
Diante desse mundo digital, onde as informa-

ções circulam em uma velocidade inimaginável e

com uma disponibilidade surpreendente, além de

diminuir as barreiras para a troca de conhecimentos,

as empresas necessitam de um espaço específico

dentro de sua estrutura que funcione como um pon-

to centralizador da comunicação corporativa com

seus colaboradores.

Pensando nisso, a intranet assume um papel

fundamental na consolidação de tal estratégia.

"Sua principal função é ser um importante meio de

comunicação entre a empresa e seus funcionários e

colaboradores. Uma intranet deve ser vista como um

espaço colaborativo e de compartilhamento de infor-

mações, que busca prover da forma mais consistente,

efetiva e eficiente possível, informações que sejam

relevantes, precisas e atualizadas para o conjunto de

seus usuários", afirma Adriana Menescal, sócia-dire-

tora da Sirius Interativa (www.sirius.com.br).

Segundo os especialistas, seu uso é recomen-

dado tanto para as empresas de pequeno e médio

porte como para as empresas de grande porte.

"Uma intranet é recomendada para qualquer tipo

de empresa que tenha mais do que três funcioná-

rios. Isso porque a comunicação clara e o alinhamen-

to de perspectivas são importantes para qualquer

tipo de empresa. Com a intranet, a empresa inteira

poderá ler da mesma fonte e se comunicar unifor-

memente", explica Cristiano Miano, presidente da

DigiPronto (www.digipronto.com.br).

Desafios na implementação

Para as agências e os profissionais que desejam se

especializar na prestação de serviços neste segmen-

to de mercado, a dica é ficar atento às característi-

cas envolvidas na criação e no desenvolvimento de

um ambiente digital voltado para um público espe-

cífico e interno.

"Acredito que a complexidade seja a mesma

que para a criação de um portal ou de um website.

Deve-se analisar sempre qual é o público-alvo, sua

capacidade de navegação, os pontos e assuntos de

interesse e estudar muito bem a navegabilidade.

No caso das intranets, a complexidade de conteúdo

costuma ser maior e por isso exige mais esforço na

concepção da interface de menu e na"divisão do

conteúdo. Tentamos, na DigiPronto, criar interfaces

modificáveis, nas quais os usuários poderão alterar as



funções disponíveis na sua página, personalizando o

conteúdo e a forma de visualização - trocando cores,

fundos e posicionamento do conteúdo. Consideramos

que o usuário de intranet não tem como escolher o

seu portal preferido. Portanto, é importante que ele

possa personalizar", relata Cristiano.

Outra questão a ser trabalhada envolve a mu-

dança na mentalidade do ambiente corporativo.

"Muitas vezes, os projetos de intranets não alcançam

os resultados esperados, porque não é realizado

um trabalho anterior de preparação dos funcioná-

rios para esta nova cultura e modelo de trabalho.

É necessária uma grande mudança no processo de

comunicação da empresa. Por exemplo, é muito

importante que alguns processos sejam transferidos

integralmente para a intranet. Um bom exemplo é

o contra-cheque digital. Muitas empresas não mais

imprimem o contra-cheque, que passa a ser disponi-

bilizado somente na intranet", ressalta Adriana.

A especialista lembra ainda dos cuidados para

a definição da plataforma tecnológica e do conceito

gráfico a ser aplicado. "A escolha de uma plataforma

(ferramenta de portal e CMS) deve trazer escalabi-

lidade, produtividade e flexibilidade para o projeto.

Em relação ao conceito gráfico, ele deverá refletir os

atributos da empresa, considerar as melhores prá-

ticas de usabilidade e criar um ambiente visual que

gere conforto e familiaridade na navegação do usuá-

rio. É muito importante também que o projeto inclua

o desenvolvimento de um manual contendo guideli-

nes de design, que será uma importante ferramenta

para garantir que o conceito gráfico definido para o

projeto seja mantido na sua evolução".

Relacionamento com o cliente

Quando uma agência é contratada para conceber

ou reestruturar uma intranet, um dos primeiros

passos é iniciar o seu relacionamento com o de-

partamento responsável por tal ambiente dentro

da empresa. Assim, alguns detalhes vão ajudar a

garantir uma troca sadia - e sem obstáculos - das

informações.

"A comunicação com o departamento de

marketing, no caso de uma intranet, é importante

para as padronizações na comunicação. Mas, ao con-

trário de websites, as intranets nem sempre são con-

troladas e concebidas por esse departamento. Vemos

vários casos do departamento de TI e do RH cuidaf

e conceber a intranet das empresas. No caso do



relacionamento com o departamento de comunicação,

deve-se tomar cuidado para não 'ofender' os profis-

sionais, com idéias de criação ou de desenvolvimento

que possa ir contra algum princípio ou manual de uso

de marca. É necessário lembrar que os profissionais do

marketing trabalham com a marca da empresa a muito

mais tempo do que o TI ou o RH", orienta Cristiano.

Além disso, ele ressalta a importância de se ter

acesso aos manuais de identidade visual, melhores prá-

ticas e até ao material referente às normas da empresa

e de cada função. "Quanto melhor você entender a

empresa, melhor vai poder conceber a solução de comu-

nicação interna. E os profissionais do departamento de

comunicação e marketing é que vão te ajudar com isso".

Quanto custa uma intranet?

A definição do valor final do orçamento vai depender

da estrutura que será montada para a concepção do

projeto."."Uma intranet pode ser concebida com custos

a partir de R$ 1.000,00 (ou até menos) e pode chegar

a valores como R$ 200 mil ou mais, dependendo do

tamanho e da complexidade de suas ferramentas",

relata Cristiano.

