sobre o atingimento de metas ter uma idéia, toda segunda-feira, na sede da empresa 
das equipes e também realizadas campanhas localizada em São Paulo, acontece uma reunião 
publicitárias internas, a exemplo daquelas que se plenária no início da manhã, onde participam a 
referem aos aniversários das bandeiras do grupo. A diretoria do grupo e seus executivos, totalizando 
última linha que complementa a estratégia da aproximadamente 250 pessoas. Nessa oportunidade é 
companhia é conhecida como Comprometimento. discutida e analisada a performance do Grupo Pão de 
Nessa última é realizada a comunicação face a face, Açúcar em relação à semana anterior e traçadas todas 
onde é valorizada a presença das lideranças. as ações que a companhia irá aplicar no decorrer dos 

dias seguintes. Logo após a plenária, é realizada ainda 
Para o gerente de Relações com o Cliente Interno do uma reunião das unidades de negócio da empresa. 
Grupo Pão de Açúcar, Carlos Henrique César, a Nesses encontros, sempre está presente um 
organização considera que se o processo de representante da área de comunicação interna da 
comunicação interna não for constantemente organização. É exatamente nessas ocasiões que são 
alimentado, ele tende a morrer e uma empresa nunca traçadas as pautas das Rapidinhas.
deve esperar uma crise para que essa área seja 
trabalhada. É preciso manter sempre o elo entre Uma vez definidos os assuntos que serão tratados 
empresa-colaborador. "Costumamos afirmar que entre os líderes e suas equipes, durante a realização 
nosso colaborador não é um simples empilhador de das Rapidinhas, a decisão é encaminhada por e-mail 
latinhas. Ele serve como ponte de ligação entre o para os gerentes de cada unidade de negócio do 
cliente externo e o negócio. Por essa razão, ele precisa Grupo Pão de Açúcar. "A vantagem de usarmos esse 
se sentir parte do time e estar comprometido com a método é que podemos fortalecer a comunicação de 
organização", menciona o gerente. Comprometimento, bem como valorizar o 

relacionamento interpessoal e não apenas a 
E é justamente nessa terceira linha de atuação, de comunicação que acontece através dos canais 
comunicação face a face, que entra em cena a formais", salienta o gerente de Relações com o Cliente 
chamada "Rapidinha" - uma reunião diária realizada Interno. Dentre os assuntos que são discutidos na 
entre líderes e equipes - que acontece sempre no início Rapidinha, encontram-se temas ligados à área de 
do expediente e que dura cerca de 20 minutos. Mas Recursos Humanos, qualidade de vida, benefícios, 
antes de realizar esse encontro, aparentemente entre outros. 

02

Reuniões plenária/unidades de negócio

Presença do representante da área de comunicação interna

Definição da pauta semanal da Rapidinha

Envio de e-mail para todos os gerentes das unidades de negócio

Reuniões Rapidinhas entre líderes e equipes

PAUTAS DA RAPIDINHA

03



Além das Rapidinhas que acontecem em todas as melhorias para o informativo como também para a 
própria organização. No conteúdo do impresso, unidades de negócio, o Grupo Pão de Açúcar 
sempre segue uma mensagem do presidente do promove ainda, na sede de São Paulo, reuniões 
Grupo Pão de Açúcar referentes ao negócio e matérias quinzenais que são realizadas com a presença do 
sobre assuntos relacionados à família, à qualidade de presidente do grupo, Abílio Diniz. Com duração média 
vida e temas ligados à responsabilidade social. A de quase duas horas, sempre às quintas-feiras, cerca 
elaboração do Jornal do Pão é feita por uma agência de 130 colaboradores têm a oportunidade de 
especializada, mas toda a decisão do conteúdo é conversar e tirar dúvidas sobre assuntos diretamente 
tomada junto com a presença de um comitê editorial relacionados ao negócio da companhia ou à loja onde 
ligado à empresa.atuam. Os participantes do encontro são escolhidos 

para representar as lojas do grupo localizadas em 
São Paulo. Somando-se a isso, a empresa ainda 
disponibiliza murais e cartazes que sempre são 
afixados em locais estratégicos e voltados para 
atender exclusivamente os funcionários. 

Nesses dois últimos canais são disponibilizadas 
informações sobre campanhas publicitárias internas 
e temas relacionados às operações, à administração, 
à área de RH e às Circulares Internas Especiais que 
divulgam assuntos específicos e que precisam ser 
comunicados aos colaboradores com rapidez. Vale 
salientar que em cada loja do Grupo Pão de Açúcar, 
um funcionário fica com a responsabilidade de 
manter os murais sempre atualizados. "Ele é um 
agente facilitador e conta com a ajuda do gerente da 
loja para manter as informações em dia. O mural é 
um radar de nossa comunicação", complementa 
Carlos Henrique César. 

