
12

ENCEDORES: RESUMO DOS CASOSV

Publicação de uma página –
frente e verso em cores – destina-
da aos clientes da Unimed Natal,
o boletim tem como objetivo
promover a comunicação com 
os clientes e divulgar infor-
mações sobre saúde, qualida-
de de vida, esportes e defesa 
do meio ambiente, além das
ações realizadas pela coopera-
tiva. As fontes são os próprios

médicos, que enviam infor-
mações técnicas e sugestões.
Distribuído por mala direta 
enviada com a mensalidade, 
o boletim divulga também pro-
moções do Clube do Cliente,
programa em que mais de 50
empresas de diversos segmen-
tos oferecem descontos para 
os usuários. Pesquisa qualitativa
realizada em agosto de 2003 

pela empresa Consult com
clientes da Unimed apontou 
que “80% acham interessante 
a iniciativa de manter o cliente 
bem informado”. A produção 
e a edição do boletim são 
assinadas pela Assessoria de
Comunicação Unimed Natal.
Com periodicidade mensal, Uni-
med e Você tem tiragem de 70
mil exemplares.

Nordeste

Como empresa de capital
aberto, a Aracruz Celulose pre-
cisa se comunicar com seus
públicos no exterior, para onde
se destinam 98% da produção 
da companhia – o alvo são 
os maiores fabricantes mundiais
de papéis de alta qualidade 
e amplo consumo. Por essa
razão foi criado há oito anos 
o boletim Aracruz News.

Editada três vezes ao ano, 
a publicação procura informar 
o leitor sobre fatos recentes 
da Aracruz relativos às suas
operações, vendas, meio am-
biente, ação social, tecnolo-
gia da informação, reciclagem,
parcerias e recursos humanos. 
O boletim, composto por oito
páginas, traz seções fixas e, 
na maioria das vezes, artigo 

de cientistas, consultores e pes-
quisadores e outros profissio-
nais. Com tiragem de 3,5 mil
exemplares, o boletim está sob 
a responsabilidade da Gerên-
cia de Comunicação Corporati-
va da Aracruz Celulose. Cria-
ção e design ficam a cargo 
da Textual Comunicação.

Rio de Janeiro

Aracruz Celulose - Aracruz News |agência: Textual

Unimed Natal - Unimed e Você |agência: Oficina da Notícia

O Jornal Fura-Bolo promove 
o intercâmbio entre educado-
res e alunos e voluntários do
Programa Fura-Bolo, que tem
como meta contribuir para 
a melhoria do ensino fundamen-
tal – o projeto atende a 57 mil
crianças com idade entre 7 e 10
de sete Estados, como São
Paulo, Minas Gerais e Bahia. 
O desafio da publicação é ser um

canal de capacitação para os dois
mil educadores de 178 escolas
das 16 cidades em que o progra-
ma foi implementado. Com peri-
odicidade bimestral e tiragem 
de 2,7 mil exemplares, a publi-
cação é distribuída para pro-
fessores, diretores das escolas
municipais que integram a ini-
ciativa, voluntários, autoridades
públicas, instituições do Tercei-

ro Setor e associações de classe.
As reuniões de pauta são rea-
lizadas por um comitê editorial
composto por pedagoga, assis-
tente social, jornalista e bi-
bliotecária. As escolas partici-
pam por meio de notícias, dúvi-
das, letras de músicas, receitas,
poemas de alunos e educadores.

São Paulo

Fundação Cargill - Jornal Fura-Bolo | agência: Editora Segmento

Rilder Medeiros,
diretor da Oficina 
da Notícia

Luiz Fernando Brandão,
gerente de comunicação
corporativa da Aracruz
Celulose

Denise Cantarelli,
coordenadora 
da Fundação Cargill
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Veicular a informação de
maneira rápida, com textos obje-
tivos e linguagem acessível, 
de fácil compreensão. Essa 
é a proposta do boletim Conta-
gotas, dirigido aos acompa-
nhantes dos pacientes do
Hospital Universitário Pequeno
Anjo, que atende crianças 
e adolescentes com idade até 
14 anos. Criado em fevereiro 

de 2003, o informativo tem peri-
odicidade quinzenal e tiragem 
de 300 exemplares. É distribuí-
do no Hospital e circula tam-
bém na Universidade do Vale 
do Itajaí, principalmente nos
setores ligados à área da Saú-
de. Publica notícias, eventos,
serviços e campanhas em benefí-
cio do Hospital Universitário.
Além disso, explica aos leito-

res as principais patologias 
e infecções que acometem as cri-
anças e os cuidados necessários
para evitá-las. A impressão em
xerox preto e branco e em fo-
lha de papel sulfite diminuem 
os custos de produção, além 
de permitir que as crianças 
pintem as ilustrações.

Sul

O boletim interno Primeira
Mão, da Rede Gazeta, tem obje-
tivo de levar aos funcionários 
a principal notícia da semana 
da emissora. Atualizado sempre
às segundas-feiras, sua versão
impressa tem formulário próprio
com uma cor – rosa, azul, verde
e amarelo – para cada dia da
semana, que determina a perio-
dicidade das notícias. As edições

são disponibilizadas nos 17
quadros do jornal mural da
empresa. A versão on-line é envi-
ada a 90 gestores através do cor-
reio eletrônico e também veicula
três manchetes de matérias do
jornal mural Fique Ligado. 
O Primeira Mão tem uma edição
extraordinária, sempre na cor
branca e com a palavra “Extra”
em destaque, para as notícias 

relevantes do momento. A última
pesquisa interna de satisfação
obteve 198 respostas e 88% 
delas avaliou o Primeira Mão
como ótimo e bom. Eficiente, 
o boletim apresenta baixo 
custo – R$ 300,00 anuais –, pois 
é impresso a laser na própria
Rede Gazeta, em papel timbrado
encomendado em gráfica externa
com pedidos anuais. 

Centro Oeste / Leste

UNIVALI, Universidade do Vale do Itajaí - Informativo Conta-Gotas

Até junho de 2000, o jornal
mensal RLAM Notícias era 
o principal canal de comuni-
cação da Refinaria Landulpho
Alves (RLAM) com seus fun-
cionários. No entanto, sua peri-
odicidade criava uma defasagem
entre a ocorrência de determina-
dos fatos e a publicação das
matérias. Para dar mais agilidade
ao processo de difusão de infor-

mações, a solução foi criar 
o RLAM Expresso. Com duas
páginas e projeto editorial sim-
ples, o boletim é entregue às
segundas-feiras pela manhã 
nos ônibus que transportam 
os empregados. O percurso, 
de em média uma hora, e o for-
mato ajudam a atrair leitura. Há
sempre uma matéria principal,
notas e lista de aniversariantes,

esta última uma das sessões mais
lidas. Para garantir a atualidade
das informações, as edições são
fechadas às sextas-feiras à tarde.
Com o RLAM Expresso, o inte-
resse pela leitura cresceu e esti-
mulou a unidade de negócios 
da refinaria a criar uma nova
publicação, o RLAM em Revista,
com reportagens mais densas 
e de interesse permanente.

Nordeste

Petrobras RLAM - RLAM Expresso 
agências: Carta Sete Comunicação, Venture Gráfica

Boletim Interno

Rede Gazeta - Primeira Mão

André de Oliveira 
Pinheiro, assistente 
de comunicação 
e marketing da Univali

Marcela Tessarolo,
assistente de comuni-
cação interna da 
Rede Gazeta

Geovane de Moraes,
gerente de comunicação
institucional da
Petrobras Abastecimento
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A operadora de telefonia Oi foi
lançada em junho de 2002. Um
ano depois, com a rápida con-
quista de clientes, a empresa já
tinha 900 colaboradores em 18
estados do Brasil. Era momento
de investir em um veículo
impresso, para alinhar as co-
municações interna e externa 
da empresa, unificando o discur-
so institucional e reforçando 
a identidade, a marca e o orgulho

em trabalhar na Oi. O boletim
mensal Oi Você foi criado 
com linguagem jovem, simples 
e informal, e com foco nas pes-
soas que fazem parte da organi-
zação. Quando o assunto era, por
exemplo, um lançamento, a linha
editorial valorizava os profis-
sionais responsáveis. O projeto
gráfico teve tratamento duotone
nas cores da Oi. Cada edição
ganhava uma das três cores 

da empresa – laranja, lilás 
e verde. O formato quadrado 
(20 x 20) remeteu às embala-
gens inicialmente utilizadas pela
empresa. O lançamento envolveu 
os colaboradores em uma pro-
moção para escolha do nome. 
O vencedor ganhou um aparelho 
da Motorola, que patrocinou 
a primeira edição.

Rio de Janeiro

A DaimlerChrysler precisava
dar informações alinhadas aos
seus colaboradores de acordo
com os objetivos e a missão do
grupo, como resultados de ven-
das; acontecimentos corpora-
tivos, eventos e lançamentos, 
e matérias de prestação de
serviços. Para tanto, viabilizou 
o projeto do boletim semanal 
Em Foco, uma publicação de

duas páginas e sete mil exem-
plares, distribuída nas saídas 
dos restaurantes em todas as
unidades da empresa, que re-
cebem banners com os dizeres
“Hoje é dia de Em Foco!”.
Diversas equipes se envolvem 
no processo de fechamento que
ocorre às terças-feiras, tendo
suas reuniões de pauta realizadas
sempre na sexta-feira anterior.

Segundo pesquisa realizada en-
tre os colaboradores, Em foco 
é lido na íntegra e muitos com-
partilham os assuntos publicados
com suas famílias. O índice 
de leitura atinge 95% dos cola-
boradores das três unidades. 
O Boletim é considerado o prin-
cipal meio para o conhecimento
dos resultados da empresa entre
outros assuntos.

São Paulo

DaimlerChrysler - Em Foco | agências: Aditiva, Augusto Associados

Oi - Oi Você | agência: Casa do Cliente Comunicação e Marketing

Com equipe de 800 fun-
cionários, a fabricante de mo-
tosseras gaúcha Stihl, criou em
fevereiro de 1980 o boletim O
Utilíssimo, para informar assun-
tos institucionais e interagir com
os colaboradores. Desde 1998,
quando a Giornale Comunicação
Empresarial assumiu a produção
do veículo, ele vem passando por
transformações. Ganhou quatro

cores, está com oito páginas 
e, sobretudo, criou identificação
com os funcionários, já que
superou o desafio de falar tam-
bém para os familiares. Seus 800
exemplares mensais são dis-
tribuídos em mãos na saída dos
diferentes turnos, geralmente 
às sextas-feiras para que sejam
lidos em casa no final de semana.
Boa prova de integração aconte-

ceu em agosto de 2003, quando 
a Stihl completou 30 anos. 
O boletim lançou a campanha
“30 anos Stihl, você parte desta
história”, na qual os colabo-
radores respondiam perguntas
sobre a história da empresa 
e ganhavam prêmios. Foram 
800 questionários respondidos,
100% de participação.

