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A" COMUNICAÇÃO" INTERNA" COMO" FERRAMENTA" DE" GESTÃO:" Processo" de"
implantação"da"Intranet"na"Associação"Evangélica"Beneficente"de"Londrina"–"AEBEL."
"

Reilly"Alberto"Aranda"Lopes1"
"

RESUMO"

Este%artigo%relata%a%importância%da%comunicação%interna%em%uma%instituição,%os%

malefícios%da%falta%de%informação%por%parte%dos%colaboradores,%e%do%processo%de%implantação%

de%um%novo%canal%de%comunicação%dentro%da%Associação%Evangélica%Beneficente%de%Londrina,%

a%Intranet,%uma%ferramenta%desenvolvida%com%o%intuito%de%manter%os%colaboradores%informados%

e%promover%um%diálogo%entre%os%funcionários%e%a%alta%direção.%

Cada%vez%os%gestores%percebem%a%necessidade%das%organizações%em%voltar%

sua%atenção%para%a%comunicação%com%os%seus%diversos%públicos%estratégicos,%promovendo%

diálogos%e%promovendo%mudanças%na%cultura%organizacional,%com%o%objetivo%de%fortalecer%a%

confiança%da%equipe,%a%principal%responsável%em%manter%a%empresa%estável%e%competitiva.%

"

PalavrasNchave:% Comunicação% corporativa,% Comunicação% internaG% Diálogo,% Cultura%
Organizacional,%Gestão.%

%

INTRODUÇÃO"

Ainda%não%são%muito%comuns%os%estudos%que%abordam%o%tema%“comunicação%

interna”,%mas%cada%vez%mais%este% tema%é%abordado%dentro%das% instituições,%em%virtude%dos%

novos%desafios%da%contemporaneidade,%exigindo%das%empresas%a%manutenção%da%reputação%

positiva%na%sociedade.%A%proposta%é%fazer%uma%reflexão%sobre%a%comunicação%hoje,%que%está%

cada% vez% mais% dinâmica,% mostrando% a% necessidade% de% se% aprimorar% a% comunicação% nas%

empresas,%buscando%a%qualidade%no%ambiente%de%trabalho%para%os%colaboradores,%que%passam%

boa%parte%de%suas%vidas%dentro%de%uma%organização.%A%comunicação%deve%contribuir%para%a%

melhoria%da%relação%entre%a%empresa%e%seus%funcionários,%proporcionando%um%bom%ambiente%

de%trabalho.%
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A"COMUNICAÇÃO"CORPORATIVA"

Comunicar\se%é%um%dos%mais%importantes%atos%do%ser%humano,%afinal,%é%uma%

questão% de% sobrevivência.% Esta% premissa% também% é% válida% para% as% organizações,% que%

dependem%da%comunicação%com%seus%mais%diversos%públicos%para%manter\se%viva%no%mundo%

competitivo.% Com% o% intuito% de% integrar% seus% processos,% organizações% percebem% que% a%

comunicação% é% peça% fundamental% para% garantia% dos% resultados,% mostrando\se% como% uma%

fundamental% ferramenta% para% propagação% de% mensagens% para% seus% públicos.% Assim,% a%

comunicação% cada% dia% mais% deve% ser% inserida% nas% estratégias% das% empresas,% pois% esta%

desempenha%papel%fundamental%na%transmissão%das%mensagens%que%a%mesma%irá%transmitir%

a%todos%os%seus%públicos,%desde%informações%do%cotidiano%até%os%assuntos%mais%delicados.%

TORQUATO%(2002)%afirma%que%são%quatro%as%formas%de%comunicação%dentro%

de% uma% organização,% são% elas:% comunicação% cultural,% administrativa,% social% e% sistemas% de%

informação.%

PINTO% (2009)% destaca% que% as% organizações% precisam% desenvolver% canais%

adequados%para%cada%tipo%de%mensagem%que%desejam%transmitir,%e%também%para%cada%público%

alvo% que% deseja% atingir.% Ainda% segundo% ele,% os% colaboradores% internos% têm% um% papel%

importante%na%formação%da%opinião%pública%sobre%a%empresa,%devendo%estes%serem%sempre%

bem%informados%sobre%todos%os%assuntos%que%dizem%respeito%à%instituição,%pois%os%mesmos%

podem%auxiliar%no%processo%de%comunicação,%tanto%interna%como%externa.%

Apesar% da% importância,% poucas% empresas% dão% ênfase% à% Comunicação%

Corporativa,% pois% mesmo% as% grandes% e% médias% empresas% ainda% não% despendem% altos%

investimentos% para% esta% área.% Muitas% lideranças% ainda% não% estão% preparadas% para% se%

comunicar,%eles%precisam%entender%que%são%os%líderes%são%responsáveis%pela%disseminação%

do%pensamento%estratégico,%e%que%isto%fará%com%que%a%organização%cresça%e%se%desenvolva.%

