
• Felil:ita¢es ao empregado no dia do aniversario, por telefone,
pelo chefe geral ;

• En~rega de cart6es personalizados aos empregados
aniversariantes;

• Cria~o de um software para elaboracao do novo informativo
interno (Unidade.com);

• Aquisi~o de novos murais para instalacao em todos os pn!ldiosda
Sede eda UEP Parnaiba.

E-mails que voce nao deve esquecer:

Chetia-Geral:
chgeral@cpamn.embrapa.br

Paracrfticas e sugest6essobre a comunica~o interna:
unidadecom@cpamn.embrapa.br
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Conjunto de a~6es que a organiza~ao coordena com objetivo de
ouvir, informar, mobilizar e manter coesao interna em torno de
valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados por todos
e que podem contribuir para a constru~ao da boa imagem publica
(CURVELLO,2008).

Com 0 objetivo de aprimorar a comunicaQao interna visando a
melhoria do c1imaorganizacional na Unidade, foi aprovado junto ao
Macroprograma .4 da Embrapa 0 projeto "Estrategias para a
melhoria da Comunica~ao Interna na Embrapa Meio-Norte," que
tem como objet.ivosespecfficos:

• implantar um programade comunica~ao interna na Unidade;
• implementar e melhoraf\'os fluxos e canais de comunica~ao
formais da empresa;
• estimular a iritegra~o e participa~ao dos empregados nas
atividades da Embrapa Meio-Norte e melhorar 0 relacionamento
entre Empresa e empregados.

Em agosto de 2008, foi realizado um diagn6stico da comunica~ao
interna na unidade em que os empregados apontaram problemas
do processo de comunica~ao interna e sugeriram melhorias. Um
relat6rio do dlagn6stico foi elaborado e as melhorias sugeridas
pelos empregados foram implementadas.

Em 2009, foi realizada uma nova pesquisa na qual os empregados
puderam opinar tambem sobre os eventos aproximativos
promovidos pela Unidade e algumas a~6es de relacionamento
entre Empresa e empregados.

Objetivos do programa de comunica~io
interna da Embrapa Meio-Norte

• Aperfei~oar relacionamentos internos que privilegiem 0 dialogo, a
informa~ao objetiva e 0 pensamento corporativo orientados para a
expressao do conhecimento tacito e 0 cumprimento da missao da
Embrapa Meio-No.ae;

• Fortalecer a comunica~ao interpessoal e a integra~ao entre
Empresae empregados;

• Promover atitudes que favore~am a preven~ao de conflitos nos
diversos relacionamentos internos;

• Acompanhar e avaliar os processos relacionados a comunica~ao
interna;

• Promover a~6es aproximativas entre Empresa e empregados,
visando diminuir as barreiras entre empregados lotados na Sede da
Unidadee nas basesffsicas;

• Obter e transmitir informa~6es de utilidade para a melhoria dos
processos organizacionais e a saude do ambientede trabalho;

• Criar canais para manifestacao de opini6es, registro de casos e
dissemina~aode experiencias de impacto para0ambiente interno;

• Praticare estimular a comunica~aooral, como forma de envolver as
pessoas e buscar harmonia de interesses entre a Embrapa e 0 seu
publico interne; .

• Promover a~6es que contribuam para a inser~ao de novos
empregados a cultura da Empresa e organizem processos internos,
como a gestao da marcae 0 atendimento ao cidadao.

Estrategias de comunica~io
interna da Embrapa Meio-Norte

Unidade.com - Boletim
~_. informativo elaborado por_.._u--__ meio da utiliza~ao de um
-- sistema informatizado para

cadastro das informa~6es.
,; Sao divulgadas noHciassobre

__ Cocilis.~_ a Empresa, 0 ambiente do
~~~d'" . I trabalho, dicas de lazer,~ ~--=:,::,....-;....~..::....aniversariantes da semana,
:.:==::=':~~:.;,:eventos, agenda da chefia e=:.:.=" ~ ,;:1).M" II , agenda de viagens..~.

Murais - Quadros de aviso
em metalon, distribufdos em
todos os predios da Sede da
Unidade, em Teresina e na
Unidade de Execu~ao de
Pesquisas de Parnaiba. Tem
como objetivo, levar aos
empregados e visitantes um
resumo das principais
notfcias e eventos que
acontecem durante a
semana.

Intranet - Sitio voltado para 0 publico interno da Empresa, onde e
possivel acessar serviQosprestados aos empregados, documentos
e formularios diversos que contribuem para agilizar os processos
em andamento da Empresa.

Eventos aproximativos - Eventos comemorativos de datas
consideradas relevantes para os empregados, tais como:
aniversarios, Pascoa, Oia da Mulher, Oia das Maes, aniversario da
Unidade, Oia dos Pais, Oia da Crian~a e Natal. Esses eventos sac
programados e organizados numa parceria entre as areas de
Comunica~ao e Recursos Humanos.As a~6es visam a integra~ao
entre os empregados e Empresa na busca pela melhoria do
relacionamento.

E-mails - Com 0 surgimento da internet, 0 e-mail tornou-se uma
ferramenta para a transmissao de informa~6es. Na Embrapa, 0 e-
mail, facilita 0 processo de comunica~ao entre a Sede e as
Unidades, entre gestores e empregados.

Sistema de Som -
Ferramenta de comunica~ao
que tem por objetivo transmitir
informa~6esde forma rapidae
agil para um grande numero
de pessoas. E gerenciado
pelo Nucleo Comunica~ao
Organizacional.


