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Resumo 
Pensar o mundo de hoje sem as novas tecnologias é impossível. Desde o final 
da Segunda Guerra, com a disseminação dos computadores e o surgimento da 
Internet, a sociedade passou por mudanças impostas por um forte processo de 
racionalização. As relações humanas e sociais, por exemplo, sofreram uma 
descaracterização, a busca pelo lucro passou a ser um processo feroz, e os 
ambientes físicos começaram a dividir espaço com os virtuais.  
Essa é a questão central deste trabalho: As mudanças que as novas 
tecnologias, em especial a Internet, têm provocado nas organizações e no 
modo como as pessoas se comunicam, relacionam, trocam informações e 
conhecimento. 
Os ambientes virtuais constituem um grande avanço na comunicação global. 
As empresas não precisam mais restringir-se a seus limites geográficos – 
ocasionando a abertura de mercados e a aproximação de pessoas, cidades, 
regiões e países. Esse novo ambiente propõe a cooperação e o 
desenvolvimento de relacionamentos de grupos de pessoas que até então 
nunca haviam trabalhado juntas.  
Para mostrar como funciona uma organização que trabalha em ambiente 
virtual, será analisado o caso da Incubadora Cultural Gênesis da PUC-Rio – 
órgão do Instituto Gênesis que incuba empresas de forma virtual, mas que 
surgiu da experiência presencial da Incubadora Tecnológica. A Incubadora 
Cultural é uma organização física que trabalha no mundo virtual. 
O que as empresas vêm propondo é colocar nesse ambiente virtual, cada vez 
mais, tudo o que circula em forma de papel dentro da organização: Desde 
manuais e políticas de procedimentos até informações de marketing, catálogos 
de produtos e recursos humanos. Entender bem o cliente, atendê-lo de forma a 
deixá-lo surpreendido e satisfeito, fornecer informações precisas e úteis, 
manter contato constante e adequado são os objetivos das empresas. 
Mas até que ponto a comunicação flui nessas organizações? Será que os 
problemas são de comunicação? Existe um modelo ideal? A máquina pode 
substituir o homem? O que veremos é que o ponto principal são os 
relacionamentos. 
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Abstract 
It is impossible to think the world today without the new technologies. Since the 
end of the World War II, with the dissemination of computers and the arose of 
the Internet, the world society is going through changes imposed by a strong 
process of rationalization. The human and social relations, for example, 
suffered a decharacterization; the search for profit became a wild process; and 
the physical environments began to share space with virtual spaces. 
This is the central point in this study: the changes that new technologies, and 
especially the Internet, have provoked in organizations and in the way in which 
people communicate and interchange information and knowledge.  
The virtual environments constitute a significant advance in global 
communication. The companies don’t need to restrict their geographic limits 
anymore – which generate the opening of markets and approximation of people, 
cities, regions and countries. This new environment proposes the cooperation 
and development of relationships of groups of people that had never worked 
together. 
To show how an organization that works in a virtual environment functions, it  
will be analysed the case of the Genesis PUC-Rio Cultural incubator – an organ 
of the Genesis Institute that incubates enterprises in a virtual way. It was 
created based on the presential experience of the Technological Incubator. 
What companies have been proposing, especially in these two analysed cases, 
is to put in this virtual environment everything that circulates in form of paper 
inside the organization: from manuals to policies of procedures up to 
information on marketing, products catalogues and human resources.  The 
companies’ main objectives are: understand well the client; offer a remarkable 
service; provide precise and useful information; and keep constant and 
adequate contact.  
However, there are some questions to be answered. Up to what point  does 
communication flow in these organizations? Are the problems just about 
communication? Is there an ideal model? Can machines really substitute men? 
It will be shown here that relationships are the main point in this discussion. 
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A Comunicação nos Ambientes Virtuais 
 