Sul

Andréas Stihl Moto Serras - O Utilíssimo
agência: Giornale Comunicação Empresarial

Fernanda Carvalho
Garcia, diretora da
Giornale Comunicação
Empresarial

Solange Pose Garcia,
gerente de relaciona-
mento da OI

Ana Beatriz Ramos
Ansarah, supervisora
de comunicação interna
da DaimlerChrysler
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Campanha de Comunicação de Marketing

No Brasil, as micro e pequenas
empresas são responsáveis 50%
dos empregos com carteira assi-
nada, por 12% das exportações 
e contribuem com 20% de parti-
cipação no PIB. A taxa de mor-
talidade demonstra que os dois
primeiros anos são críticos. 
A Campanha Soluções Micro 
e Pequenas Empresas apresenta
o Banco do Brasil como tendo as

soluções adequadas às necessi-
dades do segmento. É composta
por 14 anúncios para revistas 
e jornais, quatro filmes para TV,
spots de rádio, peças de mídia
exterior (painéis e paradas de
ônibus), além de vídeo para 
utilização em eventos. Além 
do lançamento do conceito, 
a estratégia de comunicação
apresentou mais oito blocos de

soluções mercadológicas que
estiveram na mídia durante a fase
de sustentação da campanha. 
O crédito para micro e pequenas
empresas finalizou 2003 com vo-
lume de R$ 13,1 bilhões, cres-
cimento de 58% em relação 
a 2002. Foram abertas cerca 
de 220 mil novas contas de empre-
sas, representando alta de 24,6 %.

Centro Oeste / Leste

A TV Alterosa obteve êxitos
nos últimos 5 anos. Mas em 2003
houve queda de audiência e de
faturamento. Os gerentes pro-
puseram medidas para aumentar
a audiência, reforçar a ima-
gem institucional, gerar fontes 
de receita e ampliar a sinergia
com veículos dos Associados
Minas. A agência DNA propôs 
o slogan “Muito Mais Minas”
para uma campanha institu-

cional. Foram lançados produtos
a custo baixo de programação, 
a estética da emissora foi re-
formulada, produtos mudaram 
e a comunicação trabalhou 
os aspectos regionais com as ge-
radoras do interior. Foram cria-
dos 12 vídeos sobre Minas
Gerais. Para jornais e revistas
foram feitos um anúncio institu-
cional e três que valorizavam as 
vantagens competitivas da TV:

jornalismo local, eventos e sinal
em 98% do Estado – ressaltadas
também em três VTs e em três
spots. A campanha esteve em
100 placas de outdoor e em 500
kits para formadores de opinião.
A TV Alterosa consolidou a sua
liderança de audiência do Jornal
da Alterosa no horário do almoço
(índices do Ibope).

Minas Gerais

Banco do Brasil - O tempo todo com sua empresa - MPE 
agência: TBWA

TV Alterosa - TV Alterosa muito mais Minas

A partir da conquista do
Prêmio Nacional da Qualidade,
em 1999, a Cetrel tornou-se 
conhecida, iniciandouma estra-
tégia para crescimento no merca-
do de proteção ambiental do
país. Com apenas 90 clientes 
na ocasião, a Cetrel chegou em
2004 com mais de 2 mil clientes.
Sua receita operacional cresceu
126% de 1999 (quando faturou

R$ 33 milhões) a 2003 (R$ 74,7
milhões). A expansão deveu-se 
à aplicação de duas estraté-
gias: a) criação e implementa-
ção do Plano de Marketing
Comercial, que identificou os
principais segmentos de mercado
com potencial de negócios 
b) implementação do Plano 
de Benchmarking, utilizando-se 
referenciais internacionais de

excelência que possibilitaram
um ganho tecnológico para 
a empresa. O Plano de Marke-
ting estabeleceu uma campanha 
de comunicação. Foi criada uma
caixa com os folders comerciais;
vídeo “Natureza de Volta pa-
ra o Futuro”; capas e pas-
tas padronizadas e CD-ROM de 
prevenção da poluição.

Nordeste

Cetrel - As estratégias da Cetrel para a projeção da imagem 

e conhecimento de mercado

Francícero Carneiro 
Vieira Araújo, gerente da
divisão de propaganda
do Banco do Brasil 

Cassia Cinque,
gerente de produto
da Tv Alterosa

Francisco Alves,
coordenador de 
qualidade da Cetrel
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Em março de 2002 o proje-
to “África” foi submetido ao
processo de seleção da progra-
mação do Centro Cultural Banco
do Brasil no Rio de Janeiro.
Aprofundada a análise, verifi-
cou-se a importância do acervo 
e a necessidade de possibilitar 
o acesso pleno da população às
obras. Não havia recursos para
cobrir as atividades necessárias

para tornar a exposição um even-
to multimídia de alta relevância.
Um plano estratégico foi pos-
to em prática e previa, entre 
outros pontos, ações junto ao
Conglomerado Banco do Bra-
sil; potenciais parceiros; grupos 
de interesse; escolas; além da
política de divulgação junto 
à mídia e a públicos segmenta-
dos. Os objetivos foram alcan-

çados envolvendo a produção 
de books e apresentações para
cada segmento-alvo. O novo pro-
jeto “Arte da África” contava
com vários eventos paralelos 
à exposição. A campanha publi-
citária teve como alvo o grande
público. Foi gerada significativa
mídia espontânea. O evento rece-
beu 747.295 visitantes. 

A eleição de Lula trouxe à tona
o sentimento de solidariedade 
e a necessidade de união para
acabar com as mazelas sociais. 
A Nestlé doou ao Fome Zero um
milhão de quilos de alimentos
em agradecimento ao milhão de
quilos de cartas da promoção
feita em 2002. Nesse clima,
lançou a promoção “Nestlé 
e Você Junta Brasil”, para manter

um canal direto com o consumi-
dor, estimular a sua participa-
ção no Fome Zero e defender
posições de mercado. Enviando
oito rótulos, o consumidor con-
corria a uma casa por dia até 
o final de 2003. O valor de cada
casa seria entregue em produtos
para o Fome Zero. O lançamen-
to da campanha juntou, pela
primeira vez num link ao vivo,

os programas “Domingão do
Faustão” e “Domingo Legal”. 
A promoção resultou em 51 
milhões de cartas, 408 milhões
de rótulos, 248 casas distribuídas
e mais de R$ 6,2 milhões em
produtos entregues. A Nestlé
manteve a posição de 1º ou 2º
lugar no ranking de share valor
em 96% das categorias.

São Paulo

Nestlé - Junta Brasil

Em 2003, a Volvo ingressava
no segmento dos caminhões
semi-pesados. Além de comu-
nicar o fato, a proposta era ter
400 unidades vendidas no lança-
mento. A Volvo decidiu apresen-
tar o produto para seus clientes
de caminhões pesados que tam-
bém pudessem contar com os
semi-pesados. Eles recebiam um
convite misterioso. Cada grupo

era recepcionado com um jantar,
ainda sem saber o motivo da visi-
ta. No dia seguinte, ia à fábrica,
onde havia uma casa da Idade da
Pedra. Os convidados eram guia-
dos por um túnel que contava 
a evolução do transporte até
chegar ao lançamento do semi-
pesado. Um test-drive e um
almoço encerravam a visita.
Antes, o cliente era conduzido 

ao compromisso de compra. 
No final, recebia um relógio,
após 15 dias, um chaveiro e, um
mês depois, um porta-documen-
tos com a previsão da entrega.
Foram cerca de 700 convidados.
No lançamento, em outubro, 
o Volvo VM tinha em cartei-
ra 370 pedidos de compra. 
Em dezembro, conquistava 5,6%
de market share.

Sul

Volvo do Brasil Veículos - Lançamento da nova linha Volvo VM
agência: Comunik

Rio de Janeiro

Centro Cultural Banco do Brasil - Arte da África

Orli Tafner,
analista de comuni-
cação da Volvo

Mario Castelar,
diretor de comunicação
e serviços de marketing
da Nestlé Brasil

Toninho Gonçalves,
gerente de planejamen-
to e desenvolvimento 
e Walter Teixeira,
assessor do CCBB/Rio
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Comunicação Integrada

A ANEEL deve proporcionar
condições favoráveis para que 
o desenvolvimento do mercado
de energia elétrica ocorra em
equilíbrio entre os agentes e em
benefício da sociedade e pela fis-
calização dos agentes do setor, de
modo a garantir prestação ade-
quada dos serviços. Uma ferra-
menta importante para assegurar

o cumprimento dessas premissas
é o Manual de Fiscalização da
Distribuição, que permite que
uma ação definida pela ANEEL
também possa ser realizada por
uma agência reguladora estadual
conveniada. As fiscalizações 
in loco são o objeto do manual 
da ANEEL. Ele está dividido 
em cinco módulos e apresenta

metodologia a ser utilizada pelos
agentes executores da fiscaliza-
ção, fornece a orientação para 
a seleção de amostras e para 
a coleta de dados e informações 
e indica os aspectos principais 
a serem verificados no processo
de fiscalização da prestação do
serviço público de distribuição 
de energia elétrica.

Centro Oeste / Leste

Com o desafio de transformar
o potencial turístico da região
mineira conhecida como Estrada
Real em produtos com no-
vos valores sociais, culturais 
e econômicos, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG) lançou em
dezembro de 2003 o Programa
Estrada Real. Trata-se de uma
campanha de comunicação inte-

grada que se serviu de uma série
de ferramentas de comunicação,
como relações públicas; design 
e identidade visual, mídia; publi-
cidade; marketing institucional e
de relacionamento. As ações bus-
cavam consolidação de marca
Estrada Real, ampliação de sua
visibilidade e criação de oportu-
nidades de negócios. Dada sua
importância para o desenvolvi-

mento da região, o programa foi
considerado pelo governo de
Minas Gerais como um dos 30
projetos estruturantes do Estado
– o único na área de turismo. O
programa gerou bastante mídia
espontânea – com matérias no
New York Times, por exemplo –
e o apoio do empresariado local.

