
Portais Corporativos: a conexão viva entre informação e performance  
 
A vida desta conexão não depende só da tecnologia do Portal corporativo.... depende justamente 
de um sistema de fatores culturais, informacionais, comunicacionais dentre outros....Portais 
Corporativos são sistemas de comunicação mediado pela tecnologia de Internet e significam mais 
gestão de mudanças do que tecnologia. Depende mais das pessoas e é construido para que as 
pessoas da sua rede de valores, da sua empresa, do seu departamento, consiga gerar resultados, 
ser mais produtivos e inovadores e cumprir seu papel na vida da empresa. É, portanto, uma 
conexão viva porque também se desenvolve e sofre adaptações ao longo de sua evolução e, ao  
contrário do que se pensa, um Portal coporativo não é apenas um projeto ou um evento ...é um 
processo. E para gerar valor e resultados neste novo ambiente de negócios, precisa ser uma 
ferramenta de gestão muito mais do que "mais uma tecnologia" implantada na sua empresa. 
 
A definição de Portais Corporativos é variada e por vezes política, tendendo para os diversos 
pontos fortes dos fornecedores existentes. 
 
Entretanto, podemos resumir de forma bem prática, que eles são ambientes de trabalho 
integrados, sustentados por tecnologia da informação, e que proporcionam um ponto único de 
integração e navegação pelas informações, conhecimento e, expertises da empresa, se tornando o 
"workplace" do funcionário, e permitindo colaboração, acesso integrado a toda e qualquer 
informação que ajude ao profissional a desempenhar seu papel na empresa. 
 
Este conceito se amplia a todos os stakeholders da empresa extendida, isto é para todos os 
processos e participantes de sua rede de valor: fornecedores, complementadores, etc..  
 
Portais corporativos centralizam as informações estruturadas e não estruturadas da empresa, 
monitora processos de negócios (e permite gerência em tempo real); melhorar produtividade 
operacional; conecta as pessoas a conteúdo e colaborações relevantes, reduz custos de uma série 
de processos, enriquecem os benefícios de investimentos tecnológicos já feitos etc. Então é o céu? 
Não, apenas uma forma ou uma ferramenta de gestão efetiva para enfrentar a realidade dos 
novos ambientes competitivos em redes de colaboração e competição ao mesmo tempo; às 
questões de que o que vale agora é a informação certa, no tempo certo, para a pessoa certa e 
não apenas os ativos físicos; à exigência de uma visão e atuação mais integrada da empresa  
e nos conceitos de rede de valores que dão suporte às novas formas de competição. 
 
Entretanto, para conseguir alcançar os benefícios tangíveis e intangíveis que um portal coporativo 
pode proporcionar para a sua empresa, ele deve ser planejado e desenhado de forma detalhada e 
efetiva e alinhado ao negócio da empresa. São vários fatores a serem levados em consideração, 
desde objetivos, cultura atual e desejada, equipes responsáveis, lideranças, gestão de mudança à 
escolha da tecnologia e efetiva implantação e mensuração de resultados. Não é apenas uma 
resolução financeira e tecnológica e, geralmente, a falta de um planejamento e implementação 
integrados são causas do fracasso e do desperdício de recursos. 
 
Então, para construir o valor e alcançar estes resultados prometidos pelos Portais Corporativos, é 
preciso que ele seja, literalmente, planejado e implementado para dar vida às conexões mais 
desejadas e sonhadas de TI com a empresa como um todo: a conexão dos investimentos em 
projetos com a geração de resultados efetivos para a empresa, ajudando a torná-la mais 
produtiva e competitiva.   
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