A Comunicação nas Organizações 
 
Existe uma grande distância entre o discurso do que é ideal e o que realmente 
é possível e consegue-se implementar nas organizações. Se pensarmos que 
cada empresa tem cultura, valores, informações particulares, e que as 
empresas são formadas por pessoas com cultura, valores e informações 
também específicas, fica mais fácil entender a dificuldade em implementar 
mudanças organizacionais. Isso, no entanto, não impede a proposição de 
novos modelos a serem discutidos e testados. Por isso, é importante analisar a 
comunicação como uma ferramenta colaborativa para a gestão das 
organizações, em especial as que mantém ambientes virtuais. 
Desde o início dos anos 90, quando um grupo do MIT começou a estudar as 
learning organizations (organizações voltadas continuamente para aprendizado 
e inovação), o tema (junto com gestão do conhecimento) passou a ser 
amplamente pesquisado. Podemos exemplificar esse assunto no ambiente 
brasileiro através da grande semelhança entre as learning organizations e as 
incubadoras de empresas (em especial as inseridas em universidades). Uma 
semelhança é que as ferramentas utilizadas na gestão dessas instituições não 
podem ser rígidas e inflexíveis – porque, se as organizações apenas usarem 
ferramentas, principalmente as já disponíveis e amplamente divulgadas, não 
estarão sendo diferentes, agregando valor, nem construindo diferenciais. 
Dessa forma, as organizações devem olhar para dentro de seus ambientes e 
analisar seus recursos disponíveis (físicos, virtuais, humanos e 
organizacionais) para que sejam usados na geração de diferenciais 
competitivos. Segundo John C. Camillus1, não há um único modelo ideal – ou 
seja, cada organização tem um modelo que mais se adequa à sua realidade, à 
sua situação em um dado momento. 
Algumas questões a pensar sobre a comunicação nas organizações são: O 
que significa uma boa comunicação? Como construir um sistema de 
comunicação organizacional que sustente uma estratégia integrada e 
inovadora? Como conseguir o engajamento de todos na geração e manutenção 
da comunicação?  
Essas questões são importantes porque comunicar é mais que falar ou 
escrever, mais que o simples fluxo emissor-receptor. A comunicação envolve 
seres humanos e, assim, um conjunto de percepções e significados pessoais. 
Por isso, deve ser estudada e analisada como relacionamento. 
 

A Internet 
 

Em meados do século XIX surgiram as primeiras máquinas, que mais tarde 
passaríamos a chamar de computador. No século XX os computadores 
começaram a se conectar e, assim, desenvolveu-se a capacidade de 
comunicação. Um dos grandes destaques dessa época foi o aumento da 
produtividade. 
A Internet é um dos principais destaques do século XX, marcado por inovações 
e invenções – principalmente pela revolução que causou na comunicação 
                     
1 Camillus, John C. – “Shifting Strategic Management Paradign”, 
European Management Journal, vol. 15, nº 1: 1-7, 1997.  



(tanto de massa como individual), proporcionando um meio único de 
transmissão de informação e conhecimento. Com ela, o mundo ficou pequeno, 
as pessoas tornaram-se mais próximas e acessíveis, e a interatividade passou 
a ser o ponto alto. Hoje a Internet faz parte da vida de milhões de pessoas. 
Diferente do que muitos acreditam, a Internet surgiu, no final dos anos 60, de 
uma iniciativa do Departamento de Defesa americano visando conectar todos 
os computadores do país. O objetivo era eliminar a perda de informações vitais 
para o país no caso de uma guerra nuclear, mas logo evoluiu e ganhou outros 
campos – como as instituições de ensino e pesquisa. Daí para tornar-se um 
meio de comunicação eficaz e eficiente foi um pulo. A Internet popularizou-se e 
foi aperfeiçoada, ganhando uma interface mais fácil de ser entendida e 
agradável para “navegação”. 
No Brasil só começou a aparecer nos anos 80, como uma iniciativa do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) visando as instituições de ensino e 
pesquisa. Em 1995, com as mudanças no Ministério das Comunicações e no 
MCT, a Internet entrou na realidade nacional. Surgiram, então, os primeiros 
provedores privados e a sociedade passou a conviver com as mudanças 
causadas pela nova tecnologia. 

 
As Pessoas e a Internet 

 
Há muito tempo os meios de comunicação (como telefone, rádio, televisão) 
entraram definitivamente na vida das pessoas – passando a ser verdadeiras 
extensões do homem. A Internet é o ápice dessa transformação. Hoje, sem 
fronteiras físicas, não existe diferença de fuso horário ou problemas com 
deslocamento. Passamos a considerar a Internet como mais um elemento 
social em nossas vidas. 
A Internet está consolidada, tornando-se parte da vida diária de centenas de 
milhões de pessoas em todo o mundo. Os índices de crescimento não são 
iguais aos de 1994, 1995 e 1996, mas em apenas cinco anos a Internet invadiu 
e revolucionou a vida dos lares no mundo. Nunca a história das comunicações 
tinha registrado a expansão de um meio novo com tanta rapidez. 
A Internet tornou a globalização mais real. Hoje é possível compartilhar 
informações diversificadas com a população conectada em qualquer lugar do 
mundo, a qualquer hora. O domínio das interfaces tecnológicas por uma 
grande parcela da população, e deve crescer ainda mais, é um facilitador para 
a superação de barreiras mundiais, regionais e, muitas vezes, locais.  
 