 - Apesar de contar com 

um universo significativo de funcionários - quase 70 
mil profissionais, a Intranet ainda é uma ferramenta 
que está engatinhando no Grupo Pão de Açúcar. 
Como apenas 5 mil colaboradores têm acesso aos 
computadores, esse recurso é considerado pela 
direção da empresa como uma alternativa de 
comunicação interna para o futuro da companhia. 
Esse número tão pequeno de pessoas com micros à 
disposição, justifica-se porque o contingente maior De acordo com a gerente de Comunicação Interna e 
de profissionais do grupo encontra-se no chão das responsável pelo Jornal do Pão, Tatiana Saliba, antes 

de se decidir as pautas e os assuntos que serão lojas, atendendo diretamente o público externo.
publicados no canal, todas as áreas envolvidas no 
processo de elaboração do informativo são chamadas Como não poderia ser diferente, a empresa também 
para selecionar o conteúdo da edição, levando-se conta com outros canais de comunicação tradicionais. 
sempre em consideração a importância dos temas Nesse caso, o destaque fica para o Jornal do Pão - um 
para o público interno. No Jornal do Pão também impresso com periodicidade bimestral que possui uma 
existe uma coluna fixa "Fale Conosco" que abre espaço tiragem de 70 mil exemplares. Na prática, esse veículo 
para os funcionários enviarem críticas, dicas e é distribuído para todo o Brasil, através das próprias 
apresentarem sugestões de temas que gostariam de lideranças. Com isso, ao receber o exemplar, a 
ver abordados no periódico. Normalmente, os empresa espera que o colaborador faça o comentário 
enfoques mais comuns apresentados pelo jornal são:para seu superior, dando inclusive sugestões de 

Intranet e outros canais

As lideranças entregam os exemplares do 
Jornal do Pão diretamente às equipes
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orientações sobre o negócio, depoimentos de  - O retorno da 
funcionários sobre variados assuntos, colaboradores política de comunicação interna tem sido tão positivo 
de destaque, ações para a família, programas para o Grupo Pão de Açúcar que, recentemente, 
desenvolvidos pela companhia, concorrência e durante a realização de uma pesquisa de clima 
tendências do mercado. organizacional foi feito o seguinte questionamento aos 

colaboradores: se um boato surgir na empresa, você 
Pelo porte da empresa que concentra cerca de 560 prefere aguardar o pronunciamento da empresa ou 
lojas, localizadas em vários Estados brasileiros, uma acreditar na informação que recebeu? Para animação 
das dificuldades enfrentadas pela equipe que gerencia da companhia, 89% dos respondentes afirmaram que 
o Jornal do Pão é trabalhar com um volume preferem esperar pelo pronunciamento da 
significativo de informações importantes que precisam organização.
ser disseminadas. Para Saliba, a política de 
comunicação interna do Grupo Pão de Açúcar 
apresenta claramente como deve ser a forma de 
atuação das demais áreas em relação às divulgações 
internas, bem como devem acontecer os 
relacionamentos com os funcionários, a parceria entre 
todas as áreas que se comunicam com os públicos do 
grupo e o que deve ser cumprido pelos gestores, no 
que se refere à comunicação com suas equipes.

Quando questionada sobre se as empresas brasileiras 
estão sabendo valorizar a comunicação interna, 
Tatiana Saliba afirma que a área vem crescendo e isso 
é provado pelo investimento que tem sido feito nos 
últimos anos. No entanto, ela ressalta que ainda falta 
mostrar o impacto direto da área no faturamento das 
organizações. "Sem dúvida é uma área de grande 
relevância para o negócio e os resultados. No Grupo 
Pão de Açúcar, por exemplo, a comunicação interna é 
uma forte alavanca de resultados que impactam 
diretamente no estímulo ao colaborador para vender 
mais, prestar o melhor atendimento ao cliente, 
fazendo ele se sentir parte do negócio e estar satisfeito 
com o ambiente de trabalho", complementa a gerente.

Sobre o investimento destinado à área, ela comenta 
que é possível realizar um bom trabalho em 
comunicação interna sem gastar cifras altas. Isso pode 
ser feito criando-se um pool de veículos internos 
estruturados, com objetivos bem definidos para cada 
um, de forma que se complementem e sejam 
utilizados por todos os funcionários. Os investimentos 
maiores podem ficar concentrados nas grandes 
campanhas de endomarketing que exigem peças "Através desse trabalho realizamos uma comunicação 
diferenciadas e ações de reconhecimento que tenham orientada para o público interno que ajuda a formar 
maior impacto sobre os colaboradores. O importante, profissionais de varejo e não meros empilhadores de 
menciona a gerente de Comunicação Interna do latinhas", ressalta Carlos Henrique César, ao destacar 
Grupo Pão de Açúcar, é saber ouvir o cliente interno e que uma das metas do Grupo Pão de Açúcar é não 
atender suas necessidades, em coerência com os querer que os funcionários cheguem às lojas, 
valores, a missão e a visão da companhia. registrem o ponto, trabalhem por trabalhar, ou seja, 

tenham atitudes meramente mecânicas. A companhia 
pretende que os funcionários se sintam parte do 

