




Izolda explica que a estratégia para a divulgação da área de

TI segue os mesmos princípios básicos de qualquer outro

planejamento. Ou seja, ter em mente os chamados quatro

"Ps" do marketing: produto, preço, praça (pontos de venda)

e promoção (divulgação). "A área de TI já tem definidos seus

produtos e serviços, sabe qual o preço e seu público-alvo

está nas outras áreas da empresa. Agora precisa cuidar da

promoção."
As publicações internas da corporação, como revista,

intranet, mural e boletins, representam alguns dos caminhos

para se atingir os clientes e informá-los sobre o que a TI faz

e quais são as novidades da área. "Estes mecanismos têm

a vantagem de estarem alinhados com a política interna, já

que a cultura da empresa deve nortear as ações", explica.

É justamente isto que ocorre na Ticket. Mensalmente, a
TI conta com espaço na revista interna. Além disto, a área

recorre à mídia externa, divulgando casos de sucesso e

ministrando palestras. "Apresentar cases fora da empresa

nos dá credibilidade, pois os usuários internos nos vêem

com mais capacidade para agregar-lhes valor. O mesmo

ocorre quando somos premiados. Isto facilita a aprovação de

projetos", conta Sérgio de Oliveira.

Decifrando a TI
Mostrar os benefícios da tecnologia da informação tem sido

a "arma" de Reinaldo D'Errico, superintendente de informá-

tica da Indiana Seguros. Ele destaca que receber prêmios

de veículos da imprensa ou instituições estimula o reconhe-

AÇÕES PRECISAM
DE PLANEJAMENTO
Veja algumas dicas de marketing da professora de pós-gradu-

ação e coordenadora das oficinas da ESPM, Izolda Cremonine:

- a iniciativa deve partir de quem detém o produto

- o ideal é ser coordenada pelo departamento da comunicação
- alinhar com a política interna da empresa

- o projeto deve ter um gestor responsável por nortear as ações
- usar a mídia interna para a divulgação
- fazer eventos próprios da área

- começar com ações simples para depois pensar em maior
complexidade

cimento da área perante a companhia e o

mercado em geral. Na seguradora, todo

mês a área de TI tem espaço reservado

na revista digital "Fatos Indiana". O ma-

terial - de responsabilidade do RH - fica

armazenado na intranet, onde também
se encontra o canal "Plugue-se", com as

matérias que saíram na imprensa sobre a

Indiana. "O melhor marketing para TI é o

resultado. E ainda melhor que eu fazer a

propaganda é o usuário [dono do projeto]

divulgar os projetos de TI", defende.

Já na Transportadora Brasileira

Gasoduto Bolivia-Brasil (TBG) o pontapé

inicial do projeto de comunicação da TI foi

a identificação de como os funcionários

da companhia enxergavam a área. Elabo-

rado pelo CIO Flavio Henrique Wuens-

che, o plano começou a ser executado em

janeiro deste ano e envolveu produção

de newsletters, eventos e noticias na
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intranet. "A maior dificuldade é a mudança cultural.

As pessoas ainda vêem a área de TI como apenas

fornecedora de micro, internet, e-mail; e não como

gestor de informação", assinala Wuensche. Justa-

mente por isto, ademais de divulgar os projetos, seu

trabalho tem por objetivo, também, mudar a visão

que os usuários têm do departamento.

As newsletters, produzidas por uma pessoa de

marketing contratada pela área de TI, contam com

recursos como animações, gráficos e até vídeos

para despertar o interesse do leitor. No que diz res-

peito à newsletter, Izolda Cremonine, da ESPM, cha-

ma a atenção para a necessidade da elaboração de

projetos editorial e gráfico que definam, entre outros

pontos, a periodicidade e o foco da publicação. "Nós

sempre mostramos os benefícios da TI ressaltando

que não entregamos simplesmente a tecnologia pela

tecnologia, mas agregamos valor", conta Wuensche.

Todas as ações de comunicação ficam concentradas

na intranet, bem como os vídeos de treinamento e

dicas de segurança.

Apesar de o projeto ainda engatinhar, Flavio colhe

alguns resultados. Seu objetivo é fazer com que o

departamento de TI seja visto como fornecedor de

informações estratégicas de maneira automatizada

e rápida para os diversos negócios da empresa.

"Cerca de 30% das gerências já identificaram a

capacidade da TI entregar as informações que elas

precisam para gerir o negócio."