Comunidades Virtuais 
 

Máquina x Pessoa 
 

A chegada da tecnologia da informação à realidade das pessoas fez aumentar 
a capacidade e a qualidade dos recursos técnicos de distribuição de 
informação e conhecimento. Isso afetou a vida das pessoas e, também, de 
muitas organizações. A grande questão que se levanta é a conectividade das 
máquinas. As comunidades virtuais não são apenas a união de máquinas mas 
a conexão de pessoas, ou seja, a multiplicação das oportunidades de contato.  
A Internet é simplesmente pessoa (cada ser humano é uma parte dela), um 
reflexo da própria sociedade. O maior mérito da Internet é a comunicação – o 



seu poder é fantástico, chegando a ser assustador. Isso porque, nem sempre 
podemos ter certeza da existência das pessoas, empresas ou eventos no 
mundo virtual. 

 
As Organizações Virtuais 

 
Para sobreviver dentro do ambiente de mutação e inovação em que vivemos, 
com a quantidade avassaladora de informação, as organizações estão 
aplicando recursos das novas tecnologias. Isso acontece com maior rapidez e 
mais freqüentemente nas comunidades virtuais. Muitas empresas, inclusive, 
passaram a criar unidades de negócios totalmente dentro do ambiente web. 
Apesar dessas mudanças ainda serem recentes, é possível analisar os 
ambientes virtuais sob três perspectivas: 

1) Conectividade: Os participantes tornam-se tão intimamente conectados 
que podem perder suas fronteiras; 

2) Velocidade: Os negócios mudam com velocidade, tornando difícil a 
definição de um foco para a situação; 

3) Intangibilidade: O futuro chega num ritmo em que o capital físico passa a 
ser mais passivo que ativo. 

Utilizando conceitos de Teoria Geral da Administração, é possível considerar 
as organizações virtuais como organizações mecânicas – uma vez que os 
participantes podem ser comparados a um conjunto de peças, cada uma 
desempenhando determinada função. E cada peça, unida, transforma-se no 
todo (empresa/ambiente virtual). Até no organograma essas organizações se 
parecem com máquinas – uma vez que existem funções pré-determinadas e 
uma hierarquia de papéis. Como as relações nessas organizações são feitas 
através de computadores, utilizando meios mecânicos para a comunicação, há 
traços de impessoalidade e racionalidade. A ênfase está nos canais e na 
clareza da mensagem e, assim, é importante pensar na tecnologia da 
comunicação como um instrumento. Pessoalidade e emoção ficam por conta 
das pessoas que formam a comunidade virtual. 
Mas as organizações virtuais também são orgânicas – uma vez que vivem 
dentro de um contexto e são baseadas em relações (como organizações vivas, 
sistemas abertos que se relacionam com o outro e com o ambiente). O que 
importa é o grupo, interessado no objetivo fim da comunidade, e não em cada 
pessoa individualmente. Ao mesmo tempo que as pessoas são peças, têm 
grande importância para o grupo e para a organização como um todo. Além 
disso, as organizações virtuais também são cerebrais, uma vez que são 
formadas por pessoas que pensam, criam e inovam.  
É importante destacar que na Internet não existe “a” melhor maneira de 
executar uma tarefa mas, sim, a forma mais apropriada para aquele grupo 
desempenhar uma ação para um determinado fim. Nos ambientes virtuais, tudo 
pode ser customizado para atender às demandas de um grupo específico. 
As organizações estão passando por mudanças estruturais, deixando de ser 
apenas um aglomerado de átomos (com pessoas, mobiliário, papéis, horários) 
para ser um conjunto de bytes (com diferentes culturas, pessoas, horários e 
locais). Essas são as organizações multidisciplinares, sem paredes, virtuais – 
onde o pensar está totalmente integrado ao fazer. 
Dessa forma, a Internet torna-se uma ferramenta imbatível – permitindo ter 
pessoas, de diferentes países, cidades ou regiões, trabalhando em um mesmo 