Minas Gerais

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - Case ANEEL

FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Gestão Estrada Real
agências: New Comunicação, Gráfica Tamóios, Cinevídia

Um mestre da música popular
brasileira com 83 anos de ida-
de, mais de 300 composições
próprias e somente um disco
gravado na voz dele, ainda em
vinil. Este era Antônio Vieira 
até 2003, antes de seu traba-
lho ser redescoberto por meio 
do projeto Documentação e
Registro Fonográfico da Obra
Musical de Antônio Vieira, 

idealizado pela Associação de
Apoio à Música e à Arte 
do Maranhão (Amarte) e patroci-
nado pela Companhia Vale do
Rio Doce. O produto final 
do projeto foi o kit com a obra 
do artista, formado por 17 CDs,
num total de 337 músicas; 
os livros “Vida e Obra”,
biografia e “Letras e Músicas”,
compilação de todas as canções;

e um vídeo com depoimentos de
artistas locais sobre a importân-
cia do trabalho de Vieira. 
A divulgação do projeto con-
tou com plano de comunica-
ção integrada desenvolvido pe-
la Vale, envolvendo as áreas 
de eventos, publicidade, assesso-
ria de imprensa e comunicação
interna da companhia.

Nordeste

Companhia Vale do Rio Doce - Antônio Vieira
agência: VCR Comunicação e Marketing, Phocus Propaganda e Marketing

Leticia Franco,
analista de comuni-
cação da CVRD

Ana Paula Gondim,
publicitária da asses-
soria de comunicação 
institucional da FIEMG

Ana Maria Rezende 
Miranda, assessora 
da Aneel
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Maior campanha institucional
da Petrobras, a ação comemorati-
va dos 50 anos da companhia
tinha como objetivo encontrar
um fio condutor que integrasse
todos os assuntos relacionados 
à empresa, sob um conceito fiel 
à sua filosofia de trabalho.
Assim, a estratégia de comuni-
cação tentou encontrar um 
conceito que retratasse o passa-
do de vitórias, mas também 
a promessa de desdobramento

sua excelência em novos cam-
pos. A solução adotada foi “dar
voz ao funcionário”, para que ele
contasse a história da empresa.
A estratégia de mídia buscou
atingir os objetivos de impacto,
lembrança, identificação e fi-
xação das mensagens veiculadas.
Foram desenvolvidos projetos
especiais, como merchandising
em programas de TV com 
entrada ao vivo, intervalo co-
mercial exclusivo e simultâneo, 

em cadeia nacional, para o lança-
mento do filme publicitário
“Sonho da Gente” e capa falsa
em jornais. Uma pesquisa quali-
tativa realizada em São Paulo 
e Rio de Janeiro revelou que,
apesar de envolver assuntos com
diferentes abordagens, a cam-
panha foi percebida como um
conjunto harmônico, com boa
sintonia entre as peças de TV
e mídia impressa.

Como criar um campo fértil
para desenvolver o mercado
superpremium de cervejas no
país? A partir desse questiona-
mento, a AmBev e a In Press
Porter Novelli desenvolveram
em 2003 o Projeto Gambrinus,
destinado a levar aos quatro can-
tos do país as particularidades da
cultura cervejeira, seus diferen-
ciais e história. As duas empresas
perceberam o potencial do mer-

cado para absorver esses con-
ceitos, às vésperas da marca
Bohemia celebrar 150 anos de
produção no Brasil. Definido 
um público primário – jornalis-
tas e demais profissionais de
imprensa – o projeto abraçou
posteriormente outros públicos
da AmBev, como o interno;
fornecedores e clientes; enti-
dades governamentais; for-
madores de opinião; pontos

venda e o consumidor final.
Várias ferramentas de comuni-
cação foram usadas: releases,
press kits, encontro com jorna-
listas e formadores de opinião, 
viagens para cinco capitais
brasileiras, veiculação de pro-
grametes no Canal Sony de TV
a cabo e sugestões de pauta 
para a imprensa.

São Paulo

AmBev - Projeto Gambrinus - Cerveja, prazer em conhecê-la
agência: In Press Porter Novelli

Em 2003, a Telecom Américas
lança uma empresa de telefonia
no Brasil, a Claro. Surge então 
a necessidade de um megaproje-
to de unificação do nome e da
identidade de marca originada
das operadoras do grupo espa-
lhadas pelo País, o que consumiu
investimentos de R$ 40 milhões.
Além de estabelecer comuni-
cação e serviços unificados, 
a nova companhia tinha como

objetivo expandir sua área de
atuação. O primeiro passo foi
fazer pesquisas com clientes. Do
lançamento à implementação da
marca, vários públicos foram
envolvidos e diversas ferramen-
tas foram empregadas. Clien-
tes, funcionários e fornecedores
receberam tratamento especial
durante a transição das anti-
gas operadoras – ATL, Tess,
Americel, Claro Digital, BCP

Nordeste e BCP São Paulo – para
a marca nacional. Em seguida
vieram a comunicação com 
a imprensa e ações em ponto-de-
venda. Para completar a divul-
gação, foi veiculada grande cam-
panha publicitária.  A eficácia da
gestão da comunicação pode ser
medida por mais de 10 milhões
de clientes conquistados alguns
meses depois do lançamento.

Sul

Claro - Claro, lançamento de uma marca nacional
agência: Gad' Design

Rio de Janeiro

Petrobras - Petrobras 50 anos: a história de um sonho
agências: Quê Comunicação, Conspiração Filmes

Márcia Bechara, asses-
sora de comunicação 
e Cristina Fernandes,
diretora de atendimento 
da In Press

Wilson Santarosa,
gerente executivo 
de comunicação institu-
cional da Petrobras

Luciano Deos,
diretor presidente 
da Gad' Design
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A Fundação Banco do Brasil
queria investir em geração de 
trabalho e renda. A busca por 
parceiros e redes de comércio 
fez com que a entidade criasse
para diversas mídias a campa-
nha “A Luta contra o Dragão 
da Pobreza”. A linguagem de
Cordel, simples, clara, poéti-
ca e própria do Brasil ajudou 
a seduzir investidores. A cam-

panha foi concebida em catálo-
go com CD-Rom, em português 
e inglês e; vídeo em VHS, com
legenda em inglês; mini-catálogo
com CD-Rom; folhetos; banners;
site, e consumiu investimen-
tos na ordem de R$ 97.309,00.
Parceiros nacionais e regionais
se aliaram aos projetos. Mais
seringueiros passaram a traba-
lhar com a tecnologia de benefi-

ciamento da borracha desen-
volvida pela UnB. Investimentos
de R$ 1 milhão da Telemar em
minifábricas de castanha de caju
geraram 166 postos de trabalho
direto. Também se estabeleceu
com o empreendimento Costa 
do Sauípe parceria na ordem 
de R$ 2,4 milhões, para investi-
mentos no Programa Berimbau,
no litoral norte da Bahia.

Centro Oeste / Leste

Pesquisa feita junto à força de
vendas do laboratório Aventis
indicou que 85% dos entrevista-
dos, num universo de pelo menos
500 colaboradores, sentiam falta
de um veículo de comunicação
específico e diferenciado, para
falar com eles. Era necessário,
portanto, criar as condições para
atender essa expectativa, evitan-
do os meios mais conhecidos 

de comunicação. O laboratório 
já fazia uso das seguintes ferra-
mentas: e-mail; intranet; Jornal
Mural e a Revista Interna. Para
fugir dos meios tradicionais,
chegou-se à conclusão de que 
o melhor veículo, voltado a este
tipo de função, seria um progra-
ma de Rádio voltado exclusiva-
mente para a força de vendas,
que seria produzido em CD, 

num estúdio profissional e envia-
do para a casa do representan-
te. Pesquisa feita entre os repre-
sentantes mostrou que 97% 
deles aprovaram o projeto. Atu-
almente, a Rádio Aventis tem
divulgação bimestral, sendo dis-
tribuída, em nível nacional, 
a todas as equipes de vendas 
da empresa. 

São Paulo

Fundação Banco do Brasil - A Luta Contra o Dragão da Pobreza
agência: Anagraphia BR

Aventis - Rádio Aventis
agências: Ex-Libris, Gislaine Martins, Rodrigo Pizcioneri

O Notícias Solidárias é um
informativo eletrônico da Fun-
dação Otacílio Coser, do Grupo
Coimex, com o objetivo de dis-
seminar conceitos e valores que
contribuam para transformar 
a sociedade, fomentando o desejo
de ser solidário e, ao mesmo
tempo, mostrando as ações 
da entidade. Criado em agosto 
de 2001, era enviado em formato 

de texto de e-mail, e distribuído
para colaboradores de empresas
do Grupo Coimex. Em outubro, 
a distribuição foi ampliada pa-
ra alguns parceiros e, em novem-
bro, para a lista geral de e-mails 
de algumas empresas do grupo. 
O informativo foi reformulado,
sendo editado em html, com novo
projeto gráfico e editorial. Quando
o público era de 850 (hoje são 

1 mil), foi enviado um ques-
tionário de avaliação. Ao todo, 64
leitores que recebiam quinzenal-
mente o informativo no período,
responderam. O aspecto visual foi
considerado ótimo (39%) ou bom
(48,5%) e o conteúdo tido como
ótimo (28%) ou bom (62,5%). 
A nota média foi de 8,47.

Centro Oeste / Leste

Grupo Coimex - Notícias Solidárias | agência: Eventual Ágape

Enews Externa

Sérgio Bialski,
gerente de comunicação
da Aventis

Claiton José Mello,
diretor de comunica-
ção e marketing insti-
tucional da Fundação 
Banco do Brasil

Desiery W. Marchini,
assistente de comuni-
cação corporativa 
do Grupo Coimex
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A Massey Ferguson deflagrou
em 2001 uma estratégia para
estruturar um canal de comu-
nicação permanente e mais 
próximo do público. Mapeou 
as regiões agrícolas e criou 
os informes Dicas da Terra. 
O resultado estimulou a imple-
mentação da versão e-news com
o Dicas da Terra Online. 
A primeira edição foi para 

o e-mail dos clientes cadastrados
no site da empresa. Uma carta
apresentava a novidade e solici-
tava a permissão para envio 
das próximas edições. As edi-
ções são às terças-feiras e ficam
disponíveis no site. O custo men-
sal é de R$ 3 mil. Para atender
empresários e profissionais, estu-
dantes e entidades do setor, 
são abordados temas agrícolas,

máquinas, tecnologia e meio
ambiente. Facilitar o acesso 
e a navegação foi também uma
preocupação, pois boa parte dos
acessos é por conexões discadas.
Os textos são em formato html 
e não são utilizadas imagens, 
só as logomarcas. Os resultados
em 2003 demonstram cresci-
mento de clientes cadastrados 
e de acessos ao site.

