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A área de comunicação interna da Unilever Best Foods, em São Paulo, recebeu mais de 200 
respostas dos funcionários para a pergunta - o que faz uma união perfeita. A promoção interna 
para o último Dia dos Namorados não foi, porém, apenas um incentivo ao romantismo. O objetivo 
era divulgar a união das marcas Knorr e Cica. "Conseguimos envolver e espalhar a notícia", conta 
Karin D'Annibale Bech, coordenadora de comunicação da Unilever Best Foods.  
 
Juntamente com os eventos, a companhia usa revista bimestral, jornal mural, intranet e reuniões 
para manter seus 7 mil funcionários informados. O resultado, além da divulgação da estratégia 
corporativa, é o incremento da motivação das equipes e aumento da produtividade, já que os 
talentos sentem-se mais valorizados.  
 
- Tendo noção correta da direção da companhia, a motivação dos profissionais aumenta e eles 
entendem claramente a importância de sua função na Unilever - afirma Karin. Hoje, todas as 
ferramentas de comunicação destacam endereços de e-mail e cartas para correspondência. 
"Valorizando a opinião dos setores, o profissional sente-se prestigiado", justifica Karin.  
 
Pesquisa da Mercer Human Resource com 2,6 mil profissionais norte-americanos mostra que 82% 
dos funcionários que recebem informações a contento não pretendem deixar a empresa e 94% 
deles estão comprometidos com o trabalho. "Não há dados no Brasil, mas as empresas começam 
a valorizar este ponto", assinala a consultora em Comunicação Estratégica da Mercer, Mariana 
Mouret.  
 
O mais relevante é perceber que salário e benefícios não são as únicas formas de reter e motivar. 
"A comunicação conquista, cria vínculo", diz ela. O desafio é não menosprezar a importância do 
contato pessoal entre os níveis hierárquicos. Prova disso é o sucesso que a ferramenta Canal 
Direto com o Presidente tem na Star One, do grupo Embratel.  
 
Quinzenalmente, um funcionário pode conversar pessoalmente com o primeiro executivo da 
empresa. "Sempre temos candidatos. Nunca precisamos apelar para o sorteio", conta Andréa 
Destri, gerente de Recursos Humanos da empresa, acrescentando que 82% dos profissionais 
visitam a intranet pelo menos uma vez por dia.  
 
O computador também fortalece a comunicação interna na Companhia Brasileira de Petróleo 
Ipiranga. A partir do Ipiranga On Line, os funcionários têm acesso ao PRV Primeira Mão que 
informa resultados, iniciativas e sugestões de melhorias nos processos. "Assim, motivamos o 
alcance dos objetivos do Programa de Remuneração Variável (PRV) da empresa", explica Janete 
Rocha de Oliveira, assessora de comunicação interna da distribuidora.  
 
Cumprimento de prazos e satisfação do cliente  
 
Outra vantagem é manter o dinamismo. "Não podemos perder negócios por falta de imediatismo. 
Comunicação é estratégia", afirma Janete. A teoria tem mais relevância ainda em processo de 
fusão ou aquisição, como aconteceu na Voith Siemens Hydro diante da união com a Siemens em 
2000. "A informação era fundamental para o cumprimento de prazos e satisfação do cliente", diz o 
gerente de Tecnologia da Informação, processos e comunicação da empresa, Luiz Secco.  
 
Coordenador de comunicação da Henkel, Adilson Ramos de Oliveira ressalta o impacto da 
estratégia para o público externo. "Parceiros e clientes perguntam sobre a empresa e o 
funcionário deve saber responder", diz. Entre os profissionais, o resultado aparece em motivação, 
produtividade e reforço dos valores corporativos.  
 



A diretora de consultoria em RH da KPMG, Patrícia Molino, salienta, porém, a importância do 
contato face a face em detrimento do uso do computador. "É irrelevante, no entanto, detalhar 
dados que o empregado não vai usar. É preciso adequar-se ao público. Tão importante quanto 
este ponto são a transparência e os limites da confidencialidade", acredita Patrícia.  
 
Um erro comum é permitir a formação de um sistema paralelo e informal de informações. "Se 
algo confidencial vaza e depois é confirmado, os profissionais acreditarão nos boatos seguintes", 
diz a diretora da consultoria de RH. Outro ponto que requer cuidado é a comunicação entre 
setores.  
 
A gerente de RH e qualidade da Amil, Ivania Morgado, reforça que quanto maior a interface entre 
áreas, mais importante a eficiência da comunicação. "Fizemos workshops entre o atendimento e o 
setor de cadastramento de médicos para evitar ruído entre eles", exemplifica a gerente da Amil.  
 
Na Networks Associates, de tecnologia em segurança de rede, o setor de comunicação é 
fundamental à área de vendas. "Nossos informativos subsidiam a reação diante da concorrência", 
conta o analista de marketing e comunicação da empresa, Fabio Fagundes.  
 
Quando os funcionários estão em vários locais, o desafio é ainda maior. Na Stefanini, de projetos 
em TI, parte da mão-de-obra está nas empresas clientes e recebe a visita constante de 
consultoras internas de RH. "Assim, evitamos que sejam informados sobre nossas ações por 
outros e percam a noção do grupo", resume a gerente de RH da organização, Magali Bredariol.  
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