Intra-S: Fecomércio de Sergipe
desenvolve nova plataforma
de comunicação interna
O Núcleo de Comunicação e Marketing (NCM) da Federação do Comércio de Sergipe
(Fecomércio/SE) está desenvolvendo uma nova plataforma de comunicação interna
chamada Intra-S. Quando implantada, a ferramenta servirá para o compartilhamento de
informações e gerenciamento de processos, tarefas e equipes dentro das empresas. A
apresentação do projeto aconteceu durante o Encontro Nacional de Comunicação da
Confederação Nacional do Comércio (CNC), no início do mês, no Rio de Janeiro/RJ,
evento que reuniu assessores de comunicação de todo o país.
O projeto é baseado em perﬁl pessoal e no modelo de gestão de pessoas chamado
People Analytcs. O sistema está sendo desenvolvido pelo programador web Alexandre
França, sob orientação do coordenador do NCM, André Gusmão. A plataforma começará
a ser testada no Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe ainda neste primeiro
semestre mas, em breve, será levada a outros Estados.
Segundo André Gusmão, a ideia de criar a Intra-S surgiu da necessidade de uma maior
integração entre as instituições que compõem o Sistema Fecomércio. “Um dos

problemas de uma grande instituição é a comunicação interna, passar informações aos
colaboradores, das mais simples às mais complexas. Fazer chegar a todos é muito
complicado. Essas grandes instituições têm a chamada intranet, e é um problema
porque não se consegue fazer com que todos a utilizem efetivamente, já que ela não
costuma ser muito atrativa. Muitos colaboradores têm resistência. Quando construímos
o mapa mental do NCM, no ano passado, um dos desaﬁos era a criação de um novo
modelo de intranet, pois é muito importante ter uma comunicação integrada e eﬁcaz em
um Sistema que conta com cerca de 1000 colaboradores”, contou.
“Em outubro do ano passado, tivemos uma conversa com o publicitário Gabriel Leite,
diretamente de Florianópolis. A conversa serviu como a fagulha que faltava à equipe e
nós começamos a construir uma nova ideia de intranet. Bebemos em várias fontes,
ﬁzemos muitas pesquisas e chegamos à conclusão de que ela deveria ter um perﬁl
pessoal com informações direcionadas e não de maneira muito genérica, além do
acesso à documentos importantes da empresa e um espaço para mensagens, mas que
não fosse um feed de notícias como o do Facebook ou Twitter. Então vimos que se
tratava de uma intranet com cara de rede social e um jeito de website corporativo, o
que originou o nome Intra-S – Intranet Social Corporativa”, explicou Gusmão.
O projeto foi apresentado a Laércio Oliveira, presidente da Fecomércio, que
imediatamente comprou a ideia. O passo seguinte foi o recrutamento do desenvolvedor
Alexandre França, instrutor do Senac, para dar vida ao programa. Mauricio Gonçalves,
Superintendente da Fecomércio participou da apresentação, junto com os diretores
regionais Adely Carneiro (Sesc) e Paulo do Eirado (Senac). “A chegada de um
colaborador do Senac ao projeto é uma mostra de que a Intra-S já nasceu cumprindo o
seu propósito, que é o de integração das três casas, uma marca da gestão de Laércio
Oliveira”, declarou Mauricio.
O grande desaﬁo da Intra-S será o controle de processos e tarefas. O último módulo a
ser desenvolvido pela equipe promete ser um divisor de águas nas corporações. “Os
colaboradores terão controle sobre os projetos que estão desenvolvendo e os gestores
poderão, além de demandar ações, também controlar e acompanhar o seu
desenvolvimento”, completou Alexandre França.
Testes e implantação

A implementação em deﬁnitivo da Intra-S em todo o Sistema Fecomércio de Sergipe
deve levar em torno de um ano, mas os primeiros módulos já estão prontos e devem
começar a ser testados nos próximos meses. Os testes são necessários para descobrir e
corrigir erros e aprimorar a ferramenta. Outros Estados também poderão testar a
plataforma.
“Fomos convidados a apresentar o projeto durante o Encontro Nacional de Comunicação
da CNC, pois ele já era conhecido em nossos grupos internos, e ﬁzemos uma
apresentação bem explicativa da Intra-S, mostrando módulo a módulo, todos detalhes
desta nova plataforma. A ideia foi muito bem aceita e, prontamente, recebemos pedidos
de várias Federações do país. Em princípio, vamos começar os testes em Sergipe, mas
também levaremos à CNC e às Federações do Comércio da Bahia e Brasília, pois elas
participaram do nosso encontro estadual de comunicação no mês passado, e vão ganhar
a oportunidade de serem as primeiras a utilizar a Intra-S”, disse André Gusmão.
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