COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Líder:
Luiz Toniato

Objetivo do programa:

Desenvolver um novo patamar de atuação em comunicação, alinhado às
estratégias corporativas e aos anseios dos públicos envolvidos, promovendo
ações de transformação para que as entidades do Sistema Findes possam
assumir um novo posicionamento institucional, que as elevem ao
protagonismo de grande relevância na construção e no apoio ao
desenvolvimento industrial e da economia do Espírito Santo

Público-alvo:

Empregados e
governamental

colaboradores

do

Sistema

Findes,

sociedade

civil

e

Eixo:

Gestão

Objetivos estratégicos associados:
•
•

Consolidar a reputação do Sistema Findes no desenvolvimento industrial,
social e econômico do Espírito Santo
Aprimorar a gestão de pessoas com foco em resultados

Executivo:
Ricardo Vescovi
Gerente:
Camila Uliana Donna

Projetos:
• Comunicação e
Relacionamento
• Comunicação Digital
• Criação e Design

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
DESTAQUES DO PROGRAMA

STATUS
MARCOS CRÍTICOS

Comunicação e Relacionamento: Novos produtos lançados:
•
•
•
•
•
•

•
•

Lançamento do Inform@ for Business
Guia de Fontes elaborado
Mapeamento de stakeholders realizado
Boletim do Gestor, Agend@ Findes, Findes Inform@, Jornal Mural lançados
Guia de boas práticas nas redes sociais disponibilizado
Campanha de divulgação das realizações da Gestão (Impulso)

Plano integrado de campanhas das entidades elaborados: Cindes e Senai elaborados.
Sesi, Ideies e IEL elaborados até dez/18
Pesquisa de Reputação: processo licitatório em andamento
• Planejamento em jan/19
• Pesquisa realizada em fev/19
• Resultado divulgado em mar/19

91%
93%
Concluído
Deveria concluir

PERFORMANCE
DO PROGRAMA

Comunicação Digital:
• Sites reformulados (Findes, Sesi, Senai, Ideies, IEL, Cindes e Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem)
• Outras mídias ativadas (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Flickr)
• Portal do Colaborador disponibilizado até jan/19
Criação e Design (monitorado como processo): 3.059 atendimentos entre jun e nov/18
• Manual de Uso e Aplicação da Marca atualizado
• Comunicação Visual padronizada e Sinalização instalada no Sistema Findes
Dados atualizados em 11/12/2018
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Na meta
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VOLTAR
AO SITE

