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COMUNICAÇÃO INTERNA

O TEMPO TODO,
EM TODO LUGAR
Do mural às atas de reunião, a comunicação
interna evoluiu e ganha importância nas
questões estratégicas do varejo,

Por Cristiane Hirata

FOI-SE O TEMPO EM QUE O CONCEITO DE COMUNICAÇÃO INTERNA SE LIMITAVA A

UM PEDAÇO DE PAPEL COLADO NO MURAL OU A UM COMUNICADO DA DIRETORIA

QUE CIRCULAVA NA LOJA PARA INFORMAR AS DECISÕES ESTRATÉGICAS DO NEGÓCIO.

HOJE, ENTRE TANTAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA UM SUPERMERCADO SE MANTER

FIRME NUM RAMO DE ATIVIDADE CADA VEZ MAIS COMPETITIVO, A COMUNICAÇÃO

INTERNA GANHA IMPORTÂNCIA, AINDA QUE TIMIDAMENTE, E ASSUME SEU POSTO

COMO UMA DAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO VAREIO.

Claro, muita coisa ainda precisa ser
feita, mas para muitos começa a ficar evi-
dente a necessidade de se criar canais for-
mais de comunicação que não se restrin-
jam unicamente à distribuição de folhetos,
preenchimento de atas ou avisos boca-a-
boca, formando um verdadeiro telefone
sem fio que, além de emperrar o processo
e tornar o procedimento muito burocráti-
co, raramente chega aos seus destinatários.
Quando isso acontece, a informação se
perde e com ela fracassam as tentativas
de se alcançar as metas da empresa
e conquistar o cliente.

Para o consultor de varejo
Carlos Henrique Cezar, a comu-
nicação interna eficaz passa pri-
meiramente por uma mudança
de cultura em todos os âmbitos
da empresa. É imprescindível a

Gislaine, do Gimenes:
acesso fácil.
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comunicação chegar aos diversos níveis hie-
rárquicos e as decisões informadas a todos,
sem exceção. Com uma equipe engajada,
os colaboradores não se sentem apenas
funcionários, mas integrantes de um grupo
cuja participação é fundamental.

Para alcançar esse grau de excelência,
a presença do líder e a atuação dos recur-
sos humanos como gestor de pessoas - e
não somente como departamento pessoal
-, é mais do que necessária. Juntos, líderes

e RH atuarão como facilitadores
no caminho da comunicação

interna.
Estabelecida essa polí-

tica, é hora de diversificar
os meios de comunicação.
Cezar acredita que reu-
niões e encontros semanais
em que as pessoas tem a

oportunidade de trocar
experiências ainda
são mais eficientes.

O importante, porém, é não perder de foco o
motivo dessas reuniões e estabelecer o tempo
de duração de cada encontro, que deve ser de,
no máximo, uma hora e meia. Ultrapassado
esse prazo, as pessoas se dispersam.

Além de uma pauta previamente defi-
nida, os pontos que serão discutidos devem
ser estudados antes, e qualquer material, re-
latórios, transparências, slides, etc., também
devem ser solicitados com antecedência.
Não é necessário que essas reuniões acon-
teçam o tempo todo. Bastam dois encontros
mensais para colocar em dia os assuntos da
empresa, verificar o progresso das ações
que foram decididas na reunião anterior e
aproveitar para sempre enfatizar a filosofia
da empresa. Cada reunião deve ser registra-
da e enviada a todos os participantes.

Para que as informações não se percam
no meio do caminho e não ocorram ruídos
no processo comunicativo, a comunicação
deve continuar, seja por meio de telefone
ou e-mail. No caso de gerentes e suas equi-
pes, a abordagem pode ser um pouco dife-
rente. Como ambos participam de perto e
compartilham diariamente os problemas
da loja, os encontros entre eles devem ser
diários, com duração de 15 a 20 minutos.
"Empresas que agem assim dialogam com
seus colaboradores", diz Cezar.

Outros canais de comunicação, co-
mo murais, por exemplo, geram poucos
resultados, já que com raras exceções as
informações são atualizadas e poucos lê-
em. Cezar destaca ainda a importância de
não exagerar na comunicação interna, com
excesso de avisos, cartazes e papéis espa-
lhados pela loja. É um custo sem resultado.
O uso de tecnologia, como a internet, é
visto com certa restrição pelo consultor.
De acordo com ele, essa ferramenta de
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comunicação funciona
bem nas empresas de
grande porte, mas sua
abrangência é limitada,
pois não atinge todos
os setores da loja.

Ao contrário de
Cezar, a consultora de
comunicação e imagem
Thais Alves acredita
que a utilização da in-
ternet pode ser uma ex-
celente via de comunica-
ção, se bem explorada. Para ela, a divulgação
de vídeos de curta duração pela net com a
palavra do presidente, além do forte apelo
visual, é um excelente instrumento para co-
municar a filosofia da empresa. Na opinião
da consultora, é possível até disponibilizar
cursos e palestras pela internet para que
todos os funcionários tenham acesso.