Dentre as principais .definições, o tipo de platafor-

ma tecnológica a ser utilizada exercerá influência na de-

finição dos valores. "A intranet de baixo custo é permiti-

da com software open source e hardware mínimo como

servidor, mas não considera custos com treinamentos

etc. Essa pode ser uma ótima solução para as empresas

pequenas. Para as grandes empresas, aconselho um

investimento maior, mas que garanta ferramentas úteis

que economizem dinheiro com processos e que con-

temple, também, uma campanha de incentivo e um bom

treinamento, fazendo com que o ROÍ seja viabilizado ao

se considerar as economias de escala e de tempo e o

ganho de produtividade e comunicabilidade".

Estimulando seu uso

Para evitar que a intranet se torne um "gigante

abandonado" dentro da estrutura de uma empresa,

será fundamental estimular seu uso por parte dos

colaboradores. "A empresa deve migrar, se possível,

integralmente, alguns processos para a intranet.

Exemplo: os boletins informativos de RH, que antes

eram disponibilizados nos quadros de aviso, devem

ser extintos e sua informação ser publicada apenas

na intranet", diz Adriana.

Outra dica é investir em campanhas de trei-

namento e sensibilização do público interno. "Em

quase todos os casos, propomos uma campanha de

incentivo, que pode .atrair usuários e fazer com que

eles conheçam melhor a ferramenta nos seus primei-

ros dias de uso - incentivando o uso posterior, já que

adquirem o domínio da ferramenta e conhecem o

conteúdo que ela tem para oferecer. Essas campa-

nhas de incentivo funcionam atraindo usuários diaria-

mente, por oferecer premiações a usuários que en-

contrarem algum conteúdo específico ou que acessa-

rem por mais horas e assim por diante, com critérios

definidos de acordo com a necessidade do cliente.

Pode-se ainda utilizar mídia convencional: cartazes, -

palestras e outros modelos de comunicação inicial,

como uma festa de lançamento", relata Cristiano.

Intranets na era Web 2.0

Ao longo dos últimos dois anos, a mídia especializa-

da tem ressaltado que o movimento Web 2.0 trouxe

uma transformação no relacionamento do usuário



com os ambientes digitais, no qual ele se torna peça

fundamental para a sua evolução.

Trazendo esta realidade para o segmento das

intranets, é possível apontar algumas das principais

mudanças ocorridas nos modelos existentes para

criação e administração destes ambientes.

"As intranets de gerações anteriores propor-

cionavam pouca interação com seus usuários. Eram

ambientes com baixo potencial colaborativo. Os

funcionários enviavam informações para os gestores

responsáveis e somente após sua análise e aprova-

ção, estas informações eram publicadas. Este 'longo

caminho' não incentivava a colaboração. A Web 2.0

caiu como uma luva para as intranets. Através das

ferramentas de Web 2.0 (Corporate Blogs, K-Logs,

Free tagging, Wikis, RSS etc.), os funcionários podem

publicar e compartilhar informações de forma muito

mais simples e ágil", atesta Adriana.

Para o futuro, as perspectivas apontarn para

uma evolução ainda mais completa na forma de

relacionamento do colaborador com o ambiente

corporativo digital. "Com o que chamam de Web

3.0 (contextualização da plataforma web), as intra-

nets se tornarão ainda mais intuitivas, permitindo,

por exemplo, que um usuário 'bata um papo' com a

interface e consiga respostas para as suas dúvidas

textuais. Assim, o usuário poderá escrever uma per-

gunta na busca e ter as respostas em forma de links

para conteúdo da intranet", finaliza Cristiano. ;'



Abaixo, a especialista da Sirius Interativa, Adriana

Menescal, apresenta um resumo das principais

etapas previstas no planejamento e desenvolvimento

de uma intranet:

1) Imersão

"Entendimento dos objetivos estratégicos do pro-

jeto, metas a serem alcançadas, entendimento sobre

o negócio da erripresa, organograma funcional, estra-

tégia^ de comunicação, ambiente tecnológico etc."

2) Definição da arquitetura da informação

"É nesta etapa que será definida a estrutura da

intranet e o planejamento da sua interface. É es-

sencial o envolvimento dos usuários finais durante

todo este processo, se tornando uma importante

tática para diminuir a resistência a nova intranet.

Eles devem ter a percepção de que são vozes ativas

no processo de desenvolvimento (e efetivamente

serem). Exemplo: criação de um grupo interdeparta-

mental para participar do projeto deste o início."

3) Definição do conceito gráfico da intranet

4) Definição da estratégia de conteúdo

5) Implementação na plataforma tecnológica

definida (ferramenta de portal e CMS)

6) Definição dos guidelines de utilização e publica-

ção de conteúdo

7) Criação do comitê gestor da intranet

"Papéis e responsabilidades dos responsáveis pela

sua gestão e evolução."

8) Implantação

9) Divulgação

"Aqui, é importante criar uma campanha para o lan-

çamento e divulgação da intranet. Esta campanha

deverá ser bastante persuasiva para envolver os

usuários no novo projeto."

10) Monitoramento e evolução

"Ferramentas de monitoramento são muito impor-

tantes para acompanhar a utilização da intranet e é

essencial ter o envolvimento dos usuários neste pro-

cesso, realizando pesquisas de satisfação e coletando

sugestão para a melhoria e evolução do projeto."
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