
psj1)r00 0111 , ,j;
eneie

Empresas encaramencaram comunicação
interna como instrumental

Cresce, em contrapartida, a conscientização sobre sua
importância estratégica, segundo pesquisa da Aberje

A maioria das empresas, ainda hoje, vêem a
comunicação interna apenas como uma ferramen-
ta instrumental e não estratégica. Isto foi o que
comprovou pesquisa feita pelo Instituto Aberje
de Pesquisas da Associação Brasileira de Comu-
nicação Empresarial (Aberje), nos meses de feve-
reiro e março deste ano, divulgada no mês passa-
do, em São Paulo, durante o Congresso Interna-
cional de Jornalismo Empresarial, Assessoria de
Imprensa e Relações Públicas. Os questionários
foram respondidos por profissionais de comuni-
cação e de recursos humanos de 200 empresas
associadas à entidade, em diversos segmentos
de atividades (vejacoluna), Do total de entrevis-
tados. 44% responderam que a comunicação in-
terna é vista apenas como uma ferramenta instru-
mental, sinônimo de mídias internas jornal, re-
vista, boletim, etc). Apesar disso, cresce o núme-
ro de empresas que a encaram como estratégica.
A pesquisa mostrou que 37% das organizações
encaram a comunicação interna como alicerçada
no planejamento estratégico.
Problemas - Sessenta e seis por cento dos
entrevistados trabalham em empresas que atuam

Como a empresa
vê a comunicação

interna
• Temas são estratégicos: 32%
• Temas são táticos: 19%
• É estimulada pela afta direção e é plane-

jada deforma isolada em recursos hu-
manos: 17%

• É estimulada pela alta direção, planejada
de forma integrada com outras áreas e

no Sudeste; 45% deles estão em empresas de
até mil funcionários e 28% em organizações de
1.00 1 até 5 mil empregados. Na maioria delas, a
comunicação interna não é um departamento for-
mal (6 1 %), é responsabilidade do Setor de RH
(43%) e seus resultados não são medidos for-
malmente (67%). Em 21% das empresas, a co-
municação interna é responsabilidade do Setor de
Comunicação. Um dado importante levantado
pelo Instituto Aberje de Pesquisas diz respeito aos
maiores problemas enfrentados para implantar um
programa moderno para a comunicação interna.
A grande maioria dos entrevistados (63%) res-
ponderam que o maior empecilho é a resistência
e a falta de apoio, reconhecimento ou engajamento
da afta direção e presidência. Em seguida, com
19%, vem o problema da-verba insuficiente; de-
pois, com 1 1%, a resistência dos funcionários/
colaboradores e, em último lugar, com 5%, a falta
de profissionais qualificados.
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Temas abordados
• Integração de funcionários: 76%
• Mudanças operacionais: 57%
• Inovações de RH: 61%
• Inovação de produtos e serviços: 51%
• Mudanças ligadas à reeestruturação

produtiva: 53%	 4
• Responsabilidade social: 60%
• Responsabilidade ambiental: 51%
• Responsabilidade histórica: 16%
• Mudança cultural: 48%
• Diversidade: 47%

SEGMENTO DE ATIVIDADE

Apequisado/nstitutoAberjefoi
realiza dajunto aosseguü'tes
segmentos deaMÈiade económica;
Alimentos, análises dínicas,
aprendizagem, autopeças, bebidas
dma,B de comércio, celulose.
combustíveis, comunicação,
concessorodotêia, construção,
cosméticos, educaçãoproflssionaJ
embalagens, energia, entidades de
dasse, farmacêutico, fertilizantes,
flnance, hospitat ihdt' a.
metalurgia, mineração, petroquímica,
plano de saúde, químrca,
saneamento básico, serviçopúblico,
seiviços, sidenargrà, telecom,
vestbcdars/cmcursospúA&vs

• É uma demanda apenas da área de RH
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