“Os%líderes%são%os%primeiros%que%devem%entender%que%a%comunicação%é%uma%área%estratégica%

de%resultados.%São%eles%que%devem%dar%o%primeiro%passo”%(NASSAR,%2005).%%

O%principal%processo%de%comunicação%que%este%artigo%vai%tratar%é%a%comunicação%

interna.%O%responsável%pela%comunicação%deve%oferecer%aos%seus%colaboradores%mecanismos%

que%possibilitem%que%esta% seja%eficiente,% garantindo%uma%boa% sintonia%entre%o%emissor% e%o%

receptor%da% informação.%Assim,%o%departamento%de%Comunicação%e%Marketing%deve% ter%um%

cuidado% especial% com% o% cliente% interno,% para% que% as% equipes% trabalhem% melhor,%

consequentemente%produzindo%melhor,%além%de%que,%os%colaboradores%são%aqueles%que%irão%

entrar%em%contato%diretamente%com%os%clientes%externos%da%instituição,%levando%até%eles%um%

uma%boa%impressão%de%seu%local%de%trabalho.%



! 3!

O%objetivo%da%comunicação%interna%é%informar%e%integrar%todos%os%colaboradores%

de%uma%instituição,%possibilitando%que%estes%conheçam%seu%ambiente%de%trabalho,%colaborando%

para%que%a%alta%direção%possa%ter%acesso%a%todos%os%níveis%hierárquicos.%Encontros,%eventos%

e% publicações% de% comunicação% são% os% principais% meios% de% propagação% das% principais%

atividades%de%uma%empresa.%Cada%colaborador%deve%conhecer%onde%trabalha,%saber%sua%visão,%

missão,% seus% valores% e% estratégias,% pois% sem% esse% conhecimento,% não% se% consegue%

estabelecer%metas,%ou%transmitir%à%sociedade%a%imagem%que%a%empresa%deseja%passar.%

A%comunicação%interna%deve%ser%integrada%às%demais%atividades%da%organização,%

pois%sua%eficácia%depende%de%um%trabalho%de%equipe%entre%as%áreas%de%comunicação,%recursos%

humanos,% diretoria% e% também% de% todos% os% empregados.% DRUCKER% (1964)% diz% que%

“administração% e% comunicação% interna% são% atividades% interligadas.% É% a% comunicação% que%

possibilita%à%administração%tornar%comuns%a%missão,%os%valores,%os%objetivos%e%as%metas%da%

empresa”.%Percebe\se%então%que%a%interação%entre%as%pessoas%e%as%empresas%é%fundamental%

para%estabelecer%um%bom%relacionamento% interno%e,%para%evitar%possíveis%conflitos%entre%as%

diferenças%de%objetivos%dentro%da%organização.%%

Algumas%informações%podem%causar%impacto%na%vida%dos%colaboradores%se%não%

forem%divulgadas%de%forma%adequada.%Assim,%a%comunicação%interna%deve%ser%utilizada%como%

uma%ferramenta%estratégica%para%a%disseminação%da%informação%entre%todos%os%colaboradores,%

através%do%estímulo%ao%diálogo,%à% troca%de% informações%e%experiências%e%a%participação%de%

todos%os%níveis%hierárquicos%da%empresa,%seja%esta%realizada%através%de%um%simples%cartaz,%

boletins%e%jornais,%até%um%sistema%interno%de%notícias%desenvolvido%especialmente%para%este%

fim.%

%

O"PROBLEMA"DA"FALTA"DE"COMUNICAÇÃO"""

Seja%a%empresa%pequena%ou%grande,%é%preciso%desenvolver%uma%cultura%em%que%

todos% os% colaboradores% sintam\se% parte% do% “todo”.% É% fundamental% ouvi\los,% do% contrário,% a%

equipe% não% vai% entender% que% sua% contribuição% é% importante% para% o% fluxo% das% informações%

internas.%MARCHIORI%(2006)%diz%que%“se%a%organização%já%aprendeu%a%ouvir%o%consumidor%em%

relação% ao% marketing,% é% preciso% aprender% a% ouvir% o% que% o% colaborador% tem% a% dizer% da%

organização”,%ou%seja,%de%nada%servem%veículos%de%comunicação%interna%se%não%houver%de%

fato%a%disposição%dos%líderes%para%o%diálogo%e%a%troca%de%ideias.%

“viabilizar%canais%de%comunicação%dentro%da%empresa%
que%favoreçam%o%relacionamento%humano%faz%com%que%
as%pessoas%se%sintam%reconhecidas%e%valorizadas.%E,%
ao%sentirem\se%valorizadas,%as%pessoas%reforçam%sua%
autoestima% e% melhoram% sua% qualidade% de% vida”%
(TOMASIG%MEDEIROS,%2007,%p.%92).%
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CANAIS"DA"COMUNICAÇÃO"NAS"ORGANIZAÇÕES"