projeto 24 horas por dia. Todos os integrantes da organização virtual passam a 
atuar como colaboradores importantes. É com a contribuição e a experiência 
individual que o coletivo (o todo) consegue crescer e melhorar. 
A Internet, sem limite de espaço e tempo, é o local adequado para explorar os 
temas que circulam pelo ambiente sob diferentes perspectivas – oferecendo 
um “algo mais”. É preciso sair da superficialidade e buscar conteúdo. O que 
constrói o ambiente e fideliza os participantes é quão importante e quais  
benefícios o ambiente virtual vai trazer para eles. 
O valor desses ambientes virtuais está nas informações e nos relacionamentos 
– algo que não se pode ver nem medir. Os padrões a que estamos 
acostumados (como ir ao encontro das pessoas, ter reuniões em ambientes 
fechados, analisar os comportamentos e as atitudes) estão ficando mais 
distantes. No ambiente virtual cria-se um objetivo comum para atrair e manter a 
união das pessoas – a dificuldade passa a ser a descoberta desse objetivo 
comum. 
As diferenças entre os ambientes físicos e os virtuais são: A rapidez, a 
possibilidade de acrescentar informação e inovação o tempo todo, a 
interatividade, e o uso de recursos áudio-visuais e de animação para 
enriquecer o material. Além disso, os custos são consideravelmente reduzidos 
– uma vez que não é preciso escritório, sala, secretária, papel, relógio (itens 
necessários para o funcionamento de um ambiente físico). Outras vantagens 
são: A especialização, cada vez maior dos ambientes virtuais, em públicos 
segmentados, e a comunicação dirigida com o objetivo de atrair e reter o 
participante e outros interessados. 
A Internet é apenas a parte mais visível de algo muito maior e verdadeiramente 
revolucionário, que está rompendo velhos modelos e estruturas de negócios. 
Por trás da Internet está a revolução digital – com a criação da chamada 
Sociedade da Informação. Não há nenhum negócio no mundo que, de alguma 
maneira, não tenha que rever suas bases diante da utilização universal da 
tecnologia. Como meios de viabilizar um ambiente de inovação virtual, pode-se 
citar o chat, os grupos de discussão e os e-mails (que sozinhos e isolados 
pouco colaboram para a sustentação do ambiente unicamente virtual). 
As novas tecnologias têm um impacto profundo na evolução desta nova 
organização que está surgindo. O objetivo de todos ao criar os ambientes de 
inovação virtuais é entregar informação e conhecimento como, quando e onde 
o usuário quiser ou necessitar. A Internet é, na verdade, um meio onde não 
cabe falar em modelos e fórmulas. A disseminação do conhecimento se dá de 
forma não-linear, hiperlinkada, quebrando e até mesmo rejeitando hierarquias. 
O modelo dos ambientes de inovação virtuais tem a capacidade de transformar 
a informação pura, simples e em abundância, em conhecimento imprescindível 
– ou seja, em informação criativa. Outro aspecto dos ambientes virtuais é a 
transformação que a interconexão de pessoas e mercados está causando na 
base da sociedade humana. O conhecimento é o novo poder monetário e sua 
troca é a forma como as pessoas e os mercados vão interagir no futuro. 
Se no começo muitos acreditavam que as organizações virtuais poderiam 
desumanizar as relações no trabalho, a realidade prova o contrário. A relação 
virtual une pessoas, e a tendência, como veremos ao longo do trabalho, é 
humanizar a Internet (através de som e câmeras, por exemplo). Por mais que 
idealistas neguem, a estrutura da organização formal (com divisão de trabalho, 
unidade de comando e centralização do poder) mantém-se na organização 



virtual – ou seja, ainda há hierarquia.  
 

