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Solange Ruiz, gerente de RH
da Wunderman, vasculha a

internet atrás de candidatos e
ainda fiscaliza a concorrência

Murillo Constantino

Intranet ainda não é bem aproveitada
Especialista diz que empresas
resistem à inovação

A intranet, rede interna de co-
municação corporativa, ainda é
um elefante branco para algu-
mas empresas. Mas, segundo
David Reck, diretor da agência
de comunicação digital Enken,
ela pode ser uma aliada no au-
mento de produtividade. “Uma

comunicação interna bem feita
gera satisfação e bem-estar aos
funcionários e, desta forma, au-
mento o rendimento”, diz Reck.

Para alcançar esse resultado,
ele diz que o importante é ino-
var. “Muitas companhias ainda
são resistentes quanto à utiliza-
ção de ferramentas lúdicas,
como jogos educativos e servi-
ços, e à abordagem de assuntos

que não são ligados ao negócio”,
diz. “Em geral, elas pensam a
intranet apenas como algo que
fale da empresa e não um meio
que acrescente e até evite o uso
de outros sites externos”.

Do início
Reck diz que fazer um projeto
de intranet apenas com o setor
de recursos humanos e de tec-

nologia não é suficiente. É pre-
ciso ouvir também a área de co-
municação e a financeira. “Deve
ser realizada uma análise para
saber a realidade da empresa, de
como será o trabalho de marke-
ting interno”. A recomendação
do diretor é que a intranet seja
descentralizada, em um modelo
em que diversos funcionários
podem atualizar. ■

Empresas ainda são
resistentes quanto
à utilização de
ferramentas lúdicas
e à abordagem de
assuntos que não são
ligados ao negócio

10 DICAS PARA UMA INTRANET EFICAZ

1
A rede interna precisa ser
facilmente usada. Uma interface
ruim pode inibir a participação.

6
Dispense a burocracia e dê
autonomia. A intranet tem de
ser atualizada em tempo real.

3
A empresa precisa oferecer áreas
de entretenimento, que atraiam a
atenção do funcionário.

8
É necessário preocupar-se com
a mensuração de resultados e
rastrear a navegação do usuário.

9
Gere um manual eficiente de
política de publicação e de
conteúdo para a rede interna.

2
Um bom sistema de busca é
fundamental para os usuários
encontrarem o que precisam.

7
O visual do site precisa de um
padrão claro. A falta disso passa
a sensação de desorganização.

4
A intranet precisa oferecer
serviços, como classificados
e até roteiros culturais.

5
Os projetos precisam ser
corporativos e necessitam de um
líder para que aconteçam.

10
Estabeleça normas de segurança
e um login único para facilitar
a navegação.

ESPIONAGEM

Comunidades
podem servir de lupa
à concorrência

Candidatos não são a única
ocupação de Solange Ruiz,
gerente de recursos humanos
da agência Wunderman, quando
ela entra em redes sociais.
A executiva aproveita o espaço
para conferir o que a
concorrência anda fazendo pela
internet. “Pelas comunidades
virtuais posso observar quais
profissionais as outras empresas
vêm buscando, quais são as
vagas ofertadas”, diz. Desta
forma, Solange conta que pode
tomar atitudes de prevenção
para não perder seus talentos.
“Precisamos ficar atentos,
pois as agências estão muito
digitalizadas. Nós investimos,
treinamos e não queremos perder
nossos profissionais”, afirma.

Santander Universidades oferece bolsas
No total, o programa oferece 200 vagas para cursos de curta duração
no exterior. Algumas delas arcam com os custos de matrícula,
manutenção e alojamento e outras ainda oferecem bolsa de € 2 mil
a cada estudante. As inscrições estão abertas e vão até o início de abril
para workshop na Universidade Harvard Law School; para ensino
de espanhol na Universidad de La Rioja; e para cursos na Brown
University, com temas sobre gestão, sustentabilidade e tecnologia.

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 25.
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