A% comunicação% dentro% de% uma% organização% pode% percorrer% por% diferentes%

canais,%sejam%eles%formais%(realizada%através%de%hierarquia)%ou%informais%(realizada%fora%do%

sistema%convencional).%Os%canais%oficiais%podem%ser%boletins% informativos,% jornais% internos,%

reuniões,%e\mail,%murais,%entre%outros.%

No%entanto,%um%canal%de%comunicação%que%nem%sempre%é%favorável%à%empresa%

é%a%chamada%“rádio%peão”,%ou%“rádio%corredor”,%pois%é%através%dela%que%se%transmite%boatos%

que%podem%trazer%problemas%para%a%organização.%Realizar% reuniões%com%os%colaboradores%

para%esclarecer%quaisquer%boatos%é%a%melhor%forma%de%evitar%que%eles%comprometam%a%imagem%

dos%funcionários%e%da%Organização.%

A%falta%de%habilidade%do%emissor%pode%fazer%com%que%a%comunicação%não%seja%

eficaz.% É% responsabilidade% do% gestor% de% comunicação% garantir% que% as% informações% sejam%

disseminadas%de% forma%clara,%para% todos%os%públicos.%Uma%boa%comunicação% interna%só%é%

eficiente% quando% todos% os% colaboradores,% em% especial% os% gestores% e% líderes,% percebem% a%

importância%do%tema,%afinal,%por%mais%que%haja%canais%de%comunicação%entre%a%comunicação%

e%seu%público% interno,%e%por%melhores%e%mais%bem%preparados%que%sejam%seus%conteúdos,%

formatos%e% frequência,% seu% impacto% e% eficiência% ficarão% limitados% se%os% colaboradores%não%

ajudarem%a%fazer%com%que%as% informações%e%conhecimentos%circulem.%Da%alta%diretoria%aos%

operários%de%fábrica,%todos%devem%ser%responsáveis%pela%comunicação.%(BERALDO,%2000).%

"

O"GESTOR"E"A"COMUNICAÇÃO"ORGANIZACIONAL"""

Segundo%Tom%Peters%(CARVALHO,%2010),%o%problema%número%1%das%empresas%é%

a% falta% de% comunicação% entre% os% diversos% níveis% da% corporação.% Se% as% pessoas% não% se%

entendem,%não%conseguem%alcançar%objetivo%algum.%

Os%gestores%devem%possuir%a%visão%de%que%seus%subordinados%devem%ser%vistos%

como% parceiros,% não%mais% simplesmente% como% recursos% humanos,% promovendo% sempre% o%

diálogo%e%a% transparência.%Para%aperfeiçoar%as%práticas%do%relacionamento,%Mário%Persona,%

citado%por%Lima%(2009),%faz%oito%recomendações:%%

1.% Atuar%na%melhoria%do%clima%organizacionalG%%

2.% Entender%que%somos%clientes%uns%dos%outros%na%cadeia%de%valor%na%qual%

estamos%inseridosG%%

3.% Obter%uma%visão%clara%do%cliente%interno%e%de%seu%papel%na%cadeia%de%valor%

internaG%

4.% Estimular%a%prática%de%relacionamento,%visando%os%clientes%internosG%%
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5.% Desenvolver%uma%atitude%colaborativa%entre%indivíduos%e%áreasG%%

6.% Compreender%o%que%desejam%e%como%cativá\losG%%

7.% Aprimorar%o%sentido%de%excelência%e%trabalho%em%equipeG%%

8.% Desenvolver%uma%cultura%voltada%para%o%encantamento,%desenvolvimento%

e%manutenção%do%cliente%interno.%

Percebe\se% então% a% importância% de% investir% no% aprimoramento% das% relações%

internas%em%uma%instituição,%para%que%se%alcancem%resultados%positivos.%

"

A"IMPLANTAÇÃO"DE"UM"NOVO"CANAL"DE"COMUNICAÇÃO,"A"INTRANET"