Como Criar um Bom Ambiente na Internet 
 

Os ambientes de inovação virtuais já são realidade no Brasil. Mas o que deve 
ser feito para que esse ambiente seja agradável o suficiente para atrair 
colaboradores participativos? Como driblar o desconforto de olhar para uma 
máquina, digitar, manusear o mouse por vários links? Como fica a 
comunicação se não conheço com quem estou trabalhando? A máquina e as 
tecnologias podem facilitar os trabalhos em conjunto ou atrapalhar? 
Talvez o caminho seja implementar alguns elementos eletrônicos e/ou 
humanos que se assemelhem às características de ambientes físicos – como 
voz, imagens e aromas. A arquitetura da informação também pode contribuir 
nesse ponto: Integrando texto e imagem de forma a transformar a navegação 
em uma atividade agradável. Colocar gráficos, vídeos, fotos, tabelas, salas de 
bate-papo com horário marcado, interatividade, tudo que possa humanizar um 
ambiente que tem tudo para ser “frio” e impessoal. 
Ao criar as comunidades virtuais, a maior preocupação é encontrar uma 
linguagem própria, utilizando suas características e seu potencial. A 
preocupação central é com o instrumento, com as ferramentas da 
comunicação, com o conteúdo que está sendo comunicado ou compartilhado. 
Infelizmente, pouco se fala do relacionamento (mesmo que virtual) como 
facilitador ou dificultador da comunicação.  
Pode-se partir da seguinte pergunta: O que é possível fazer na web, para 
melhor servir o integrante da comunidade, que não seja possível fazer em um 
ambiente físico? Para começar, é preciso entender a Internet como um meio de 
comunicação convergente, que tem a capacidade de absorver características 
de outros meios ao  permitir a utilização de textos, bases de dados, fotos, 
áudio, vídeo, etc. Também é preciso entender algumas limitações da Internet – 
uma vez que, mesmo com ótima tecnologia, ainda estamos na infância da 
comunicação mediada por computadores. 
Para que o ambiente virtual seja agradável e atraente é preciso conhecer o 
usuário e estabelecer um diálogo com ele. A sugestão é que haja um registro 
de entrada na comunidade – visando a manutenção de parte do conteúdo 
aberto a todos e restringindo o acesso a certos serviços “diferenciados”.  
Para atrair público ao ambiente virtual, e sempre se fazer lembrar, pode-se 
pensar em “news alert”, que podem avisar da variação de uma informação ou 
de algo extraordinário que acaba de acontecer. Velocidade é uma das 
principais vantagens e um dos importantes diferenciais dos ambientes de 
inovação virtuais. A Internet é um meio veloz que permite publicar, trocar e  
compartilhar informações em segundos, como o rádio e a televisão. Mas, ao 
contrário destes, a deixa à disposição para ser consumida no momento que o 
usuário desejar. Com a capacidade que os computadores têm de segmentar e 
selecionar as informações recebidas pela Internet, as comunidades podem 
personalizar seus ambientes, adaptando a situação à realidade. 
 

A Comunicação em Ambientes Virtuais 
 
O computador (máquina) pode ser considerado um dos grandes responsáveis 
pelas mudanças na sociedade atual. Com ele passamos a ter e exercer um 



controle técnico-racional sobre processos sociais e comerciais.  Mesmo com a 
comunicação acontecendo entre máquinas, o ser humano está por trás delas. 
O diálogo existente entre computador e usuário é interativo – e a pessoa tem 
pleno domínio da situação. Por isso, são grandes as chances de se acabar 
com a passividade dos participantes, tornando-os ativos colaboradores.  
Com o maior acesso a computadores, as pessoas passaram a ficar mais 
conectadas e alteraram seus estilos de vida através de compras on-line, troca 
de e-mails, fóruns de discussão, facilidade de pesquisas, trabalho e educação 
a distância, vídeo e teleconferências. Mas a Internet não é apenas a ligação 
entre computadores, é a ligação de pessoas diferentes que podem ou não se 
conhecer, é a ferramenta de conexão de relacionamentos. 
O homem não é mais o único capaz de armazenar e compartilhar informações. 
O computador também tem essa capacidade e passou a exercer uma forte 
influência na comunicação humana. A Internet, hoje, é uma ferramenta 
facilitadora, um canal de comunicação direto e eficiente que pode ligar os 
quatro cantos do planeta, os mais diferentes públicos e, principalmente, 
comunidades segmentadas e dispersas (empresas emergentes, cientistas, 
empresas culturais, fornecedores, interessados em um mesmo assunto, etc). 
Mesmo com a chegada da Internet, e todas as transformações relacionadas, é 
possível prever que a comunicação nas organizações virtuais será parecida, 
em sua essência, com a das organizações físicas. Muda apenas por não haver 
mais necessidade de duas pessoas estarem disponíveis e conectadas ao 
mesmo tempo para dar andamento a projetos, discutir ou tomar decisões. Com 
a Internet há e-mail e listas de discussão, por exemplo – ferramentas que 
dispensam a simultaneidade de acesso e permitem que as pessoas se 
comuniquem sem marcar horário, sem linguagem oral ou corporal. O negócio 
das organizações virtuais não é botar letras na tela do computador mas 
distribuir e compartilhar informação – estimulando a troca de conhecimento. 
Dessa forma, percebe-se que aconteceu uma “midiamorfose”2, ou seja, um 
terremoto no ambiente de mídia. O novo meio (Internet) apropriou-se de traços 
já existentes em sua primeira etapa para, depois, encontrar sua própria 
identidade. Então, no começo, o rádio era o jornal falado, a TV era o rádio com 
imagem. Assim, as comunidades virtuais, no início, eram estruturas físicas 
completas colocadas dentro da web. Mas, aos poucos, descobre suas próprias 
características e passa a implantá-las. Hoje começa-se a perceber que a 
Internet é uma língua universal – possibilitando e facilitando a interação de um 
grande número de pessoas. 
Muitos temiam que o surgimento dos diversos recursos de informação e 
comunicação provocaria o fim dos meios tradicionais e, mais ainda, um terrível 
afastamento das pessoas. Viu-se que isso não aconteceu e nem deve 
acontecer.  Se, por um lado, as pessoas ficam mais reclusas em um ambiente 
virtual, acabam participando de uma comunidade virtual (como e-groups e 
Orkut). Assim, as tecnologias exercem a função tentativa de encontrar uma 
forma de atrair e reter o público. Começa-se a pensar em humanizar a Internet 
– e nesse caminho já existem os chats com voz e vídeo, as teleconferências e, 
no Japão, já estuda-se a transmissão de aromas pela Rede. 
A grande vantagem dos ambientes virtuais é que o dia passa a ter 24 horas 
contínuas e totalmente aproveitáveis. Chega-se, assim, a um alto índice de 
otimização e produtividade. Em comunidades virtuais, pessoas tão diversas 
                     