O cemig.com.noticias é um
informativo eletrônico semanal,
disponível na intranet da em-
presa e destinado ao público
interno. Com formato simples,
de fácil acesso e navegabilidade,
o produto divulga, por meio 
de pequenas notas, informações
que abrangem os mais diversos
assuntos, como meio ambiente,
energia inteligente, agenda, ní-

vel de reservatório, ações da
Cemig, previsão do tempo e
informações sobre a companhia.
Semanalmente também é publi-
cada uma entrevista com os
empregados da Cemig. A lin-
guagem prima pela objetividade
e fácil leitura. O acesso pode ser
feito de três formas: por meio 
de um banner na página principal
da intranet, de um link dispo-

nibilizado pela Central de In-
formações da Empresa e pelo 
site interno de comunicação. 
O objetivo é estimular o acesso
de todos os empregados. O in-
formativo atende às exigências
das grandes organizações de 
possuir um sistema de comuni-
cação corporativo ágil, obje-
tivo e eficiente. 

Minas Gerais

Cemig - Cemig.com.notícias

Sul

AGCO do Brasil - Dicas da Terra online
agências: Conectt Marketing Interativo, RVB Jornalismo

Enews Interna

Em uma empresa com 30 mil
funcionários e que possui insta-
lações em nove Estados de qua-
tro regiões brasileiras, é de su-
ma importância saber, semanal-
mente, o que acontece em suas
regionais. Manter esse fluxo 
de informações através de um
canal simples, direto e capaz 
de prender a atenção dos empre-
gados era a missão do e-Contax,
newsletter eletrônico da empresa

de call center Contax, do Grupo
Telemar.  Com cerca de doze no-
tinhas de cinco linhas cada por
edição, o newsletter é enviado 
às quartas-feiras para todos 
os colaboradores que possuem 
e-mail Contax, com três sessões
editorias: Corporativa, reservado
para flashes sobre que aconte-
ce naquela semana em todo 
o grupo; Regional, que abre
espaço para uma nota de cada

regional da empresa; e Na
Contaxnet, com chamadas para
checar as informações mais
detalhadas na intranet da Contax.
Desde o primeiro número do 
e-Contax, os acessos à rede de
intranet  subiram consideravel-
mente ao longo do ano, alcança-
do um aumento de mais de
740%, o que representa um salto
de 10.470 para 74.960 acessos.

Rio de Janeiro

Contax / Grupo Telemar - e-Contax
agência: Publicom Assessoria de Comunicação

Paulino Marcelo Becker 
Jeckel, gerente de mar-
keting e comunicação
da AGCO

Luciana Gurgel e Aldo 
de Luca, diretores 
da Publicom

Etevaldo Lucas Queiroz,
comunicador social 
da CEMIG
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A rádio digital Café Expresso,
da Petrobras REVAP (Refinaria
Henrique Lage), tem como ca-
racterística principal a veicu-
lação de notícias “quentes e rá-
pidas”. Com abordagem de um
tema por edição e periodicidade
semanal, o veículo é distribuído
por e-mail e intranet para cola-
boradores e funcionários da
Petrobras REVAP. O tempo de

duração dos programetes varia
entre três e cinco minutos. O
desafio do projeto era propor-
cionar uma comunicação empre-
sarial centrada no que a empresa
chama de “racionalidade comu-
nicativa”, para assim propor-
cionar fácil entendimento das
mensagens, agilidade e informa-
lidade, além de alinhar a estraté-
gia de comunicação da compa-

nhia. O Café Expresso foi criado
a partir da idéia de que até então
os meios de comunicação utili-
zados não tinham foco defini-
do e não tinham forma e con-
teúdo atrativos. Para o êxito 
da rádio digital foi fundamental 
o fato entre 80% e 90% dos
empregados terem acesso à in-
ternet e intranet.

São Paulo

Petrobras / REVAP - Café Expresso | agência: Bassit Comunicação

Diariamente, antes das 11
horas, todo funcionário recebe
um e-mail comunicando que está
no ar uma nova edição do Jornal
de Itaipu Eletrônico, o JIE. Ali, 
o empregado encontra notícias
sobre a empresa, resumo do noti-
ciário dos jornais, fica sabendo
quem são os aniversariantes do
dia e lê uma bem-humorada “co-

luna social” sobre a companhia.
Produzido há sete anos, o Jornal
de Itaipu Eletrônico tinha o in-
tuito inicial de popularizar em
Itaipu o uso do correio eletrônico
e familiarizar o empregado com
os novos recursos da informática
e da internet. No começo, era
enviado pelo Connect, sistema
da IBM que só permitia o uso 

de textos, sem acentuação. Mais
tarde, passou a ser distribuído
pelo Lotus Notes, programa 
de correio eletrônico que já pos-
sibilitava a utilização de ilus-
trações e tinha melhor qualidade
de leitura. Por fim, ganhou
espaço na intranet da companhia. 

Sul

O Gente em Destaque é um
prêmio da operadora de telefonia
Brasil Telecom destinado a va-
lorizar a atuação dos colabo-
radores, de quem foi e de quem
pode vir a ser destaque. A edição
de 2004 foi programada para 
ser um evento inesquecível. 
As peças sugeridas para a di-
vulgação do prêmio foram
inúmeras, como totens e banners;

móbiles; adesivos para portas
automáticas; filmetes com teste-
munhais; folderes; telas ani-
madas; hot site; super gráfico
para cantos de telas de computa-
dores; cartas; troféu filial; tro-
féu corporativo e livreto da
história do prêmio, tudo para
criar maior envolvimento entre 
os colaboradores. A infra-estru-
tura preparada para a entrega 

do prêmio, contou com deco-
ração arrojada com túnel de
luzes, tendas temáticas, pista 
de dança, DJ, palco com telões 
de última geração, entre ou-
tros. Colaboradores de destaque 
da edição 2003 se encarrega-
ram de entregar os prêmios 
desta versão criando um clima 
de grande interação.

Centro Oeste / Leste

Itaipu Binacional - Jornal de Itaipu Eletrônico|agência: L3 Comunicação

Eventos Especiais

Brasil Telecom - Gente em Destaque 
agência: Ingrid Rocha Comunicação

Patrícia Yunuvich 
e Claudio José Dalla 
Benetta, editores- 
jornalistas da Itaipu

Paul Edman de Almeida,
gerente de comunicação
da Petrobras REVAP 
e Luiz Carlos Bassit,
diretor de planejamento 
e criação da Bassit
Comunicação

Ingrid Rocha, diretora
presidente da Ingrid
Rocha Comunicação 
e Vanderlei Carbone,
gerente de qualidade 
da Brasil Telecom

2004 

PR
ÊMIO

BRASIL



22

ENCEDORESV

A Bahiagás, concessionária 
de gás natural canalizado da
Bahia, após consolidar sua atu-
ação no setor industrial buscava
expansão nas áreas comercial,
residencial e automotivo. Para
alinhar as ações de patrocínio 
da empresa e dar visibilidade 
à marca tornando-a empre-
sa cidadã criou em 2001 
o projeto cultural A Todo Gás,

que consistia em colocar em car-
taz espetáculos em diferentes
teatros da capital baiana, com
ingressos trocados por alimentos
para instituições beneficentes.
Em 2003, a empresa sentiu que 
o projeto ainda não havia atingi-
do todo o seu potencial, então
decidiu criar e incluir a Mostra
Bahiagás de Cultura, evento
multicultural destinado a atingir

diferentes públicos, acrescentan-
do espetáculos de dança e músi-
ca. A Todo Gás demandou sete
meses de trabalho, consumiu em
2003 investimentos de pouco
mais de R$ 303 mil e atingiu 
os objetivos de incentivar a cul-
tura no Estado; facilitar acesso
da sociedade a expressões cultu-
rais e divulgar o trabalho das
instituições beneficentes.

A Souza Cruz precisava co-
memorar a passagem de seu cen-
tenário, em 2003, e ao mesmo
tempo obter reconhecimento 
do público. A solução foi marcar 
a inauguração da nova fábrica 
de Cachoeirinha para a mesma
data do aniversário da empresa
em 25 de abril. Foram promo-
vidas desde ações de mídia 
a campanhas motivacionais nos

veículos de comunicação interna
e externa, além da realização 
de eventos paralelos em todas 
as unidades. O slogan do evento
principal traduz a estratégia 
que norteou toda a campanha:
“Muita gente costuma fazer uma
grande festa para comemorar 
os 100 anos. A gente prefere
fazer uma grande fábrica”.
Empresários, políticos, fornece-

dores e funcionários da Souza
Cruz presenciaram a festa 
de aniversário e de inauguração
da nova fábrica, que se tornou
pauta principal dos canais 
de comunicação da companhia 
e da grande imprensa. Mais 
de duas mil pessoas comparece-
ram à inauguração da fábrica,
garantindo grande visibilidade
ao novo empreendimento. 

Rio de Janeiro

Souza Cruz - 100 anos de Souza Cruz | agência: IBRADEP

Nordeste

Bahiagás, Companhia de Gás da Bahia - Projeto Cultural a Todo Gás
agência: Por Nossa Conta

Ao se aproximar o final do ano
de 2003, a Fiat Automóveis 
se viu diante do desafio de trans-
formar o lançamento da nova
versão do Palio na principal
novidade do mercado. Criou
então um megaevento para
envolver os diversos públicos
(imprensa, concessionários, fro-
tistas, fornecedores e emprega-
dos), cujo ponto alto, à noite,

reuniu 1.500 convidados, no
Parque Ibirapuera, em São
Paulo. Foram seis meses de
preparação, com envolvimen-
to de 1.200 profissionais. Ao
chegarem à Oca os convidados
eram recebidos com um coque-
tel, num ambiente em que 30
instalações multimídia exibiam
os atributos e recursos tecnológi-
cos do carro. Do tango, dançado

pela atriz Cristiane Torloni, pas-
sando por uma ária da ópera
Carmem, ao show de encerra-
mento com Roberto Carlos, todo
o programa foi pensado para
criar uma atmosfera de sedução.
Entre novembro a dezembro 
de 2003 foram publicados
176.549 cm de matérias (1,2 mil
folhas de clipping) em 99 dife-
rentes veículos.

