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M
anter a comunicação interna
em constante funcionamen-
to é uma premissa antiga e
importante para a maioria
das empresas. Seja para di-

vulgar decisões da direção, seja para informar
sobre segurança no trabalho, surgia o "mural-
jornal" na história corporativa: um grande pai-
nel de notícias e comunicados. Também nasce-
ram os veículos internos de comunicação, house
organs, que ainda têm bastante sucesso. Mas
essa comunicação impressa pode estar ceden-
do espaço para novidades tecnológicas, como
grandes telas de LCD e conteúdo direcionado.

O primeiro avanço tecnológico foi a intranet,
portal de internet de acesso restrito aos funcio-
nários, que não substituiu os murais. Da mesma
forma, os tradicionais painéis passam a coexis-
tir com as modernas telas de LCD. A diferença é
que os monitores já comprovaram, onde foram
instalados, que atraem muito mais atenção, pro-
vavelmente por causarem grande impacto visual
na transmissão da informação.

Uma das pioneiras nesse novo formato de
endocomunicação é a Natura. Há alguns anos
a direção vinha observando um crescente de-
sinteresse pelos velhos painéis de cortiça, sem
o mínimo apelo visual. Até o jornal interno já
não provocava o mesmo interesse nos mais
de 5 mil empregados da companhia. Assim, a
diretoria encomendou, no final de 2007, uma



pesquisa qualitativa para saber como os funcio-
nários gostariam de receber informações sobre
a empresa. A partir dos resultados foi criado o
Canal Natura de TV, uma central de informação
interna com produção de jornalismo e informa-
ções sobre saúde e qualidade de vida.

Transmitida desde outubro de 2008, a progra-
mação vai ao ar diariamente nas 20 telas de LCD
de 42 polegadas que a Natura mantém em suas
três sedes: Cajamar (a fábrica, com 3 mil funcio-
nários); Itapecerica da Serra (650 colaboradores);
e Alphaville (250). O conteúdo é produzido pela
MVL Comunicação e abrange desde informações
de mercado até dicas de cultura. Agora, o jornal
interno só volta a circular em edições especiais,
segundo a gerente de comunicação interna, Cris-
tina Amadio. "No caso do jornal, tentávamos
conversar com todos os públicos internos e mui-
tos executivos não se identificavam. Com as telas
em funcionamento, além de falarmos especifica-
mente com cada departamento, atraímos muito
mais atenção em todos os níveis", esclarece.

A empresa estadunidense Caterpillar, líder
mundial em fabricação e venda de tratores e
máquinas para terraplenagem e mineração, tem
em sua sede brasileira o mesmo sistema. São
11 pontos de telas de LCD na unidade de Pi-
racicaba, interior paulista, que inclui a fábrica
brasileira da companhia. A programação do ca-
nal atinge cerca de 5 mil pessoas diariamente
entre colaboradores e visitantes. "Observamos
que na fábrica muitas pessoas utilizam as telas
como única ferramenta de comunicação so-
bre vários assuntos, inclusive os relacionados
a interesse geral, como política e imposto de
renda", explica Adriana Paesman Menegatti,
supervisora de comunicação da empresa.

Veiculado desde agosto de 2008, o conteúdo é
desenvolvido pela Elemídia Empresas e cada uma
das nove telas da fábrica transmite informações
de acordo com as demandas da área a que serve.
Os monitores têm tamanho padrão de 32 polega-
das, exceto o da recepção, de 42.

COEXISTÊNCIA PACÍFICA
Também em funcionamento desde agosto de

2008, o mural digital da multinacional alemã de
produtos químicos Lanxess também é um suces-
so. No escritório de São Paulo mantiveram, na
área do café, o painel tradicional e, ao lado, co-

locaram a novidade digital. Com uma tela de 42
polegadas próxima, o contraste é ainda maior.

O conteúdo também é produzido pela Elemídia.
Traz notícias sobre mercado e a história da em-
presa, que atua no Brasil desde 2004 e teve ori-
gem a partir de uma dissidência do grupo Bayer.

Recentemente, a Lanxess comprou a Petroflex
e agora possui 900 colaboradores no Brasil. Es-
tava prevista para abril a implantação das telas de
LCD nas outras unidades produtivas da empresa:
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
A expectativa é que a programação atinja todo
esse contingente até maio. "Observamos aqui na
sede de São Paulo que as pessoas se interessam
mais quando leem as informações nas telas. Fi-
cam mais atentas e interadas no nosso mercado,
por conseqüência", explica Daniele Aronque, da
comunicação corporativa da empresa.

Embora a tecnologia das telas de LCD seja mais
atraente, em princípio ela serve apenas para com-
plementar as informações disponibilizadas nos
painéis tradicionais. "Uma coisa não substitui a
outra, mas se complementam com bastante efici-
ência", destaca Cristina Madio, da Natura. Neste
caso, as telas substituíram apenas o jornal inter-
no da empresa, e a maioria delas está instalada ao
lado dos murais de papel. "Há informações como
aniversários, listas de novos colaboradores [fun-
cionários] e premiações, que ainda se mostram
mais funcionais por meio dos murais tradicio-
nais", conclui. O Canal Natura, diferente das ou-
tras duas, também oferece áudio além de imagens.
Porém, toda a programação vai ao ar com legenda,
assim como nos canais de outras empresas.

A Lanxess também disponibiliza os dois forma-
tos lado a lado: "Na tela, vale o sistema de looping.
O que o colaborador não teve tempo de ler na tela,
está afixado no mural de papel", explica Daniele.

A Caterpillar segue a mesma filosofia. Uma
característica curiosa da fábrica de tratores é o
conteúdo de boa parte das notícias. Na fábrica
de Piracicaba a maior parte dos funcionários é
formada por homens e, no horário de almoço,
quando os turnos se revezam, a freqüência das
notícias aumenta. Nesse período, são reinciden-
tes as notas sobre futebol e esportes em geral,
isso por clara preferência da audiência. Mas, fe-
lizmente, ainda nenhum funcionário tentou es-
ticar nas quartas-feiras à noite para sintonizar
no monitor a Copa do Brasil. 
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