2 Rosental Calmon Alves (Reinventando o jornal na Internet) 



unem-se em torno de um objetivo comum. O ponto importante passa a ser a 
definição e o trabalho desse objetivo para atrair, fidelizar e reter as pessoas. 
No início, como toda grande novidade, as pessoas se afastaram umas das 
outras (a ponto de esposas/maridos, mães/pais sentirem ciúmes da Internet – 
uma vez que o tempo livre era usado para “navegar” e descobrir a imensidão 
do mundo tão próxima). Hoje já se percebe a remodelagem desse sistema, a 
reaproximação entre indivíduos. As pessoas começam, dentro da Rede 
(involuntariamente ou não), a buscar diferentes comunidades. Há uma espécie 
de retribalização do indivíduo, a busca de um grupo com o qual haja 
identificação e aceitação. 
Diferente do que muitos acreditavam, dizendo que o afastamento das pessoas 
era irreversível e que a informatização dos processos faria da Internet um 
sistema racional e eficaz, percebe-se que o caminho está sendo modificado. A 
Internet qualifica e torna mais produtiva e veloz a comunicação e a transmissão 
de informação e conhecimento. Além disso, ao contrário do que muitos pensam 
(que a comunicação na Internet tem que ser rápida e simplificada), é preciso 
criar um código de conduta e estar sempre atento a necessidades e desejos 
dos participantes. É fundamental agregar valor ao conteúdo que circula no 
ambiente virtual. 
Isso acontece principalmente nos ambientes de organizações virtuais – onde 
tempo e dinheiro são preciosidades, e onde os envolvidos querem deixar de 
ser espectadores para transformarem-se em atores, diretores, produtores. 
A comunicação nesses ambientes não é apenas fornecimento e divulgação de 
informações. É muito mais. É a possibilidade de interlocução entre 
colaboradores, do emissor com o receptor e vice-versa. Não existe mais 
apenas uma direção, são várias, múltiplas, para todos os sentidos. Há 
possibilidade de resposta – tornando o ambiente mais confiável e aberto a 
todos. O acesso das pessoas, umas às outras, é total. Nos ambientes de 
inovação virtuais os dois pontos fortes são flexibilidade e conveniência. O 
colaborador pode escolher se quer ser passivo (apenas recebendo) ou ativo 
(entrando no circuito da interatividade, “falando”, clicando, navegando). Existe 
um leque de formas de comunicação e troca de informação na Internet, por 
exemplo: E-mail – uma das formas mais tradicionais e conhecidas, permite a 
troca de mensagens com um ou mais usuários, com rapidez absoluta, 
independente da distância entre eles. Diferente do telefone (onde você escuta 
e responde no momento exato), de um encontro presencial (onde existe a fala 
não-verbal), o e-mail permite uma reflexão maior, rapidez e agilidade. O 
concorrente, nesse caso, seria a carta – que perde poder devido ao tempo 
gasto em enviar, receber, ler e responder. 
 