A%Intranet%surgiu%nos%Estados%Unidos%em%1994%com%a% finalidade%de%resolver%os%

problemas%da%comunicação%interna%das%empresas,%centralizando%todas%as%informações%oficiais%

em%um%único%canal%e%com%uma%grande%vantagem,%o%baixo%custo%e%a%facilidade%de%disseminação%

da%informação.%

Para% se% implantar% uma% intranet% não% é% necessário% fazer% grandes% investimentos,%

afinal,% todos%os% computadores%existentes%na% instituição% são%utilizados%para%propagação%da%

mesma,%assim,%qualquer%organização,%independentemente%do%tamanho%pode%utilizar%a%intranet%

como%uma%excelente%ferramenta%de%comunicação%interna,%rápida,%barata%e%fácil%de%ser%utilizada.%

Em%uma%empresa%existem%departamentos,%cada%um%deles%com%sua%rotina,%seus%

documentos% padrões,% entre% outros.% A% proposta% da% intranet% é% centralizar% todas% estas%

informações% em% uma% única% plataforma,% que% vão% desde% procedimentos,% formulários,% até%

notícias%ou%conteúdos%interativos.%

Segundo%Ribenboim%(1996)%a%Intranet%é:%

“uma%rede%de%computadores%e%de%pessoas%que%funcionam%dentro%dos%

limites% bem% definidos% de% uma% organização% [...]%a"World" Wide"Web,%

usado% como% ferramenta%de% comunicação%e% canal% de%distribuição%de%

informações% no% âmbito% interno% da% organização,% aliado% a% outros%

recursos% desenvolvidos% para% a% Internet,% como% o% FTP% e% o% correio%

eletrônico,%é%o%que%constitui%as%Intranets”.%

Em%resumo,%pode\se%dizer%que%a%intranet%é%bastante%semelhante%a%um%site,%no%

entanto,%de%uso%exclusivo%de%uma%empresa,%que%funciona%apenas%em%um%ambiente%interno,%

que%tem%como%principal%objetivo%informar%o%colaborador%da%empresa%com%informações%gerais%

sobre%praticamente%tudo%o%que%ele%precisa%e%o%que%acontece%na%empresa,%buscando%redução%

de%custos%(impressão%de%documentos,%ligações%telefônicas,%tempo,%etc)%e%maior%velocidade%na%

divulgação%e%distribuição%das%informações.%
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Gordon%BENNET%(1997,%p.%105)%diz%que,%"a%chave%para%que%o%seu%investimento%

em%tecnologia%da%informação%seja%compensador%é%o%planejamento".%Baseado%nesta%premissa,%

pode\se%afirmar%que%é%preciso%ter%uma%estratégia%de%implantação%bem%definida.%Antes%de%iniciar%

o% projeto,% é% importante% analisar% as% necessidades% da% empresa,% facilitando% a% elaboração% do%

mesmo.% E% ainda,% é% preciso% definir% a% ordem% de% importância% desses% serviços% para% a%

produtividade,%estabelecendo%uma%classificação%por%ordem%de%importância.%Para%que%o%gestor%

possa% acompanhar% o% andamento,% um% cronograma% de% implantação% deve% ser% construído,%

contendo%todas%as%fases%de%execução%e%também%implementações%futuras.%

Na% Associação% Evangélica% Beneficente% de% Londrina% (AEBEL),% o% setor% de%

Comunicação%&%Marketing%decidiu%implantar%a%intranet%em%meados%de%2014.%Após%primeiros%

os%contatos%com%a%agência%de%criação%e%a%aprovação%do%orçamento,%a%equipe%de%comunicação%

agendou%reuniões%com%todos%os%setores%das%empresas%do%grupo.%Nestas%reuniões,%falou\se%

sobre%a%intranet,%e%os%256%participantes%sugeriram%mais%de%400%ideias%sobre%o%conteúdo%que%a%

intranet%deveria%conter.%

Após%este%período,%as%sugestões%foram%tabuladas,%e%em%uma%nova%reunião%com%

a%agência%digital,%estas%foram%classificadas%de%acordo%com%a%dificuldade%de%execução.%Algumas%

delas%dependiam%de%integração%com%outros%sistemas%e%foram%classificadas%como%nível%5,%as%

mais%simples%como%1,%e%assim%por%diante.%

Definidos%os%conteúdos%iniciais%e%os%prazos,%a%agência%digital%ficou%responsável%

pelo% desenvolvimento% da% plataforma,% e% o% setor% de% comunicação% ficou% responsável% pelo%

levantamento%dos%conteúdos.%Alguns%meses%se%passaram,%até%que%em%dezembro%de%2014%o%

projeto%saiu%do%papel%e%virou%realidade,%a%primeira%apresentação%da%“Intranet%Aebel”%aconteceu%

neste%período.%

"

