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Uma Realidade em Mudança 
 

A comunicação em rede já é rotina de boa parte das pessoas que tem 

acesso a internet em todo o mundo e esse movimento progressivamente 

passa a fazer parte da vida das organizações. O mundo do trabalho, por sua 

vez tem necessidades diversas e enfrenta os desafios de um mundo VUCA 

(sigla em inglês), ou seja, cada vez mais volátil, incerto, complexo e 

ambíguo, buscando maior sintonia com as mudanças na vida das pessoas 

que atuam em seus espaços organizacionais.  

Novos modelos de organização estão emergindo e tem se mostrado mais 

capazes de lidar com os desafios deste novo mundo. Mais descentralizados 

e menos hierárquicos, estes modelos também são marcados por um outro 

tipo de comunicação que estamos chamando de comunicação em rede.  

Esses modelos de comunicação em rede ganham importância e significado 

com a progressiva adoção de plataformas digitais que facilitam, integram e 

mobilizam a comunicação nas organizações e empresas permitindo um 

espaço visível, acessível e flexível de trocas e compartilhamentos. 

 

Onde já começou a Comunicação em Rede? 
Para entender melhor essa dinâmica e suas tendências realizamos um 

estudo em busca de insights de quem já tem trilhado este caminho. Nossa 

pesquisa ouviu nove empresas de diferentes setores.  

Algumas nativas digitais dos segmentos de tecnologia (Algar Telecom, 

Ceabs), e-commerce (Netshoes, Mercado Livre) e redes sociais (Facebook), 

e outras organizações nativas analógicas nos segmentos de varejo (Casas 
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Pernambucanas), serviços em saúde (Dr.Consulta), higiene e beleza (Grupo 

Boticário) e ONG (Grupo Mulheres do Brasil). 

Realizamos entrevistas com líderes em diversas áreas funcionais e 

aplicamos pesquisa online com 14 perguntas a 294 colaboradores de áreas 

como marketing, vendas, comercial, operação, administrativa, recursos 

humanos e comunicação. De forma geral há um perfil de bom conhecimento 

das empresas, sendo que 38% dos respondentes detém de 4 a 7 anos de 

empresa. 

          

Um primeiro passo foi entender o momento dessas organizações e suas 

características predominantes antes de se lançarem no movimento de 

comunicação em rede com a adoção de uma plataforma digital (workplace). 

De imediato percebe-se que partem de realidades muito diferentes, mas 

tinham em comum alguns aspectos associados a liderança, processo 

decisório, práticas de comunicação e traços culturais.  

O exercício da liderança era entendido como um fenômeno natural e menos 

um cargo ou posição hierárquica, de tal forma que o processo de decisão 

também tendia a ser compartilhado entre as áreas que seriam impactadas.  
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Já havia uma preocupação e um esforço no sentido de uma comunicação 

descentralizada permitindo maior agilidade no fluxo de informações, onde se 

exerciam algumas práticas de compartilhamento de conhecimentos. Notou-

se também a presença de times de projetos operando de forma virtual e uma 

cultura de feedback contínuo. 

Quais as motivações para a Comunicação em Rede? 
O estudo revela que as empresas tinham desde o início objetivos e 

motivações bem estabelecidas ao enveredarem no caminho na 

comunicação em rede. Podemos destacar duas categorias de motivações no 

âmbito da comunicação: otimização da comunicação e impacto sistêmico.  

Do ponto de vista da otimização da comunicação havia a expectativa de 

tornar a comunicação mais efetiva ao promover maior alcance, cobertura e 

agilidade. Nesse mesmo sentido buscava-se pela velocidade na atualização 

de informações relevantes para os negócios e a unificação da comunicação 

utilizando plataformas móveis e amigáveis.  

Quanto a abordagem e impacto sistêmico ganha importância a 

descentralização da comunicação e a criação de um ambiente colaborativo. 

     O processo de implantação da plataforma digital (workplace) mostrou-se 

compatível com as expectativas de adoção de uma comunicação em rede. A 
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velocidade de implantação em intervalo muito curto de 1 a 3 meses, quando 

não de dias ou semanas, tornou-se um diferencial que facilita em muito a 

adoção desse novo modelo.  

Em seis dos nove casos houve a utilização de pilotos para simular situações 

reais considerando particularidades de unidades de negócios ou de regiões 

geográficas. 