A Incubadora Cultural Gênesis 
 
A Incubadora Cultural da PUC-Rio é o órgão do Instituto Gênesis responsável 
por todos os projetos e atividades de cultura, desenvolvimento social e design 
de jóias. A gerência fica no campus da PUC, junto com a Incubadora 
Tecnológica e a administração do Instituto, mas as empresas funcionam fora 
da estrutura física da Universidade – uma vez que, devido a características 
particulares e diferentes necessidades, não é necessário nem possível instalá-
las fisicamente no prédio atual. O relacionamento é virtual. 



É da estrutura física, com acompanhamento direto e intensivo da gerência, que 
saem direcionamentos, consultorias e serviços para as empresas incubadas – 
sendo que elas têm liberdade para adaptar o direcionamento e os serviços 
dentro de suas necessidades (sem sair, no entanto, do propósito principal e do 
portfolio oferecido previamente). Além disso, a gerência da Incubadora mantém 
reuniões presenciais periódicas para que o trabalho seja avaliado, analisando 
riscos e oportunidades.  
Através de um sistema de gerência de contas, responsável pela emissão de 
relatórios e pelo acompanhamento dos empreendimentos, é possível monitorar 
o trabalho tanto de consultores e prestadores de serviços do Instituto Gênesis 
como das próprias empresas. A comunicação é feita através de uma extranet 
(um canal virtual exclusivo para gerência e empresas dentro do Portal Gênesis) 
– numa tentativa de facilitar o relacionamento entre todos os envolvidos. 
A constante comunicação, a necessidade de informações e o trabalho em 
conjunto que acontece entre Incubadora e empreendimentos caracteriza o 
ambiente de trabalho virtual. A gerência funciona como área centralizadora, de 
onde informações partem para facilitar a tomada de decisão das empresas. 
Ressalta-se, então, a importância e dependência da comunicação como 
ferramenta de gestão colaborativa. 
O ideal perseguido pela Incubadora Cultural é ser uma knowledge base, 
servindo como um grande banco de dados para todos os empreendimentos, 
tanto como centro e disseminador de informação e competência, como 
customização de serviços (reduzindo custos), geração de ambientes favoráveis 
a oportunidades de negócios, e garantia de um acompanhamento 
especializado e segmentado. 
Se, por exemplo, uma empresa quer desenvolver um novo projeto, entra em 
contato com a gerência da Incubadora para apresentá-lo e receber sugestões 
de viabilidade e implementação. Caso alguma outra empresa já tenha um 
projeto parecido em andamento ou esteja querendo desenvolver algo na 
mesma linha, a gerência colocará as duas empresas em contato para que 
iniciem uma parceria ou, mais importante, troquem experiências – evitando, 
assim, erros estratégicos e táticos. Mais ainda, pode colocá-las em contato 
com uma terceira empresa (externa, da Incubadora Tecnológica, ou da própria 
Cultural, no Rio de Janeiro ou fora do país), para que, juntas, as três iniciem o 
projeto e/ou possam adaptá-lo às necessidades de outros mercados. Essa 
aproximação pode ser através de extranet, e-mail ou presencialmente. 
Percebe-se, assim, que mesmo virtual, a Incubadora mantém um canal 
presencial atuante visando a gestão e o relacionamento com as empresas. Por 
dependerem de tecnologia para a comunicação (mesmo que não 
exclusivamente), Incubadora e empresas acabam reféns e vítimas de 
instrumentos ferramentais, muitas vezes desfocando o trabalho para a 
resolução de questões técnicas. Assim, quando vírus destroem arquivos, 
congestionam a Rede ou quando há falta de energia para o funcionamento dos 
computadores, há descontinuidade no processo relacional – gerando 
ansiedade e ruptura na interação Incubadora-empresas. Faz-se necessário, 
então, a comunicação pessoal (por telefone ou em reuniões presenciais) – 
comprovando que novas tecnologias e ferramentas sofisticadas não extinguem 
o relacionamento e o contato pessoal. 
 