O retorno da comunicação

Carlos Henrique César: a comunicação 
interna tem que ser um trabalho contínuo
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 negócio e sejam ativos. Sobre os investimentos que a entre o poder organizacional e os empregados". Essa 
companhia destina à área de comunicação interna, ele afirmação é feita por Paulo Nassar, professor da ECA-
destaca que esses não são vultosos em relação ao USP e presidente-executivo da Associação Brasileira 

de Comunicação Empresarial (ABERJE), ao ser público-alvo que a companhia atinge, ou seja, 
indagado sobre como a comunicação interna vem aproximadamente 70 mil colaboradores. Em 2003, 
sendo trabalhada pelas empresas brasileiras.por exemplo, a corporação gastou cerca de 600 mil 

reais em comunicação interna.
Para Nassar, uma das principais dificuldades das 
empresas brasileiras nessa área é o fato da  - Se por um lado, o Grupo 
comunicação interna ainda ser vista pela alta direção Pão de Açúcar está preocupado em continuar 
das companhias como uma segunda linha. Dessa investindo maciçamente na comunicação interna, de 
forma, os comunicadores que atuam na área não têm nada adiantaria o esforço da companhia se as 
status para desenvolver um pensamento estratégico lideranças não estivessem envolvidas em todo o 
mais refinado. E uma vez sem status e verba, o que processo, uma vez que os líderes servem de elo entre 
acontece é um trabalho voltado apenas para a a empresa e os demais colaboradores. E é 
operação de mídias - os jornais, as revistas, os murais 

justamente na linha de Comprometimento que 
e a Intranet -, quase sempre destinados a informar.

todo esse trabalho manifesta-se visivelmente na 
comunicação face a face. Para Rossano de Angelis, 
gerente do CompreBem do Planalto Paulista, bairro 
da Zona Sul de São Paulo, a informação é de vital 
importância para a companhia, pois a empresa 
convive com números crescentes.

"Cabe ao gestor discernir e conduzir as informações 
aos seus colaboradores", destaca Rossano, ao 
mencionar que graças a essa política de comunicação 
interna ele se sente parte do negócio e, hoje, o 
profissional que não está integrado à empresa onde 
atua, dificilmente conseguirá obter os resultados 
esperados pela organização. Por fim, o gerente 
afirma que o clima interno do Grupo Pão de Açúcar 
tem tenta transparência que se um boato surgir sobre 
a companhia, sem dúvida alguma ele prefere 
aguardar o pronunciamento do corpo executivo do 
grupo, pois a imagem que a empresa passa para seus 
funcionários envolve muita credibilidade junto ao 
público interno.

"O pensamento e as práticas voltadas para a 
comunicação com os trabalhadores, de uma maneira 
geral, se posicionam de uma forma instrumental, 
ainda com objetivos claros voltados para a persuasão 
e a manipulação. É uma comunicação do sistema, 
voltada unicamente para os interesses da Atualmente, os veículos de comunicação que são mais 
administração. A comunicação interna deve ser usados pelas empresas brasileiras são os tradicionais 
dialógica, com comunicadores cultos, que entendam a jornais, boletins, revistas e as mídias online, ou seja, 
complexidade das questões atuais, que se posicionem a Internet e a Intranet. O presidente-executivo da 
como educadores e não apenas como mediadores ABERJE comenta que no Brasil, não existe dificuldade 

Ouvindo as lideranças

Paulo Nassar: a área de comunicação interna 
vem sofrendo impactos diretos da tecnologia
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 para formatar e operar essas tecnologias. Por outro outros recursos que ela possibilita a exemplo dos 
lado, a inquietação dos comunicadores empresariais torpedos, das mensagens instantâneas, enviados para 
está voltada para a necessidade de se discutir mais o centenas e até milhares de pessoas. No âmbito da 
pensamento destinado para a atividade em si. Hoje, Internet e da Intranet, a possibilidade de se 
não é possível mais pensar, planejar e operar a trabalhar com blogs e com os vídeos digitalizados 
comunicação empresarial com os mesmos padrões, também vem exercendo influência na área. Para os 
mídias e mensurações voltadas para a comunicação próximos anos, ele comenta que sua expectativa para 
de massa. Em comunicação interna, por exemplo, a área está principalmente ligada ao papel do gestor 
mais do que investir em tecnologia é preciso apostar como educador, ou seja, o ‘edugestor’ que se 
em saberes do campo das ciências humanas, entre caracteriza por respeitar a dignidade dos seus 
eles, aqueles oriundos da sociologia, antropologia e interlocutores. "Isso está intimamente relacionado a 
psicologia. uma visão de comunicação interna como processo 

democrático e libertador", resume Nassar.
Outro fato destacado por Nassar é que a comunicação 
interna também está sofrendo impacto pela telefonia e 

