
Serpro repercute, internamente,
matérias negativas na imprensa

fezostktrônzcos são privilegiados no contato com o os funcionários
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flm pleno tiroteio da mídia por conta de denún-
Isncias envolvendo Eduardo Jorge e o Serpro, a
Divisão de Comunicação Social do órgão criou um
site na lntranet que se chamava "Serpro na mídia".
Nele, um c/ipíngeletrônico reproduzia todas as
matérias veiculadas na imprensa sobre o assunto,
com lihksparatextos da diretoria do órgão repercu-
tindo as informações. Reproduções de decretos e
portarias eram utilizadas para fundamentar a argu-
mentação do Serpro, que tentava, daquela forma,
prestar esclarecimentos tanto ao público interno
quanto à imprensa - já que o mesmo texto era
disponibilizado na Internet parajomalistas. "O resul-
tado interno foi muito bom: a decisão de fazer o site
foi tomada na sexta-feira e o produto estava na
praça' na segunda", conta a chefe da Divisão de
Comunicação Social, Sandra Sipp.

A ferramenta da comunicação eletrônica é
enfatizada no Serpro, órgão subordinado ao Minis-
tério da Fazenda, que presta serviços em tecnologia
da informação, com regionais em 10 capitais, 23
unidades e um público interno de 6 mil endereços
eletrônicos. A Rede Serpro inclui ferramentas de
comunicação interna como o correio eletrônico, a
lntranet, as listas de discussão e a audioconferênda.
Há, ainda, os jornais "Serpro em pauta" e
Notiserpro" (veja coluna).

Unha Serpro—A lista de discussão 'Linha Serprt"
é destacada por Sandra Sipp como outro instru-

mento de comunicação interna. Ela conta que sua
criação ocorreu à época do ajuste fiscal do gover-
no federal, em 1997, quando uma diretriz do Mi-
nistério do Planejamento apontou a arrecadação
tributária como a principal função do Serpro, além
de ter sido instituído um Programa de Demissão
Voluntária (PD\) e havido corte de gastos. Essas
mudanças deixaram tenso o clima interno e,
intranqüilos, os servidores "entupiram" a lista "To-
dos" com questionamentos e até mensagens de-
sesperadas, de acordo com Sandra Sipp. Em um
único dia, foram contabilizados 20 mil acessos, o
que acabou sobrecarregando a lista. Para resolver
o problema, foi criada a lista "Linha Serpro", com
identificação opcional, pela qual os funcionários
podiam discutir temas que os afligiam. De acordo
com Sandra, em apenas quatro situações, desde
a criação da linha, mensagens foram retiradas do
ar "por utilizarem linguagem inaceitável dentro do
ambiente empresarial". É a própria Comunicação
que monitora as mensagens.

'A Linha Serpro é um ótimo termômetro do
duma organizacional", destaca Sandra, que informa
que, em determinados assuntos, a direção delegaa
responsabilidade de interlocução a um assessor -
como ocorreu à época do PDV A linha até hoje
cumpre sua função de discutirtemas mobizadores.
Recentemente, foi aberta uma nova "sala", com o
tema "Comunicação Empresarial Interna".
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Além doclipping eletrônico o
Serprotemaspublicações ff5eipro
empauta"e 7votiserpro". O
pn»ieiro informe éddn'o, com
notas curtas cujas fontes são os
empregados de todo o Brasil, e
está no correio eletrônico antes
das 9horas. É uma espécie de
agendão da empresa. Setenta por
cento dos destina tários abrem a
edição no mesmo dia. jáo
'Notirerpro "traz matérias ma,
longas que valorizam o empregado,
é mensal e contabil,a 600
acessos n'o dia da publicação

Trabalhador não é mais passivo
e

1

U A comunicação interna não é comunica-
ção de segunda linha, nem o público

interno é de segunda linha", afirma Paulo
Nassar, diretor executivo da Associação Brasi-
leira de Comunicação Empresarial (Aberje).
Segundo ojornalista, a comunicação que tem
como público-alvo os empregados de uma
empresa não deve ser rotulada de "interna", já
que as pessoas em questão não fazem parte
apenas da organização, mas são cidadãos com
vários papéis sociais. "Essa comunicação é es-
tratégica e sua retórica precisa se sofisticar para
atingir o trabalhador do conhecimento, que não
é passivo", completa Nassar.

Segundo o representante daAberje, acomunica-
ção interna não se resume à estruturação de anais
como jomal ou correio eletrônico. "Ha passa pela mu-
dança dos modelos de gestão, senão é ficção científi-
ca', enfatua Nassac lembrando que, no modelo cientí-
fico de organização, com ênfase nas tarefas, a comuni-
cação erafeita por meio de manuais - um "pacotinho
de informações" para determinado público que não
fazia mais nada além de uma tarefa pré-determinada.
"Esse modelo, antigo, contrdador das pessoas, ainda
está em vigor nos nossos dias", lamenta. Nassarcon-
dui afirmando que a comunicação interna precisa estar
envoMda com os recursos humanos, mas deve partir
da direção da empresa.
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