RESULTADOS"OBTIDOS"

A%intranet%é%uma%ferramenta%de%fácil%utilização,%que%não%depende%de%nenhum%

conhecimento% técnico%aprofundado%para%se%beneficiar%de%suas%vantagens.%Seu%propósito%é%

simplificar%a%interação%do%usuário%de%forma%interativa.%%

Em% testes% desde% dezembro% de% 2014% em% uma% das% empresas% do% grupo,% o%

Hospitalar% Plano% de% Saúde,% a% intranet% vem% se% mostrando% uma% excelente% ferramenta%

estratégica.%Hoje,%a%intranet%distribui%as%informações%da%empesa,%minimizando%hierarquia%das%

informações,%como%a%própria%internet%propõe,%o%que%lá%está%é%para%ser%difundido.%Além%do%mais,%

gera%economia,%reduzindo%a%quantidade%de%material%impresso%em%murais.%
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Os% principais% benefícios% que% a% implantação% permite% é% credibilidade% das%

informações,%pois%a%fonte%é%segura,%a%melhoria%no%fluxo%de%comunicação,%o%compartilhamento%

de%informações%de%maneira%eficaz%e%a%redução%de%custos%com%impressões.%Um%outro%grande%

benefício%é%a%velocidade%com%que%se%obtém%uma%informação.%Caso%um%gestor%precise%saber%

da%“opinião”%de%sua%equipe%sobre%algum%determinado%tema,%basta%eu%ele%lance%a%pergunta%na%

intranet% e% em% poucos% minutos% as% respostas% começam% a% aparecer,% gerando% gráficos% de%

respostas%e%facilitando%a%tomada%de%decisão.%

Ainda% com% alguns% pequenos% erros,% realizou\se% em% março% de% 2015% uma%

pesquisa%de%satisfação%do%cliente%interno,%que%mostrou%que%65,4%%dos%colaboradores%estão%

satisfeitos%com%o%novo%serviço%implantado,%e%24,5%%apontaram%oportunidades%de%melhorias%

que% serão% analisadas% e% adequadas% para% melhorar% ainda% mais% o% produto.% Esta% pesquisa%

apontou%ainda%que%70,6%%dos%entrevistados%já%considera%hoje%a%intranet%sua%principal%fonte%de%

informação%corporativa,%confirmando%o%sucesso%do%serviço%no%ambiente%de%trabalho.%

Assim%que%a% plataforma%estiver% estável% e% quando%os% erros% apontados% forem%

corrigidos,%a%proposta%é%ampliar%a%área%de%atuação%da%intranet,%implantando%nas%outras%cinco%

empresas% do% grupo.% Alguns% cuidados% devem% ser% tomados,% o% setor% de% Comunicação% e%

Marketing% deve% garantir% que% todos% os% colaboradores,% dos% cargos% mais% simples% aos% mais%

rigorosos,%estejam%preparados%para%utilizar%esta%tecnologia,%evitando%que%qualquer%um%de%seus%

públicos%internos%sintam\se%"abandonados"%ou%"rejeitados"%por%não%ter%acesso%à%rede.%Mesmo%

com%a%implantação,%os%meios%tradicionais%de%comunicação%não%deverão%ser%extintos%enquanto%

todos%públicos%internos%da%instituição%não%tiverem%acesso%à%tecnologia.%

%

CONSIDERAÇÕES"FINAIS"""

A%comunicação%interna%nas%organizações%é%um%assunto%complexo,%mas%de%total%

importância%para%o%bom%desempenho%da%empresa,%por%isso%deve%ser%priorizada,%derrubando%

velhos%paradigmas%para%a%construção%de%um%novo%modelo%de%comunicação,%onde%todos%os%

funcionários%serão%envolvidos%e%participam.%Pode\se%concluir%que%a%comunicação%vem%cada%

vez%mais%sendo%considerada%uma%área%estratégica%nas%organizações,%e%quando%bem%utilizada,%

permite% um% alcance% de% maior% credibilidade% e% melhores% resultados% em% todas% as% áreas%

envolvidas.%

As%pesquisas%realizadas%durante%a%preparação%deste%trabalho%apontaram%que%a%

intranet% foi% muito% bem% aceita% entre% os% colaboradores% que% estão% utilizando% o% serviço% em%

ambiente%de%testes.%Por%se%tratar%de%um%produto%com%um%ótimo%benefício%e%um%baixo%custo%de%

implantação,%pode\se%afirmar%que%é%uma%boa%solução%de%comunicação%corporativa.%

"
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