A história da companhia - O Grupo Pão de 
Açúcar iniciou sua trajetória em 7 de 
setembro de 1948, com a fundação da 
Doceira Pão de Açúcar. Onze anos mais 
tarde, a empresa abre seu primeiro 
supermercado ao lado da doceira que foi o 
marco pioneiro da companhia. Nos anos 60, 
o grupo já firmava seu nome e conseguia 
manter uma rede de mais de 60 lojas em 17 
cidades do Estado de São Paulo. 

Na década seguinte, nos anos 70, a 
companhia dá um importante passo e traz Fundado em 1948, o Grupo Pão de Açúcar 
para o Brasil um novo tipo de loja: os está presente nos Estados de São Paulo, 
chamados hipermercados. Conhecidos pela Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
marca Jumbo, foram inaugurados em várias Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
cidades brasileiras. A partir do lançamento Bahia, Rio de Janeiro, além do Distrito 
dos Jumbos, o Pão de Açúcar passou a atuar Federal. Com cerca de 70 mil colaboradores, 
também em outros países como Portugal, totaliza 560 lojas que se dividem entre as 
Angola e Espanha. Nessa mesma década, a bandeiras: Pão de Açúcar - Supermercados 
empresa apresentou novos passos que de vizinhança; Extra-Hipermercados; 
firmaram seu crescimento. Foi ainda nos CompreBem Barateiro - Supermercado 
anos 70 que o Grupo Pão de Açúcar adquiriu voltado para as classes C e D; Extra Eletro - 
várias redes de supermercados nos Estados Lojas especializadas em eletrodomésticos e 
do Ceará, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Sendas - Supermercados de vizinhança. 
Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Nesse 
mesmo período a organização também O plano de investimentos da companhia, em 
expandiu seus negócios, passando a atuar relação ao desempenho da economia 
em diferentes áreas da economia: turismo, brasileira, no ano de 2004, correspondeu a 
r e s t a u r a n t e s ,  a g r o p e c u á r i a ,  investimentos estimados em 500 milhões de 
reflorestamento, pesca, avicultura, veículos reais, distribuídos da seguinte forma: novas 
e comércio exterior.lojas (200 milhões de reais), reformas (140 

milhões de reais), terrenos e outros (100 
Na década de 80, fecha o círculo do varejo milhões de reais) e infra-estrutura (60 
com novos formatos de loja. Além dos milhões de reais). 
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 Supermercados Pão de Açúcar, dos conceito de multiformato, o grupo 
Hipermercados Jumbo e do Minibox - a d m i n i s t r a  q u a t r o  d i v i s õ e s ,  o s  
Mercearias de Desconto, inaugura o supermercados Pão de Açúcar e CompreBem 
Superbox - Loja Depósito, o Peg & Faça - loja Barateiro, os hipermercados Extra e as lojas 
de bricolagem, e a Sandiz - Loja de de eletroeletrônicos Extra Eletro, além do 
Departamentos. Em 1989, inaugura uma comércio eletrônico Pão de Açúcar Delivery 
nova geração de hipermercados com a e Extra.com, que permitem atender às 
marca Extra e inicia um processo de necessidades específicas de diferentes tipos 
profunda reestruturação. Já nos anos 90, de consumidores.
com novo posicionamento mercadológico, 
fecha lojas não lucrativas e vende as 
empresas coligadas. Nesse mesmo período, 
aproxima-se dos consumidores ao criar o 
cargo de  ombudsman ,  invest indo 
fortemente no seu aperfeiçoamento 
operacional.

O grupo retoma a expansão através da 
inauguração de novas lojas e aquisição ou 
arrendamento de lojas e redes. Abre seu 
capital, sendo a primeira empresa brasileira 
de varejo, a ser listada na Bolsa de Nova 
York, assinando contrato de investimento 
com a rede francesa Casino. Pioneira no 
comércio eletrônico com o Pão de Açúcar 
Delivery, inaugura em 1998 o primeiro 
supermercado educacional do mundo, o Pão 
de Açúcar Kid's. Ainda nessa década, firma-
se como empresa cidadã, participante da 
comunidade em que atua, passando a 
investir em programas sociais, culturais e 
esportivos. No século 21, mantém 
permanente inovação e renovação. Com o 
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Graças à política de comunicação interna, a 
organização consegue estreitar o 
relacionamento com o cliente externo
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