Estratégias
Para que o plano de marketing seja bem-sucedido,

é preciso levar em conta a cultura da empresa, o

número de áreas a serem atingidas, em quantas

plantas da empresa vão ocorrer as ações (para pla-

nejar a logística), bem como o tempo desejado para

alcançar os resultados e a quantidade de pessoas

envolvidas. "É fundamental que o projeto tenha um

gestor. E é ainda melhor se a coordenação ficar

com a comunicação", salienta Izolda Cremonine. Na

Alcoa esta filosofia parece estar intrínseca, A atual

CIO, Tânia Nossa, fez MBA em marketing e vem co-

locando em prática o que aprendeu. "Acredito muito

que a TI tem de ter um plano como qualquer outro

produto ou serviço", aponta. Para isto ela recorre

aos quatro "Ps" e alinha suas ações com a comuni-

cação da corporação.

No lançamento do portal MyAlcoa, portal lançado em

2003 que substituiu a intranet, foram realizadas diversas

campanhas, como distribuição de mouse pad, camise-

tas, colocação de outdoor. "Era uma mudança muito

grande. Desligamos intranet, que era bem popular. Pre-

cisávamos que os usuários gostassem do novo portal

e soubessem usá-lo. E a mudança deveria ocorrer sem

parar a produção." Tânia implementou elearning, com

programas de computador para testar o conhecimento

sobre o portal, e realizou treinamentos presenciais.



Outro projeto que está exigindo esforço neste

sentido chama-se eTools, cujo objetivo é fazer

com que os usuários tirem o maior proveito das

ferramentas de software disponíveis. Para atingir

os sete mil funcionários da Alcoa, Tânia teve apoio

da comunicação interna e contratou uma agência

de publicidade externa para ajudar na campanha.

Além das promoções pontuais, periodicamen-

te, os projetos da área de TI são divulgados in-

ternamente. No portal existe um canal reservado

para informática. Mais que divulgar para o resto

da companhia as realizações da TI, há uma outra

preocupação: manter informados os colaborado-

res da área. Semanalmente, circula o "IT News",

PREMIACÕES NO
ALVO DÓ MARKETING
Criar premiações e ações para o departamento de TI, além
de motivar os funcionários, é também uma ferramenta de
endomarketing. Com a expectativa de realizar 76 projetos
neste ano, o departamento de TI da Ticket criou, há dois
anos, o prêmio Curió, no qual os colaboradores de TI
inscrevem seus projetos. A iniciativa seleciona os trabalhos
para concorrer no Bernache, uma premiação mundial que
tem edições regionais e destaca projetos das diversas
unidades. "A TI tem ganho sempre. Este marketing é muito
interessante, pois é uma divulgação muito ampla dentro da
empresa", analisa Sérgio Luiz de Oliveira, diretor-adjunto de
tecnologia da informação da Ticket.
Na Indiana Seguros, o prêmio "Craques da Indiana" elege,
trimestralmente, as melhores ações do período de todos
os departamentos da seguradora. Assim como na Ticket,
na seguradora na maioria dos projetos eleitos sempre a TI
está de alguma maneira envolvida, "As pessoas se sentem
satisfeitas e reconhecidas", afirma Reinaldo D'Errico, super-
intendente de informática da Indiana Seguros. No ano pas-
sado, a área de TI respondeu a cerca de 600 solicitações,
um número que deve ser mantido em 2006.

um jornal eletrônico exclusivo para a área de TI reportar o

que está fazendo.
Integrar a equipe e despertar nela a importância de

comunicar os benefícios de seus projetos tem sido uma

preocupação de diretores de TI. Sérgio de Oliveira, da

Ticket, não apenas incentiva os colaboradores a divulga-

rem seus projetos, como criou mecanismos para aumentar

esta participação. Desde que, há cerca de cinco anos, o

direcionamento da TI se voltou para os negócios, cada

divisão da multinacional - como restaurante, alimentação e

car - passou a ter um coordenador de projetos. Com isto,

as unidades começaram a compreender melhor o trabalho

da TI. "Não há iniciativa sem o suporte da tecnologia da

informação; precisamos demonstrar o que fazemos, mostrar

nossa competência e que atingimos resultados", assinala

Oliveira, que incentiva a equipe a divulgar seus trabalhos.

O conjunto de estratégias e ações institucionais voltado

para o público interno pavimenta um caminho para fortalecer

a imagem do departamento de TI. Ao se preocuparem e

colocarem em prática o endomarketing, os CIOs usufruem dos

benefícios da divulgação. E, de quebra, contam com uma ajuda

extra na hora da aprovação de projetos. Não é à toa, então, que

o ditado "propaganda é a alma do negócio" é tão popular.
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