Minas Gerais

Fiat Automóveis - Novo Palio | agência: Mikson Comunicação

Andrea Mascarenhas,
gerente de comunicação 
da Bahiagás

Cristiane Oliveira,
gerente de assuntos 
corporativos da 
Souza Cruz

Mirka Schreck,
relações públicas 
da FIAT Automóveis 2
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No Brasil, apenas 10% da po-
pulação têm a leitura como
hábito; 89% das cidades não pos-
suem livrarias e 23% dos livros
estão concentrados nas mãos 
de apenas 16% da população.
Sobre este panorama a Portugal
Telecom decidiu criar, em 2002,
o Prêmio Portugal Telecom 
de Literatura Brasileira, a fim 
de ser uma referência da boa 

literatura brasileira, de reco-
nhecer o escritor brasileiro 
e de incentivar a produção
literária e todas as formas 
de leitura. As 10 obras escolhidas
como as melhores do ano, tive-
ram seus conteúdos apresentados
por seus autores em eventos cul-
turais organizados pela Portugal
Telecom, nas melhores livrarias
do país. Em uma terceira e últi-

ma fase do Prêmio, em novem-
bro de 2003, durante evento
público em São Paulo, fo-
ram apresentados os resultados 
da votação, divulgando os três
escritores vencedores. Com
investimento total de R$ 1 mi-
lhão, o evento distribuiu R$ 100
mil ao vencedor, R$ 30 mil 
ao segundo colocado e outros 
R$ 20 mil ao terceiro.

São Paulo

Portugal Telecom - Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira

A Volvo do Brasil tinha muitos
lançamentos em 2003. Como já 
é tradição na empresa, os fun-
cionários são público prioritário
na apresentação de novos produ-
tos, porque a Volvo entende 
ser uma demonstração clara 
de respeito a quem se dedica 
para o sucesso da companhia. 
O desafio foi criar uma ação
interna para os 2.600 fun-

cionários e colaboradores, antes
de tornar público os lançamen-
tos. Foi criado então o evento
“Show de Tecnologia Volvo”.
Para dar emoção à apresentação
dos novos produtos, a idéia foi
acrescentar ao evento o Show 
da Fórmula Truck, demonstra-
ção de manobras arrojadas 
com caminhões pesados. Depois 
do desfile de 11 novos modelos,

pilotos da Truck iniciaram seus
malabarismos, numa ação que
consumiu R$ 120 mil e encantou
a todos. A cada ano, o Grupo
Volvo realiza uma pesquisa 
de satisfação, chamada Attitude
Survey. Os resultados em 2004
(que tem como base o momento
vivido em 2003) mostram que 
o índice de satisfação do fun-
cionário subiu de 87% para 91%. 

Sul

Lançado em 1999 pelo Banco
do Brasil, o site Agronego-
cios-e foi a ferramenta pioneira 
no processo de inserção dos
agronegócios brasileiros no uni-
verso das transações on-line.
Nele, essa cadeia produtiva pode
comprar insumos, vender sua
produção – com as realizações
dos respectivos pagamentos –,
obter informações e conseguir

financiamento, entre outras pos-
sibilidades. Como o acesso 
à internet ainda é deficitário 
em muitas regiões brasileiras, 
o Banco do Brasil disponibiliza,
para a utilização desse site, estru-
tura física e funcionários capaci-
tados No ano passado, o Balcão
de Agronegócios – principal fer-
ramenta de comércio eletrônico
do site –, movimentou R$ 2,5 bi-

lhões, resultantes de mais de 
86 mil operações (crescimento 
de 240% em relação ao ano ante-
rior). Esse balcão já conta com
mais de 90 mil usuários habi-
litados, mas há grande poten-
cial de expansão desse núme-
ro, pois o número de clien-
tes do Banco do Brasil com 
perfil de agronegócio ultrapassa 
a casa de um milhão.

Centro Oeste / Leste

Volvo do Brasil Veículos - Show de Tecnologia Volvo
agência: Texto & Cia.

Internet

Banco do Brasil - Agronegócios-e

Ana Rita Leme de Mello,
diretora de comunicação
corporativa da Portugal 
Telecom

Marco Greiffo,
analista de comunicação 
da Volvo

Marcelo Malheiros
Guedes, gerente de
divisão da diretoria 
de Agronegócios do 
Banco do Brasil
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A complicada equação de uti-
lização da internet, o mais mo-
derno dos meios de comuni-
cação, como canal de divulgação
de um produto cultural muitas
vezes considerado ultrapassado –
a ópera –, foi solucionada pelo
Palácio das Artes quando 
da criação de um hot site para
uma montagem de O Barbeiro 
de Sevilha. Além das infor-

mações necessárias ao público
interessado no evento, e de um
tom de humor e ironia extraídos
da própria trama dessa ópera, 
o site incluiu o Blog da Ópera,
no qual eram apresentados deta-
lhes da montagem, e serviu 
como ambiente para uma pro-
moção que sorteou ingressos
para o espetáculo. Lançado em
outubro de 2003, o hot site 

de O Barbeiro de Sevilha foi
divulgado na própria internet.
Sua página principal recebeu 
6 mil visitas, e o Blog da Ópera
foi acessado 3 mil vezes. Ele ala-
vancou a audiência do site do
Palácio das Artes, que no mês
seguinte àquele desse lançamen-
to teve a quantidade de suas 
visitações aumentada em 42%.

A Assessoria de Comunicação
da Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia (FIEB)
implementou no decorrer de
2003 um processo de reestrutu-
ração de suas páginas de web.
Ele incluiu uma pesquisa com 
os gestores do chamado sistema
FIEB, que elaboraram um diag-
nóstico sobre o site anterior 
e avaliaram as necessidades 
de seus usuários. O novo site

começou a ser desenvolvido em
janeiro de 2003, e seu lançamen-
to ocorreu em agosto daquele
mesmo ano. Sua página principal
oferece uma noção da totalidade
– nela são encontrados todos 
os elementos que compõem 
o Sistema FIEB –, e tanto a home
quanto os sub-sites estão vincu-
lados ao conceito de identidade
corporativa da instituição. Além
disso, todos os sub-sites ou sites

periféricos são abertos no mes-
mo browser. O conteúdo está
agrupado em cinco áreas te-
máticas: Institucional, Educa-
ção, Tecnologia, Saúde e Lazer 
e Informação Empresarial. Há
vários recursos interativos, como
um site dedicado a estágios no
qual se cadastram mensalmente
cerca de 2,5 mil estudantes, que
podem realizar a verificação 
on-line da existência de vagas.

Nordeste

FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia - Novo Site 

do Sistema FIEB

Minas Gerais

Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes - Hot site Barbeiro 

de Sevilha | agência: Hiperface

O portal CEMIG agiliza o 
relacionamento entre a Com-
panhia Energética de Minas 
Gerais e suas várias categorias 
de clientes. Permite a comuni-
cação direta, em chats reser-
vados, com os profissionais 
da Central de Atendimen-
to da empresa, e disponibiliza,
entre outros serviços on-line,
alteração de dados cadastrais,

simulação de consumo, pesquisa
de taxas de serviços, obtenção 
de segunda via de conta e paga-
mento de faturas. Já os acionistas
e investidores contam com uma
página dedicada aos dados finan-
ceiros da CEMIG, na qual, além 
de balanços e relatórios, obtêm 
a cotação instantânea de suas
ações. O portal CEMIG tem
ainda dicas para economia 

de energia, informações relati-
vas a projetos e ações de defe-
sa do meio-ambiente, e dados
meteorológicos relativos a to-
dos os municípios do estado 
de Minas Gerais, entre outros
conteúdos. Há ainda seções 
destinadas a crianças e es-
tudantes. A CEMIG investe 
na internet como canal de comu-
nicação desde 1996.

Minas Gerais

CEMIG - Portal CEMIG

Luiz Henrique Michalick,
superintendente 
de comunicação 
empresarial da CEMIG

Fred Burgos,
gestor de internet 
da FIEB

Luciana Renna, superin-
tendente de comunica-
ção e Carlos Frederico
Dandrea, editor do 
site da Fundação 
Clovis Salgado
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O desafio de reestruturação 
do site da Souza Cruz, com 
o enquadramento nos padrões
globais de comunicação da
British American Tobaco – con-
troladora da empresa –, foi ven-
cido com o uso de uma ferramen-
ta desenvolvida por essa corpo-
ração multinacional. Nela, foi
escolhida uma entre quarenta
possíveis opções de layout,
havendo posteriormente a adap-

tação à cultura local com a uti-
lização de imagens típicas, como
uma arara e o Cristo Redentor. 
O novo site foi ar em outubro 
de 2003 (a versão em inglês foi
lançada em março do ano passa-
do). Com design clean, o site 
da Souza Cruz tem todos os seus
links relacionados a “links con-
textuais”: caminhos que levam 
o usuário a assuntos correlatos.
Em vez da tradicional barra late-

ral esquerda, optou-se pela barra
no topo da página. O conteúdo
adequa-se à atual realidade dos
negócios da empresa, inserindo 
o usuário no debate de polêmicas
hoje relacionadas à indústria 
do fumo. A atualização, antes
feita externamente, é agora rea-
lizada pela própria área de comu-
nicação da companhia.

Rio de Janeiro

Souza Cruz - Web Site Souza Cruz 
agência: Full Tecno Comunicação On Line

A presença do Senac São
Paulo na internet não atendia 
à necessidade de exposição 
significativa no ambiente web,
pois seus diversos sites eram
desiguais, e por vezes vei-
culavam informações contra-
ditórias. Também era difícil
acessar a informação mais bus-
cada pelo público dessa insti-
tuição de ensino: a programa-
ção de seus cursos. Foi então 

construído um novo portal, que
passou a operar em maio 
de 2003. Paralelamente, as
unidades da instituição revi-
saram seus portfolios de cursos,
passando a adotar parâmetros
comuns. Esse conjunto de cursos
foi definido como prioridade 
no projeto do novo site, que 
foi desenvolvido pela empresa
Latitude 0º. A parte superior 
da página de entrada do portal 

dá acesso ao Senac por meio 
de sua organização geográfica 
ou pelas modalidades dos cursos,
que foram agrupados por te-
mas genéricos. Como resultado
dessas mudanças, cresceu signi-
ficativamente o número de aces-
so, que passou de 50 mil, 
em 2002, para uma média 
mensal de 80 mil.