Ações mais simples também são bem-
vindas e apresentam resultados positivos.
Uma delas é reunir periodicamente os fun-
cionários e o presidente. "São momentos
de confraternização em que o colaborador
é ouvido. E ser ouvido é fundamental na
comunicação", afirma Thais. Assim como
Cezar, a consultora acredita que reuniões
mensais, desde que bem elaboradas, são
um bom canal de comunicação. Para ela,
é necessário ter dois tipos de encontros:
operacionais e motivacionais.

O primeiro abordará as estratégias,
decisões e ações para atingir as metas da
empresa. Mas somente isso não encanta
as pessoas. Eis a razão para a realização
de reuniões motivacionais. E o momento
de conversar com os funcionários, dar um
retorno sobre a qualidade de seu traba-
lho e o que ainda precisa ser melhorado.
"Trata-se de um espaço onde as pessoas
se sintam úteis, valorizadas e, portanto,
comprometidas", argumenta Thais.

O trabalho de comunicação interna
dos Supermercados Passarelli, com seis
lojas no interior de São Paulo e duas no
Mato Grosso do Sul, começou e se man-
tém até hoje com a utilização dos chama-
dos confessionários. São urnas espalhadas
pelas lojas nas quais o funcionário, anoni-
mamente, preenche um formulário com
críticas e sugestões que são lidas somente
pela diretoria. Dependendo da situação,

é escolhida uma pessoa para cui-
dar do caso.

O Passarelli quer também que cada co-
laborador compartilhe do negócio e seja
um integrante importante em cada decisão
tomada dentro da empresa. Por isso, es-
timula a interação entre todos. Segundo
o gerente de gestão de talentos humanos,
Maurício Righetto, a empresa mantém
uma página na internet onde os funcio-
nários podem contar histórias vividas no
ambiente de trabalho. Intitulado "Cada dia
sou mais Passarelli", o espaço está aberto
a todos que querem compartilhar suas ex-
periências. Além disso, a cada três meses
acontece o "Café com a diretoria". Nessa
ocasião, diretores e funcionários se reúnem
para divulgar as diretrizes e o,desempenho
da empresa. "Não é somente trabalhar por
trabalhar. É fazer com que cada funcioná-
rio se envolva", diz o gerente.

Já as reuniões mensais entre a direto-
ria e os gerentes de loja e destes com os
seus respectivos setores acontecem men-
salmente. É o momento de discutir metas,
analisar os números da empresa. No meio
disso tudo, a presença constante dos líde-
res e da área de recursos humanos, atuan-
do em conjunto para facilitar o processo de
comunicação. "Os líderes são importantes
porque desempenham o papel de multipli-
cadores", afirma.

Ter uma única voz para chegar a todos
os colaboradores. Foi partindo desse prin-
cípio que a rede Gimenes decidiu dedicar-
se à comunicação interna de suas 27 lojas

espalhadas em dife-
rentes cidades, entre as
quais Sertãozinho, a 20

quilômetros de Ribeirão
Preto, no interior de São

Paulo, onde está situado
o escritório central. Hoje,
além do mural cujas infor-

mações são atualizadas a
cada 15 dias e à medida que
novas mudanças acontecem

na loja, a empresa mantém
uma intranet com um portal

somente para os funcionários.
De casa ou do trabalho, o cola-
borador pode acessar informa-

ções sobre benefícios, projetos e
treinamentos, entre outros.

A internet também é um forte
canal de comunicação com os demais

departamentos da empresa e até com o pre-
sidente. Gerentes se comunicam com as de-
mais lojas por e-mail e todos, impreterivel-
mente, podem enviar um correio eletrônico
para o presidente do.Gimenes,basta acessar
o "Fale com o presidente". "Ao contrário do
que se imagina, o presidente José Sarrassini
responde mesmo cada e-mail enviado", diz a
analista de treinamento, comunicação e pro-
jetos para funcionários, Gislaine Tronto.

Gislaine destaca ainda que o acesso
fácil ao presidente também acontece nas
reuniões bimestrais com cada setor. É
eleito um representante de cada loja da
área escolhida naquele mês. "O objetivo
desses encontros é estreitar o relaciona-
mento e ouvir críticas e sugestões", diz. O
Jornal Interativo também é outro recurso
utilizado pelo Gimenes. Com tiragem de
2,5 mil exemplares, a empresa se preocupa
em utilizar uma linguagem simples, leve e
com grande apelo visual. Na opinião de
Gislaine, o jornal é uma alternativa para
aqueles que não têm muita intimidade
com a internet e preferem ler as matérias
com mais calma, em casa ou fora do am-
biente de trabalho.
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