Uma estratégia de comunicação para a divulgação da nova plataforma 

também foi colocada em prática. Campanhas em diversos canais e veículos 

de comunicação, mobilização da liderança e de influenciadores foram alguns 

dos destaques para que as organizações e empresas tomassem 

conhecimento da novidade. 

 

O que mudou com a Comunicação em Rede? 
Os dados do estudo revelam que as expectativas iniciais não só foram 

alcançadas como superadas. As empresas apontam evidentes avanços no 

sentido de uma comunicação mais efetiva a partir de uma maior integração, 

alcance e velocidade no fluxo de contatos e informações. Este maior fluxo 

de informações favoreceu tanto o conhecimento de aspectos dos negócios, 

como sobre as pessoas e a própria cultura das organizações e empresas.  

A unificação da comunicação em uma plataforma amigável estimulou as 

trocas de ideias e compartilhamentos entre colaboradores e equipes, dando 

visibilidade as pessoas e áreas que antes tinham pouca ou nenhuma 

interação.  
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Dentre as principais aplicações da plataforma para comunicação em rede 

estão o compartilhamento de informações e boas práticas, o fluxo de 

informações sobre a empresa, a interface com a intranet e a gestão 

compartilhada de projetos.   
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Se entre as motivações havia a expectativa de que a descentralização da 

comunicação pudesse estimular um ambiente colaborativo, pode-se afirmar 

que esse passou a ser o grande efeito sobre a cultura organizacional 

identificado no estudo.  

As organizações e empresas experimentaram um efeito acima das 

expectativas quando se considera o grau de colaboração, interação, 

compartilhamento e integração entre colaboradores, equipes e líderes.   

Percebe-se que o impacto na cultura organizacional, desencadeado pela 

comunicação em rede, é imediato, intenso e irreversível.  

Os colaboradores ganham voz, autonomia e desenvoltura num ambiente 

aberto onde todos podem se expressar e serem ouvidos. A otimização da 
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comunicação prepara um terreno fértil para o impacto sistêmico na cultura 

organizacional.  

 

O que está por vir? 
O sucesso da adoção de uma plataforma digital (workplace) para evoluir 

para um modelo de comunicação em rede também reserva alguns desafios 

no escopo da estratégia e gestão da comunicação, aspectos culturais e 

comportamentais. 

A estratégia e gestão voltadas a comunicação em rede ensejam um modelo 

mais orgânico de comunicação organizacional, ou seja, onde a comunicação 

pertence cada vez mais a toda organização e menos a uma área funcional 

como central de operações. A área de comunicação precisa também 

adaptar-se a uma forma de atuação mais estratégica, consultiva e de 

mentoria, como facilitadora e viabilizadora de ações comunicacionais 

patrocinadas pelas diversas áreas da organização.   

Num primeiro momento, como demonstrado em seis de nove empresas do 

estudo, há ainda um papel de mediação da comunicação em rede como 
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garantidora da diversidade, permanecendo vigilante nos temas relacionados 

ao compliance, etiqueta social e a eventual dispersão no foco do trabalho. 

A despeito do curto período de implantação em intervalo inferior a um ano, 

nenhuma empresa relatou problemas trabalhistas associados ao uso das 

plataformas digitais, entretanto, todas organizações ao se realizar o primeiro 

login pelos colaboradores solicitam o aceite de termos e condições para o 

adequado uso da plataforma.  

As mudanças culturais identificadas no estudo tendem a levar a um novo 

patamar as relações entre líderes e colaboradores em termos de trocas, 

diálogo, colaboração, processo decisório, compartilhamento, autonomia e 

níveis de delegação. Um acompanhamento no processo de transformação 

organizacional para a evolução no sentido da comunicação em rede mostra-

se necessário e oportuno para que as empresas e organizações sigam se 

ajustando de acordo com seu propósito, sua história, seus recursos e seus 

objetivos.  

Em resumo, a adoção de uma plataforma digital (workplace) para a evolução 

a um modelo de comunicação em rede em organizações e empresas 

permite a um só tempo alcançar um maior fluxo, troca e compartilhamento 

de informações, mas dentro de um processo de transformação 

organizacional e cultural muito maior e significativo que dá mais voz, 

visibilidade, autonomia e envolvimento de colaboradores, equipes e líderes.  

Trata-se de um processo de transformação organizacional importante que 

requer um acompanhamento das mudanças e ajustes na própria área de 

comunicação, assim como na maneira como todos na organização passam 

a interagir e construir esse novo projeto conjunto de organização.  


