
Valorização do público interno
Pesquisa da Aberje mostra avanços na comunicação das empresas com funcionários

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Confrontados com os resul-
tados de estudo similar desen-
volvido em 2002, os dados de
pesquisa divulgada em setembro
pela Aberje (Associação Brasilei-
ra de Comunicação Empresarial)
mostram que a comunicação
interna vem se desenvolvendo
em várias vertentes. Entre elas,
as próprias verbas destinadas a
essa atividade. O levantamento
revela também que o controle
sobre essa comunicação é cada
vez mais responsabilidade das
estruturas de comunicação cor-
porativa e sua implementação é
crescentemente associada aos
meios digitais.

Para explicar essa crescente
digitalização da comunicação
interna, os profissionais que a
desenvolvem recorrem espe-%
cialmente à sua característica
de extrema agilidade, que lhes
permite atualizar e divulgar as
informações instantaneamente.
Mas eles também apontam pro-
blemas ainda não solucionados
no processo de utilização dos
meios eletrônicos da atividade,
por exemplo, a dificuldade de
contextualização das informa-
ções. "Na ânsia de atualizar
logo as informações nos meios
digitais, pode-se apresentá-las
de forma incompleta", alerta
Carlos Parente, diretor de Co-
municação da Avon.

Há ainda o risco de banali-
zação das mensagens, que pode

Cardoso: veiculação apenas de notícias realmente relevantes

levar os destinatários a não
acessar e-mails significativos. Já
surgem, porém, algumas respos-
tas a esse dilema: "Normalmente
nos solicitam a divulgação de
muitas informações, mas veicu-
lamos apenas aquelas realmente
relevantes", conta Eliel Cardoso,
diretor de Assuntos Corporati-
vos da Dow Brasil.

Além disso, o ritmo do avan-
ço da digitalização da comuni-
cação interna deve respeitar o
perfil do público à qual ela se
destina. "Nos âmbitos gerenciais

e de diretoria, a comunicação
eletrônica já é muito eficiente.
Mas há grandes empresas, mais
industriais ou operacionais, nas
quais a maioria dos funcioná-
rios não tem acesso aos meios
eletrônicos", ressalva Nádia Re-
bouças, diretora da Rebouças &
Associados, agência responsável
pela comunicação interna da
Companhia Vale do Rio Doce,
entre outras.

Mesmo a regra citada por ela
começa a perder validade. Na
Dow, 100% dos 2,1 mil funcioná-
rios têm acesso a computadores,
mesmo com 80% deles atuando
em unidades fabris. Já na Avon,
aproximadamente 44% do total
dos 4,5 mil funcionários aces-
sam informações eletrônicas.
Entretanto, conforme mostra
a tabela nesta página, cresceu
de maneira significa o número
de empresas nas quais o uso de
uma intranet é praticamente
generalizado.

Tanto Avon quanto Dow
disponibilizam veículos mais
convencionais para a comunica-
ção com seus públicos internos,
além das informações eletrôni-
cas - por exemplo, jornais e
revistas impressos e murais. Elas
utilizam ainda um componente
que, apesar de ser tradicional,
mantém-se como o mais comple-
to e o mais interativo dos canais
de comunicação: o relaciona-
mento pessoal, formalizado em
reuniões, eventos e mesmo no
dia-a-dia. "É esse relacionamen-

Parente: relacionamento pessoal dá alma à comunicação interna

to que dá alma à comunicação
interna", diz Parente.

Na verdade, essa comuni-
cação pessoal é a detentora de
maior grau de credibilidade, afir-

ma Suzel Figueiredo, diretora do
Databerje, unidade da Aberje de-
dicada à realização de pesquisas.
Talvez por isso o estudo mostra
que, apesar do avanço dos meios
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digitais, o relacionamento face a
face foi fortemente agregado ao
mix de veículos empregados pelas
empresas para a comunicação
com seus funcionários - mix
esse, aliás, crescentemente diver-
sificado, destaca Suzel.

CORPORATIVO x RH
O avanço da digitalização

da comunicação interna já se
manifesta também nos canais
mais tradicionais nos quais ela
se formaliza. A Credicard, por
exemplo, há cerca de dois anos
substituiu o tradicional mural por
uma versão digital, que além de
atualização em tempo real acei-
ta conteúdos mais sofisticados,
como vídeos. A comunicação
interna inclui outros recursos

eletrônicos, como intranet.
Detalhe: todos os seus 450
funcionários têm acesso a
meios digitais.

Contudo, sem integrar-
se à tendência detectada
pela pesquisa da Aberje,
a Credicard mantém a co-
municação interna como
responsabilidade da área de
recursos humanos. Para Ma-
rília Maya, superintendente
de RH da empresa, por estar
totalmente envolvida com
os funcionários sua área tem
mais condições de produzir
um conteúdo que atenda
melhor às necessidades de-
les. "Como a expertise em
comunicação não faz parte
da minha formação, tenho

Marília: versão digitalizada do mural com conteúdo mais sofisticado

Suzel: mix diversificado de veículos utilizados pelas empresas

em minha equipe um profis-
sional com essa competência",
declara. Tanto na Dow quanto
na Avon, a comunicação interna
é atribuição da comunicação
corporativa (nesta última, até
meados do ano passado era
responsabilidade do RH).

Paulo Nassar, diretor-pre-
sidente da Aberje, defende a
delegação da responsabilidade
pela comunicação interna à
comunicação corporativa, mas
prega sua realização em parce-
ria com as áreas de marketing e
recursos humanos. Ele lembra
que apenas recentemente os
funcionários deixarem de ser
considerados público de segun-
da classe e que a cada dia mais
devem ser valorizados. "Nos am-
bientes de democracia e com-
petitividade haverá aumento
da demanda por excelência em
comunicação e relacionamento,
e nas empresas ela precisará
integrar do porteiro ao presi-
dente", avalia.

Além disso, essa comunicação
deverá gerar funcionários mais
conscientes, crê Nádia. Ela tra-
balha com o conceito da educo-
municação, que visa não apenas
informar, mas discutir valores.
"Porém, nas empresas, a comu-
nicação ainda é muito realizada
de cima para baixo", critica.
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