São Paulo

Destinado tanto aos parceiros
comerciais quanto aos aficio-
nados da fotografia, o site 
da empresa de produção foto-
gráfica Tempo Real demandou
oito meses de planejamento, e foi
lançado em março de 2003.
Através da utilização de senhas
individuais, ele permite aos
clientes acesso às imagens de seu
interesse; além de visualizar tais

imagens, podem enviá-las via 
e-mail, realizar downloads e
solicitar reproduções em várias
mídias, entre outras funcionali-
dades. Há também seções 
com galerias públicas para
comercialização on-line de ima-
gens, espaço para exibição 
de ensaios, documentários, pu-
blicações  reportagens fotográfi-
cas, e área para envio de pos-

tais, entre outros conteúdos. 
No primeiro ano de existência 
do site ocorreram a visita 
de aproximadamente 7,7 mil IPs,
e, em pesquisa realizada em
novembro, seus usuários ates-
taram sua praticidade, funciona-
lidade, e a excelência de seu
design e de seu conteúdo.

Sul

Senac São Paulo - Portal Senac | agência: Latitude Oº

Tempo Real - Fotografia & Imagem - Site

Cristiane Oliveira,
gerente de assuntos 
corporativos 
da Souza Cruz

Gilberto Garcia 
da Cosra Jr., gerente 
de comunicação 
do Senac SP

Mathias Cramer,
fotógrafo-jornalista 
da Tempo Real
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Interatividade é o conceito-
chave que norteia a Interativa, 
a intranet da Fiat. Além de ser
um importante portal de rela-
cionamento com o público inter-
no, a ferramenta oferece vários
canais que possibilitam ao inter-
nauta se comunicar diretamente
com a montadora. Isso ocorre 
de várias formas. Navegando na
Interativa o empregado pode, por

exemplo, falar com o presidente
da empresa e participar da mon-
tagem da intranet conversando
com a equipe responsável pela
rede interna de comunicação. 
A construção de uma rede 
de intranet nasceu da constata-
ção de que havia uma lacuna 
na comunicação eletrônica da
empresa. Entre as metas do pro-
jeto de intranet estavam mapear,

estruturar e armazenar as infor-
mações relevantes ao negócio 
da empresa e servir de alicerce
para melhor comunicação entre 
as áreas de trabalho. A preser-
vação da memória organiza-
cional e o suporte ao programa
de Gestão do Conhecimento 
da Fiat também estão entre 
os objetivos da Interativa.

Voltada para o público interno,
a Intranet Cetrel é um instrumen-
to de integração de toda a organi-
zação, que atende às necessi-
dades de informação dos traba-
lhadores e colaboradores da
companhia. Seu conteúdo apre-
senta notícias e novidades sobre
a empresa, acesso aos for-
mulários utilizados, orientações

e dicas dos mais variados assun-
tos, além de serviços básicos,
como ramais internos, agenda
corporativa, sistema de emprésti-
mos de livros, revistas, vídeos 
e CDs, sistemas de informação
da Cetrel e as estratégias da orga-
nização. A intranet montada 
pela Cetrel é uma ferramenta 
de comunicação que confere

transparência na relação entre 
a empresa e seus funcionários,
tornando públicas todas as infor-
mações do dia-a-dia da organiza-
ção. Outro de seus benefícios 
é funcionar como um ponto 
de encontro para tirar as even-
tuais dúvidas dos empregados.

Nordeste

Cetrel - Intranet da Cetrel

Minas Gerais

Fiat Automóveis - Interativa

Disponível para 3 mil cola-
boradores em seis Estados, 
a Clicnet é uma ferramenta 
que integra dados, processos 
e procedimentos da Amazônia
Celular e Telemig Celular. A par-
tir de pesquisas, percebeu-se 
a necessidade de reformulá-la, 
de modo a melhorar a nave-
gação, o layout – aproximando 
a Clicnet da identidade da
Telemig Celular e da Amazônia

Celular – e o envolvimento 
dos colaboradores na produ-
ção de conteúdo e atualização 
da intranet. A idéia é que a nova
Clicnet transmitisse a imagem 
de força, dinamismo e inovação.
Entre as alterações feitas estão 
o agrupamento de conteúdos,
para diminuir a necessidade 
de botões e opções na barra 
de menu, e melhor sinalização
das informações. Uma pesquisa

para avaliar a nova Clicnet
mostrou altos índices de satis-
fação. Pelos dados, 55,6% dos
usuários consideram a mudança
“ótima” e 41,5% disseram ser
“boa”. A pesquisa também 
constatou que 91% dos colabo-
radores acessam a intranet diari-
amente e 91,5% a avaliam como
ferramenta confiável.

Centro Oeste / Leste

Amazônia Celular - Clicnet | agências: BHS, Lápis Raro

Intranet

Varda Kendler, analista 
de comunicação sênior 
e Juliana Marques,
gerente de comunicação 
da Amazônia Celular

Elena Moreira,
responsável pela
comunicação interna
da FIAT Automóveis

Alaíde Barbosa Martins,
coordenadora de 
informática da Cetrel
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O desafio da Souza Cruz era
transformar sua intranet em um
canal ágil e dinâmico, tornando-
a uma das principais fontes 
de informações corporativas, 
a partir da unificação do conhe-
cimento em relação a posicio-
namentos, políticas, atividades 
e conquistas da companhia.
Além disso, era preciso fornecer
soluções digitais para problemas

cotidianos da companhia, como
o excesso de requisições feitas 
à área administrativa Isso tudo
deveria ser feito com uma lin-
guagem acessível ao heterogê-
neo público interno, que abrange
desde executivos a operadores 
de máquinas das fábricas. Para
alcançar esses objetivos, criou-se
uma arquitetura de informações
para tornar a intranet a mais

importante referência em comu-
nicação interna. Paralelamente,
foi permitido ao funcionário 
o acesso a sistemas e infor-
mações mesmo fora da empresa.
A intranet revelou-se valiosa 
ferramenta de endomarketing, 
com importante participação 
no lançamento de produtos e na
mobilização de funcionários para
ações sociais da companhia.

Rio de Janeiro

Souza Cruz - Souza Cruz Community | agência: Sirius Multimídia

Disponível a cerca de 27 mil
colaboradores, o Portal Cor-
porativo do Unibanco deu um
salto em termos de transparên-
cia e velocidade no processo 
de comunicação interna da orga-
nização ao passar por uma refor-
mulação em 2003. Ao democrati-
zar mais o acesso às informações
depois da renovação do portal

interno,  Unibanco procurou va-
lorizar os profissionais capazes
de adotar uma postura pró-ativa
na busca de conhecimento 
e autodesenvolvimento. Era pre-
ciso, portanto, investir na
intranet, a fim de aprofundar 
e acelerar essa mudança cultural.
Um importante passo nesse sen-
tido foi dado em março de 2003,

com o lançamento do Clique
Conhecimento, site destinado 
a promover o aprendizado a dis-
tância e incentivar o aperfei-
çoamento contínuo dos cola-
boradores. A estratégia para 
o lançamento do site mesclou 
o uso de materiais impressos 
e mensagens encaminhadas por
meio do próprio Portal.

São Paulo

Em maio de 2001 começou 
a ser gestado o projeto de ampli-
ação da REFAP. O empreendi-
mento terá um impacto enorme
sobre o contexto de operação da
refinaria, que com a obra passará 
a ser a quinta maior do País 
em capacidade instalada para 
refino de petróleo. Um projeto
dessa grandeza envolve a parti-
cipação de várias empresas 
e profissionais e complexo sis-

tema de logística. Para promover
esse trabalho, foi desenvolvido
um projeto de comunicação que
contemplava a criação de várias
ferramentas de comunicação,
entre elas um site dentro da
intranet da Petrobras. O desafio
para a Casa Interativa, produtora
responsável pelo site, foi o de
planejar um produto que aten-
desse os interesses dos diferentes
públicos do projeto e que man-

tivesse os colaboradores informa-
dos sobre o andamento das obras,
além de promover a conscientiza-
ção a respeito da importância 
da segurança no trabalho. Entre 
os resultados gerados pela intranet
Mãos à obra estão a melhoria 
da comunicação com os públi-
cos locais, integração dos fun-
cionários – por meio de melhor
identificação das equipes envolvi-
das – e acessos às informações.

Sul

Unibanco - Portal Corporativo
agências: Studio 113, ArtPlug Comunicação Digital

Petrobras - Intranet na ampliação da REFAP; “Mãos à obra”
agência: Casa Interativa Gestão Digital

Cristiane Oliveira,
gerente de assuntos 
corporativos 
da Souza Cruz

Denise de Maio, gerente
de Endomarketing 
do Unibanco

Francisco Carlos 
da Rosa Ramos,
gerente de implantação
de empreendimentos 
da Petrobras 
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Com uma tiragem de 23 mil
exemplares, o jornal Indústria 
de Minas entrou em seu oitavo
ano de circulação, estreando um
novo projeto gráfico e editorial.
Ao fazer a cobertura das ati-
vidades – serviços, produtos 
e eventos – de todo o Sistema 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), o jornal traz os des-

taques econômicos, faz análises
de conjuntura, divulga dados de
interesse geral e opina sobre
questões nacionais. Outro papel
importante da publicação é pro-
mover a integração dos associa-
dos, uniformizando a linguagem
e garantindo o seu acesso à infor-
mação. Além dos associados,
chega às mãos de formadores de
opinião em todos os segmentos

da sociedade: imprensa, gover-
no, universidades, e organiza-
ções não-governamentais. Suas
12 páginas em quatro cores, com
fotos e recursos infográficos,
ganharam lâminas de encartes
regionais. São 10 ao todo abor-
dando regiões econômicas do
Estado, estratégia que represen-
tou grande salto na vida do título.

O Servidor é uma publica-
ção mensal da Assessoria de
Comunicação Social do Maranhão
dirigida ao funcionalismo pú-
blico estadual, profissionais de co-
municação, universitários, pes-
quisadores e formadores de
opinião. Seu objetivo primordial
é estabelecer um canal de comu-
nicação direta entre os 90 mil
servidores públicos estaduais e o

Governo do Estado. Em suas 16
páginas em formato tablóide, o
jornal visa também a estimular a
discussão de assuntos de inte-
resse da comunidade; comparti-
lhar informações de interesse
público e valorizar as iniciativas 
do servidor público estadual. 
O resultado de pesquisa feita
através do jornal estimulou 
o Governo a divulgar ações

estratégicas e políticas públicas
voltadas para o funcionalismo 
e para a sociedade. Mais da
metade dos leitores que respon-
deram à pesquisa confirmou 
a importância de um canal de
comunicação entre o governo 
e o servidor público. O Servidor
consolidou uma imagem posi-
tiva do governo junto ao seu
público interno.

