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São Paulo, 9 de Setembro de 2003 - Pesquisa mostra que meios impressos ainda batem a intranet 
dentro das grandes corporações. O jornal impresso ainda bate de longe a intranet como forma de 
comunicação interna nas grandes empresas brasileiras. A informação faz parte de uma pesquisa 
realizada pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) e a empresa Ideafix 
Estudos Institucionais em cem das 500 "Maiores e Melhores" empresas listadas pela revista 
"Exame" (Editora Abril). Segundo a pesquisa, o jornal é o principal veículo de comunicação interna 
em 51% das empresas pesquisadas (em 33% delas é diário), seguido das revistas com 24% e a 
intranet, com apenas 18%, embora o recurso esteja disponível em 77% delas.  
 
Além desses veículos, as empresas utilizam também jornal eletrônico, agências de notícia, 
cartazes, cartas do presidente, banners, comunicação face a face, caixa de sugestão, jornal mural 
e abre telas no computador . A pesquisa, que usa dados do ano 2001, só foi divulgada agora com 
a publicação do livro "Comunicação Interna - A força das Empresas", o primeiro de uma série que 
a Aberj pretende lançar para divulgar suas pesquisas sobre a comunicação empresarial.  
 
Além dos resultados da pesquisa, que aponta um crescente interesse pela comunicação interna, o 
livro traz cases de sucesso de grandes empresas, como DaimlerChrysler, Holcim Brasil, ABN 
AMRO Real, Fiat do Brasil, CSN, e Embraco.  
 
Das empresas pesquisadas, 97% são associadas à Aberje. Juntas elas empregam mais de 800 mil 
funcionários e faturaram, em 2001, US$ 170 bilhões, o que representava 14% do PIB. Segundo a 
pesquisa, em 49% das empresas, as atividades de comunicação interna são responsabilidade da 
área de comunicação e em 41% delas, do departamento de recursos humanos. O modelo utilizado 
em 75% dos casos é um mix de equipe interna e externa. Nas empresas prestadoras de serviços, 
33% trabalham exclusivamente com equipe interna, índice que cai para 19% na indústria.  
 
Segundo Paulo Nassar, diretor-executivo da Aberje e coordenador da pesquisa, estes números 
mostram uma tendência dos anos 90 que foi a reestruturação do departamentos de comunicação 
das empresas, "promovendo o surgimento de uma vasta e variada gama de prestadores de 
serviços especializados no segmento da comunicação empresarial". Os jornalistas (54%) são o 
maior grupo profissional no segmento, segundo a pesquisa, seguido de relações públicas com 
32%. As mulheres ocupam 68% dos postos. A participação dos funcionários, através de sugestões 
de pauta para o jornal, concursos, colaboração fixa, etc, também é grande em pelo menos 90% 
delas.  
 
E-mail popular na gerência  
 
A pesquisa mostra também que 59% das empresas fazem comunicação voltada exclusivamente 
para o nível gerencial e os meios mais utilizados, neste caso, são e-mail (61%) e reuniões e 
eventos( 34%), junto com boletins (10%) e intranet dirigida (10%). Outro dado da pesquisa 
mostra que em 82% das empresas os investimentos em comunicação interna têm aumentado ano 
a ano (embora em nenhum caso cheguem a pelo menos 50% da verba de comunicação 
corporativa).  
 
Na avaliação de Nassar, apesar do crescimento nesses investimentos, a área ainda é tímida no 
Brasil onde se gasta cerca de US$ 27 per capita/ano contra US$ 640 nos Estados Unidos, segundo 
dados da Aberje baseados em pesquisas internacionais. "Mas há um claro aumento de interesse, 
embora ainda restrito às grandes empresas. Hoje o público interno já é reconhecido como 
estratégico para o cumprimento de metas", diz.  
 
Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Aberje e diretor de assuntos corporativos da 
Natura Cosméticos, Rodolfo Guttilla, o livro reúne experiências de sucesso que enfocam a maneira 



como as empresas estão tratando questões relativas ao uso das ferramentas de comunicação 
interna, o comando desse processo dentro da organização, sobre como informar, preparar e 
mobilizar o público interno em ambientes de mudanças e sobre como trabalhar esse público 
diante das crises empresariais.  
 
Um dos cases mostrados no livro é o do catálogo telefônico do Grupo Fiat. O relato é de Marco 
Piquini, gerente de comunicação da Fiat do Brasil, que conta o sucesso da lista telefônica interna 
com os telefones, faxes e e-mails dos funcionários de toda a cadeia produtiva da montadora. "Pela 
estrutura de organização e por suas características as empresas do Grupo Fiat trabalham de 
forma interligada utilizando serviços e produtos uma das outras e havia necessidade de maior 
facilidade de comunicação entre elas", conta Piquini.  
 
A lista pronta contém sete mil nomes e telefones, seis mil e-mails e 5 mil números de fax. 
Segundo o autor, "o catálogo telefônico do Grupo Fiat no Brasil teve um benefício extra e talvez 
mais importante. Pela quantidade de informações trazidas por seu volume (180 páginas) e peso 
(500 gramas) transformou-se numa evidência física do tamanho do grupo no Brasil e, por 
conseqüência, de sua importância econômica".  
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