
REDES SOCIAIS CORPORATIVAS: COMO ENGAJAR O FUNCIONÁRIO?



Quem é a Fernanda?

Jornalista, especialista em Comunicação Empresarial e Gestão de Pessoas.
Trabalho há 04 anos na Coordenação de Comunicação e RH do CEDSERJ -
Condomínio do BNDES, mas já tenho uns 13 anos de caminhada por aqui.

Participei 51º Encontro Aberje Rio, palestra: “Como a Oi faz o engajamento dos
seus funcionários” com Manoela Osório responsável pela Gerência de
Comunicação e Cultura Organizacional da Oi.

Trabalhei como voluntária na Associação Solidários Amigos de Betânia – ASAB.

Fernanda Fernandes
E-mail:fernandabarrosfernandes@gmail.com



DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA

 Criar um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas sintam-se valorizadas e
reconhecidas.

 Desenvolver no colaborador o sentimento de pertencimento.

 Fazer o colaborador perceber que o seu trabalho é importante para empresa.

 Imprimir significado nos conteúdos.

 Engajar, envolver, interagir com os colaboradores.

 Disseminar conteúdos relevantes e que sejam coerentes com os traços da cultura
organizacional.



Atualmente existem muitas ferramentas on-line de comunicação que podem ser
extremamente úteis em situações em que a comunicação interna precisa vencer
as barreiras físicas de uma empresa.

 GMAIL
 HANGOUTS
 FACEBOOK
 SKYPE

FERRAMENTAS ON-LINE



O Portal Corporativo é uma ferramenta de 
comunicação que permite organizar, compartilhar e 

disponibilizar as informações de interesse da empresa 
e de seus colaboradores em um único local. 

PORTAL CORPORATIVO: O QUE É?



Gestão de conteúdo; 

Novas ferramentas;

Ambiente propício para troca de 
informações;

Acesso rápido e fácil;

Processo de comunicação interna 
mais eficaz;

Em um único ambiente:

Busca de informações mais ágil = 
Economia de tempo;

Integrar veículos, canais e sistemas 
circulares de relacionamento;

Melhoria da produtividade;

Possibilidade de personalização da sua 
página, através de uma gestão inteligente.

Fortalecimento da memória 
organizacional.

Ferramentas colaborativas, que 
permitem criar, comentar e 
compartilhar informações, 

possibilitando um ambiente 
favorável à gestão do conhecimento;

Implementação da gestão de 
competência através das 
manifestações dos funcionários.

FOCO NOS COLABORADORES



AMBIENTE SOCIAL

SITE + INTRANET

GESTÃO DE CONTEÚDO

CONVERGÊNCIA E CONVENIÊNCIA

ACESSO MULTIPLATAFORMA

INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREAS

BENEFÍCIOS PARA OS COLABORADORES



Autoatendimento;

Visualização de dados pessoais;

Consulta e impressão de informe de rendimentos anual;

Consulta de cartão de ponto;

Recibo e programação de férias; 

Acesso rápido e fácil aos treinamentos disponíveis para inscrição, 
histórico de cursos realizados e capacitações futuras;

Controle de acesso por senha e níveis (hierarquização das 
informações).

Acesso aos manuais da empresa e informações gerenciais;

Valorizar aniversariantes por tempo de empresa;

Reconhecer e parabenizar aniversariantes do dia, da semana ou do 
mês;

Manter os colaboradores informados sobre admissões, transferências e 
desligamentos, e resumo de afastamentos;

Contato com fornecedores (eles poderão interagir através de senha);

Autonomia para os gestores em consultas e programação de férias de 
seus colaboradores; 

Gestão de pessoas mais assertiva por parte das lideranças;

FUNCIONALIDADES



COMO É A NOSSA COMUNICAÇÃO?

 Pesquisa de Clima Organizacional (participamos do GPTW)

 Pesquisa de Opinião

 Melhoramos a intranet acrescentando a aba “Compartilhe seu conhecimento”

 Criamos uma página no facebook para a empresa

 Criamos algumas ações como “Elogio do Amigo”

 Criamos uma News para os gestores com a frase: “ Inspirar e Transformar”





OBRIGADA!