Nordeste

Governo do Estado do Maranhão - “O servidor”
agência: Clara Comunicação

Minas Gerais

FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

“Indústria de Minas” | agências: New Comunicação, Gráfica Tamóios

O Banco de Brasília passou 
a operar em julho de 1966, com
objetivo de dotar o Distrito
Federal de um agente financeiro
que possibilitasse captar recursos
necessários para o desenvolvi-
mento da região. Em 1986 
teve sua denominação alterada 
de Banco Regional de Brasília
S.A. para Banco de Brasília S.A., 
permanecendo a sigla BRB.

Desenvolvendo suas atividades
com aproximadamente 1.800
funcionários, o banco tem 100
pontos de atendimento e 600
postos de auto-atendimento,
além de agências em vários
Estados. Para manter a meta 
de prestar o melhor serviço 
e estreitar o relacionamento com
clientes e parceiros, criou o jor-
nal mensal BRB Agora. O prin-

cipal objetivo da publicação 
é informar as novidades dos
serviços e produtos ofereci-
dos pelo banco. A distribuição 
de seus 20 mil exemplares é feita
em todas as agências e caixas
eletrônicos e aos clientes VIP. 
O projeto atendeu inteiramen-
te a busca pela valorização 
dos clientes.

Centro Oeste / Leste

Banco de Brasília - Jornal Agora
agência: Informação Comunicação Empresarial

Jornal Externo

Cadiji Bazzi Morales,
diretora geral 
da Informação
Comunicação 

Trajano Raposo,
gerente de imprensa 
da FIEMG

Felix Alberto Lima,
diretor da Clara
Comunicação
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O Senac São Paulo é uma
instituição de caráter privado,
com 58 anos de atuação compro-
metidos com a responsabilidade
social. São 60 unidades distribuí-
das por todo o Estado. Sua pro-
gramação abrange mais de dois
mil cursos, incluindo títulos 
de formação básica até gradu-
ação, pós-graduação e mestrado
Com a inauguração da Faculda-

de Senac de Ciências Exatas 
e Tecnologia, em 1999, surge 
o boletim informativo Bios, com
a missão de ser um veículo pro-
motor da integração e coope-
ração da comunidade acadêmica 
e que repercutisse a identidade 
e as iniciativas da instituição.
Dirigido inicialmente aos alunos,
o foco editorial se ampliou 
e a publicação passou a interes-

sar aos parceiros da faculdade,
como os players e executivos 
de TI, jornalistas especializados,
diretores de faculdades e escolas
de ensino técnico. De periodici-
dade trimestral, Bios tem 12
páginas em formato A4 e papel
couchê. A distribuição é feita
pelos correios, para que os pais
conheçam um pouco mais sobre
a vida acadêmica do filho.

São Paulo

Senac São Paulo - Bios | agência: Oakian Comunicação

O Grupo Panvel é uma rede 
de farmácias gaúcha, com 30
anos e mais de 200 filiais
próprias no Estado, por onde cir-
culam, anualmente, 20 milhões
de clientes. A rede tem inúmeros
benefícios – cartão, palestras,
sessões de cinema – direciona-
dos aos 200 mil aposentados
associados. A inexistência de um
canal de comunicação específico

com esse público levou a rede 
a lançar o Jornal do Clube 
do Aposentado Panvel, que em
1º outubro – Dia Internacional 
do Idoso – começou a veicular
em todas as mais de 200 filiais.
Além de ter formato atraente 
e alegre, esse tablóide de 12
páginas, periodicidade mensal 
e 50 mil exemplares, fala 
de qualidade de vida, mostrando

o lado positivo da terceira idade.
Vendido no valor simbólico 
de R$ 0,10, tem metade da ren-
da arrecadada doada a institui-
ções de idosos no Rio Grande 
do Sul. O custo mensal de pro-
dução editorial e gráfica é de 
R$ 7.812,00, que são abatidos
mensalmente dos recursos com 
a venda de espaços comerciais.

Sul

Caderno 3 é o jornal interno
mensal que há quatorze anos cir-
cula entre os cerca de novecentos
funcionários da Rede Gazeta.
Para que eles participem mais
ativamente de sua realiza-
ção, a pauta dessa publicação 
é definida por um conselho edi-
torial composto por dez repre-
sentantes das diversas áreas 

da empresa. Mas a colabora-
ção dos funcionários estende-se 
a todas as fases do processo 
de produção do Caderno 3. 
Os serviços de ilustração, diagra-
mação e impressão, por exem-
plo, são feitos dentro da empresa,
que atua na área de comunicação
e entre outros produtos edita 
o jornal A Gazeta, do qual

provém o papel com o qual 
é feito o jornal interno. Assim,
possível produzir o Caderno 3
com apenas R$ 730,00 por
edição. Apesar desse custo baixo,
pesquisa realizada em outubro 
de 2003 mostrou ser essa publi-
cação o meio através do qual
84% dos funcionários informam-
se sobre as ações da empresa.

Centro Oeste / Leste

Dimed, Distribuidora de Medicamentos - Jornal Clube 

do Aposentado Panvel | agência: Giornale Comunicação Empresarial

Rede Gazeta - Caderno 3

Jornal Interno

Gilberto Zorello,
coordenador dos cursos 
de pós-graduação 
do Senac SP

Fernanda Carvalho 
Garcia, diretora da 
Giornale Comunicação
Empresarial

Maria Alice Lindenberg,
assessora de comuni-
cação empresarial 
da Rede Gazeta
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Tendo completado seu terceiro
aniversário em 2003, o jornal
Você em Pauta, do Sistema
FIEB, passou por uma reformu-
lação que acentuou sua carac-
terística de publicação que tra-
balha com textos leves e assuntos
variados, e, através da realização
de concursos e premiações, 
aprofundou a interação com 
os leitores. Foi criada, por exem-

plo, a coluna Contando Histó-
ria, na qual os colaboradores, 
com discurso na primeira pes-
soa, contam histórias pessoais. 
Os aniversariantes do mês entre
os funcionários da FIEB rece-
bem exemplares especialmente
endereçados a eles (os demais
exemplares são enviados em
pacotes separados por unida-
des, a cujos coordenadores ca-

be a posterior redistribuição). 
O crescente recebimento de su-
gestões de pauta e outras moda-
lidades de contatos dos leitores,
demonstra aumento do interesse
pelo Você em Pauta. Já há até
intenção de ampliação do jornal,
que é editado pela Assessoria 
de Comunicação e Marketing 
do Sistema FIEB. 

Com editorial atrativo e lin-
guagem jornalística dinâmica 
e acessível – inclusive em seu
componente gráfico –, o jornal
No Ar vem conseguindo índices
bastante elevados de aceitação. 
É lido por 90% dos funcionários
da Souza Cruz, e qualificado
como bom ou excelente por 98%
de seu público. Além disso, 72%
dos funcionários acreditam que

seu conteúdo permite uma 
visão ampla da empresa; 85%
mostram-no a seus familiares. 
A estrutura editorial do No Ar
inclui seções como ‘Persona’,
que garante a presença constante
dos funcionários em suas pági-
nas. E sua seleção de pautas 
é agora compatível com a re-
presentatividade das unidades 
da empresa, deixando de haver

valorização excessiva da matriz
e da área corporativa, com
simultâneo aumento do espaço
destinado a áreas de grande con-
centração de pessoal, como 
os setores industrial e agrícola.
Com tiragem de 7 mil exem-
plares, o No Ar atinge a todos 
os funcionários das dezesseis
unidades mantidas pela Souza
Cruz em várias partes do país.

Rio de Janeiro

Souza Cruz - Jornal Interno No Ar 
agências: Tira Linha Studio, DPZ, AF Comunicação

Nordeste

FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia - Você em Pauta  

Com quatorze anos de existên-
cia, o Jornal Gerdau Açominas
(JGA) é um veículo de comuni-
cação que, apesar do foco inter-
no, consolidou-se como um dos
veículos mais lidos pelos for-
madores de opinião da região
aonde está instalada a empresa,
servindo também como referên-
cia de pauta para a imprensa.
Parte do mérito por esse status
deve ser creditado aos próprios

funcionários – que juntamente
com seus familiares compõem 
o público-alvo prioritário da
publicação –, como responsáveis
pelos pontos de vista apresenta-
dos em seu conteúdo. O JGA
atua como canal de disseminação
de conhecimento, informações,
conceitos e procedimentos que
favoreçam o estabelecimento de
um diálogo aberto e democrático
entre a empresa e seus emprega-

dos, empregados e empregados,
empresa e familiares dos empre-
gados, empresa com fornece-
dores, clientes e comunidade.
Editado pela Gerência de Comu-
nicação Social da Açominas 
e BH Press Comunicação, o jor-
nal tem tiragem de 9 mil exem-
plares, e exige investimento
mensal de R$ 31.300,00.

Minas Gerais

Gerdau Açominas - Jornal Gerdau Açominas | agência: BH Press

José Eustáquio Oliveira
de Souza, gerente 
de comunicação 
da Gerdau Açominas

Ana Romero,
editora da FIEB

Cristiane Oliveira,
gerente de assuntos 
corporativos 
da Souza Cruz
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Com seu jornal interno a Daslu
visou reafirmar a seus colabo-
radores que, apesar de seu 
porte já significativo, ainda 
tem no relacionamento um de
seus bens mais valiosos. Afi-
nal, mesmo congregando hoje 
quase setecentos funcionários, 
a empresa ainda mantém uma
imagem de butique exclusiva,
referência não apenas no Brasil,

mas no exterior, no consumo 
de artigos de luxo. Era neces-
sário também realizar um jornal
que veiculasse para o público
interno os conteúdos e imagens
projetadas para os consumidores.
Para satisfazer essa demanda, 
a MVL Comunicação desen-
volveu uma publicação cujo con-
teúdo valoriza – por exemplo, 
na definição da matéria central,

sempre focada em histórias 
de funcionários e/ou de seus
familiares, ou em momentos
vivenciados em comum –, o con-
vívio e as relações pessoais.
Além disso, o Daslu Notícias
busca associar-se aos conceitos 
de sofisticação e estilo, materi-
alizados na escolha do papel, 
das cores, das fontes dos títulos,
e na capa branca com foto.

São Paulo

Daslu - Daslu Notícias | agência: MVL Comunicação

Maior fabricante de produtos
de linha branca da América
Latina, e líder em vendas nesse
mercado, a Multibrás conta hoje
com uma rede de 355 Serviços
Autorizados que emprega apro-
ximadamente 4,6 mil pessoas,
entre profissionais técnicos e
administrativos. Há ainda outros
trezentos funcionários, tercei-
rizados, que a atendem através

da empresa de call center Atento.
Lançado em junho de 2002, 
o Jornal Entre Nós busca 
promover a aproximação da
Multibrás com as equipes de sua
rede autorizada e de seu call cen-
ter. Para isso, a publicação tra-
balha com um conteúdo que
inclui informações sobre lança-
mento de produtos, divulga práti-
cas bem-sucedidas na rede auto-

rizada, e traz informações relati-
vas ao Código de Defesa do
Consumidor, entre outros itens 
(o projeto editorial é responsa-
bilidade da Palavra Oficina 
de Textos). Com periodicidade
bimestral, o Entre Nós teve sua
circulação, de 5 mil exemplares
em 2003, aumentada para 5,3 mil
exemplares no ano passado. 

Sul

Fique Ligado é o nome do jor-
nal mural da Rede Gazeta.
Distribuído em pontos estratégi-
cos da empresa (na sede, sucur-
sais do jornal e emissoras de TV
do interior), ele possui dez
matérias atualizadas a cada
segunda-feira e traz informações
sobre a semana na empresa. 
O trabalho de apuração é inin-
terrupto e tem a preocupação 
de informar os funcionários em

primeira mão sobre as ações 
da companhia. Os assuntos abor-
dados são focados no interesse
do funcionário, sempre com 
o objetivo de orientar o diálogo
entre a empresa e seus colabo-
radores. O Fique Ligado é pro-
duzido em papel timbrado com 
o nome da editoria correspon-
dente. Cada editoria tem uma cor
diferente, o que confere ao mural
um visual colorido e leve. Uma

pesquisa interna – que mede 
a satisfação dos funcionários em
relação aos veículos de comuni-
cação interna – feita através 
de questionário distribuído com 
o contracheque, em 2003, indi-
cou o Fique Ligado como 
o veículo de comunicação 
da empresa mais lido pelos 
funcionários.

Centro Oeste / Leste

Multibrás Eletrodomésticos - Entre Nós 
agência: Palavra Oficina de Textos, Studio 113

Rede Gazeta - Jornal Mural

Jornal Mural

Mauro Lopes,
diretor-presidente 
da MVL Comunicação

Lilia Freitas,
analista de comunicação 
da Multibrás

Moniky Campos Kosky,
assistente de comuni-
cação interna da 
Rede Gazeta
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Lançado em 2003, o Jornal
Mural faz parte do projeto “6
veículos”, que substituiu as 40
publicações internas até então
produzidas na companhia em
cidades diferentes por seis veícu-
los de abrangência nacional,
racionalizando os meios de
comunicação interna. O objetivo
do jornal é tornar disponível 
a informação para todos os
empregados – tal como sugere

seu slogan “A informação por
onde você passa” –, principal-
mente para aqueles que não aces-
sam a intranet da empresa. 
Na unidade do Maranhão são 27
Jornais Murais, dos quais 16 em
São Luís e 11 na Estrada de Ferro
Carajás até o município de
Açailândia, beneficiando cerca
de 7,5 mil empregados diretos 
e terceirizados. Diferentemente
de um quadro de avisos, o Jornal

Mural possui editorias seme-
lhantes a um veículo impres-
so, como  Acontece (notícias em
geral), Gestão Ambiental, Em
sua Companhia (notícias de RH 
e órgão de pessoal) e Segurança.
As pautas são divididas entre
assuntos corporativos e locais. 
O veículo é colocado em locais
estratégicos, como restaurante,
portarias e diretoria.

Semanal, o Jornal Mural foi
lançado em fevereiro de 2003,
como um dos veículos do projeto
de reorganização da estraté-
gia de comunicação interna 
da Companhia Vale do Rio Doce,
que reduziu de 40 para seis os
veículos produzidos na empresa.
Com as alterações, os jornais 
da companhia passaram a seguir
o mesmo padrão gráfico, editori-
al e de circulação. A missão aqui

era desenvolver um projeto que,
além de adequado para a divul-
gação de notícias, também con-
templasse as realidades locais,
pois algumas áreas de trabalho
ficam próximas ao mar (portos),
outras têm grande concentração
de pó de minério (minas e usi-
nas de pelotização) ou ficam
expostas ao tempo (ventos, chu-
vas). Também se buscou montar
um painel funcional que tivesse

notícias e cartazes de campa-
nhas, lugares para distribuição 
de materiais impressos e urna.
Uma pesquisa interna da compa-
nhia identificou que atualmente 
a comunicação interna está me-
lhor na opinião de 93% dos ge-
rentes e 89% dos grupos de dis-
cussão, formados por funcionários
de vários departamentos.

Rio de Janeiro

Companhia Vale do Rio Doce - Jornal Mural 
agência: Mais Programação Visual

Nordeste

Companhia Vale do Rio Doce - Jornal Mural 
agência: Mais Programação Visual

O Jornal da Segurança da
Gerdau Açominas (JGA Segu-
rança) foi lançado em 2000 
para apoiar Programa Açominas 
de Segurança (PAS) A iniciativa
de criar um veículo que incenti-
vasse atitudes seguras no traba-
lho vem se somar a uma série 
de outras medidas contempladas
pelo Sistema de Gestão da Saú-
de e da Segurança da Gerdau
Açominas (SGSGA). Em 2003, 

a Gerência de Comunicação
Social da empresa, em parceria
com a área de Segurança e Saúde
Ocupacional, propôs uma nova
linha editorial para o Jornal da
Segurança. O veículo, que antes
se servia de uma linguagem
padronizada, passou a trabalhar
em sintonia com os outros meios
de comunicação da companhia,
utilizando uma linguagem mais
dinâmica para publicar assuntos

factuais. A periodicidade tam-
bém mudou: deixou de ser
quinzenal para ser semanal.
Além dos pontos de ônibus 
da Usina de Ouro Branco, nos
restaurantes da empresa e áreas
industriais, a publicação pode 
ser acessada pela Açonet, 
a intranet dos empregados 
da Gerdau Açominas.

Minas Gerais

Gerdau Açominas - JGA Segurança | agência: WM Criações

José Eustáquio Oliveira
de Souza, gerente 
de comunicação 
da Gerdau Açominas

Lillian Beluco,
analista de comunicação 
da CVRD

Paulo Henrique
Soares, gerente geral
de comunicação 
da CVRD
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O Espaço Natura, em Caja-
mar (SP), reúne as operações 
de pesquisa e inovação, as ativi-
dades industriais, de armazena-
mento e distribuição e de comu-
nicação. Os edifícios estão in-
tegrados à natureza. Todos es-
tes cuidados foram estendidos 
à unidade de Itapecerica da Serra
(SP), cujo espaço abriga mais 
de 300 colaboradores. Os mes-
mos conceitos de transparência 

e integração que caracterizam 
os espaços da Natura foram fonte
de inspiração para a criação,
design e comunicação do Mural
Ser Natura Colaborador, um
veículo idealizado para interagir
com o ambiente. O veículo existe
desde o início das atividades 
da empresa e faz parte do mix
das mídias utilizadas pela área 
de Comunicação Interna. Em
2002, ele foi relançado com um

novo projeto gráfico e editorial,
mais ágil, moderno e de fácil
leitura. Feito em acrílico e metal,
o Mural possui editorias para 
os diferentes assuntos abordados
no dia-a-dia e fica exposto em
locais estratégicos das unidades
de Cajamar e Itapecerica. É atu-
alizado diariamente ou sempre
que a empresa tem novas infor-
mações para os colaboradores.

São Paulo

Natura Cosméticos - Ser Natura Colaborador | agência: OZ Design

Até o ano 2000, não havia
planejamento para a área de
comunicação interna da Petro-
bras SIX, Superintendência da
Industrialização do Xisto. Perce-
bendo esse setor como um meio
para integrar as pessoas e aumen-
tar o grau de satisfação no ambi-
ente de trabalho, a Petrobras
SIX, em parceria com a Kgs
Comunicação, desenvolveu en-

tão o projeto do Jornal mural
(JM). A missão do veículo 
é informar e valorizar as pessoas
que fazem a história da com-
panhia. Quinzenal, ele é fixa-
do em quatro painéis de aço, 
localizados na sala de convivên-
cia do escritório administra-
tivo, no prédio das gerências 
de manutenção industrial e pro-
dução e nos edifícios das em-

presas contratadas Weiller e
Manserv. As matérias – que tam-
bém podem ser lidas na intranet
da empresa – são definidas a 
partir de consulta e sugestões de
pauta das gerências e depois pas-
sam pela aprovação da Ativi-
dade de Comunicação da Petro-
bras SIX. Existem colunas fixas
(Editorial, Parabéns, Consumo
Responsável) e variáveis.

Sul

Desde 1995, o Banco do Brasil
realiza o seu Seminário de
Comunicação. Os debates são
editados como oportunidades 
de reflexão para profissionais 
e estudantes da área. Os livros
reúnem os seminários de 1995 
a 2000, organizados pelo BB 
e pelo Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo da
Universidade Estadual de Cam-

pinas (Labjor) e dois seminários,
2001 e 2002, organizados pelo
Instituto para o Desenvolvi-
mento do Jornalismo (ProJor). 
O quinto livro registra as 15
palestras do VIII Seminário de
Comunicação, de 2002. Os tex-
tos são sobre a relação da mí-
dia brasileira e as mudanças 
no mundo, a crise econômica 
na visão da indústria midiática 

e governança corporativa. En-
tre os autores estão William 
Waack, Alberto Dines e Eduardo
Giannetti da Fonseca. As publi-
cações são distribuídas gratuita-
mente para faculdades de co-
municação, profissionais e enti-
dades das áreas de comunicação
empresarial, jornalistas, estudan-
tes e professores.

Centro Oeste / Leste

Petrobras SIX - Jornal Mural da SIX | agência: Kgs Comunicação

Banco do Brasil - Um mundo em mudanças| agência: DNA Propaganda

Publicação Especial

Karen Cavalvanti,
gerente de comunicação 
institucional da Natura

Cibele Biancolini da 
Cunha, relações públicas 
da KGS Comunicação 
e Marcos Rogério 
Crivellaro, jornalista 
da Petrobras SIX 

Omar Barreto Lopes,
gerente de divisão 
de imprensa do 
Banco do Brasil
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