A Incubadora como Organismo 
 
Surgem aqui duas situações complementares: 

1) Por fazer parte de um sistema maior (PUC-Rio), a Incubadora Cultural 
pode ser considerada um organismo – uma vez que se adapta 
constantemente para sobreviver como projeto patrocinado e auto-
sustentável, não apenas no Instituto Gênesis mas na Universidade. O 
que evidencia esta análise é o fato da Incubadora não sobreviver no “ar”, 
ou seja, precisa do organismo maior para existir; 

2) As empresas fazem parte de um sistema maior (Incubadora Cultural) 
mas é dentro de seus micro e macro ambientes que se apresentam 
como organismos. A interação entre o organismo maior e as empresas 
gera um sistema de troca, um relacionamento baseado na confiança no 
intangível que a Incubadora oferece. 

Um ponto positivo do ambiente virtual da Incubadora é que um bom projeto, ou 
uma boa idéia, de alguma empresa pode mudar toda a estrutura de ações 
institucionais – pois, uma vez identificada, esta ação pode ser facilmente 
“exportada e assimilada” para outros setores devido à velocidade que as 
tecnologias proporcionam. Na extranet, por não haver um contato visual entre 
as partes, o trabalho só será bem sucedido se houver uma interação eficiente, 
com sugestões de projetos e ações, críticas e análises (calcadas em um bom 
relacionamento e através de um eficaz canal de comunicação).  
 

A Comunicação em Perspectiva 
 
O papel da comunicação neste ambiente virtual também o caracteriza como um 
organismo, uma vez que pressupõe uma tecnologia avançada, ajusta partes 
interdependentes e estimula o relacionamento constante entre as pessoas. 
Mas é interessante analisar o processo da comunicação para que essa relação 
funcione – um misto de mecânica, psicológica e simbólica: 

1) Mecânica: Há grande preocupação com a clareza da mensagem; 
2) Psicológica: As características individuais e culturais de cada 

empresa/pessoa podem afetar a comunicação (elemento motivador e 
gerador de estímulos e idéias); 

3) Simbólica: A comunicação formata a organização (Incubadora Cultural 
para todos os empreendimentos incubados). Por mais que haja uma 
influência individual gerada pela cultura e pelos relacionamentos de cada 
indivíduo, há um alinhamento no final para que o coletivo supere o 
individual. 

No caso da extranet da Incubadora Cultural, existe uma preocupação em 
“humanizar” as relações interpessoais (através de chat, fórum de discussão e 
espaço para fotos, por exemplo), por mais que o contato entre elas seja 
meramente virtual. Considerado por muitos como “fria”, a comunicação virtual 
deve ser melhor estudada tanto por profissionais de Comunicação como de 
Psicologia e Informática – uma vez que une questões de todos os campos, 
sociais, humanos e tecnológicos. 
 

Uma Nova Visão da Comunicação 
 



Para Taylor3, estar organizado significa estar em relacionamento. Assim, pode-
se falar da comunicação relacional como uma nova visão sobre a 
comunicação, a união da comunicação interpessoal com a corporativa e, 
principalmente, como uma ferramenta colaborativa de gestão organizacional. 
Com ela, percebe-se que comunicar não é simplesmente transmitir uma 
mensagem através de um meio qualquer (falado ou escrito), é trocar um 
significado (que ganha novos significados) entre dois atores (que deixam de ser 
somente emissor e receptor para serem atores atuantes). Por isso mesmo, 
problemas de comunicação não podem ser relacionados exclusivamente aos 
departamentos de Informática (quando e-mail ou intranet não funcionam) ou 
Comunicação ou Recursos Humanos (quando o mural está desatualizado, 
quando duas pessoas se desentendem), por exemplo.  
Esses departamentos são importantes e desempenham funções essenciais. No 
entanto, a comunicação relacional entende que, antes de qualquer tecnologia 
ou ferramenta, é necessário que se compreenda o próximo, que se esteja 
aberto a ouvir, falar e respeitar. Ou seja, a comunicação deve ser vista 
coletivamente na organização, uma questão de todos que se comunicam – 
sendo que alguns níveis hierárquicos superiores e determinadas funções 
podem facilitar ou atrapalhar a comunicação, mas não podem ser os únicos 
responsabilizados. A comunicação é, antes de tudo, relacionamento. 
Donnellon, Gray e Bougon (1986)4 apresentam linhas de pensamento de 
diversos autores que conceituam a organização como sendo um sistema de 
significados compartilhados, onde o papel central da comunicação é 
reconhecido na relação entre significado e ação. É fundamental tanto para a 
organização como para os indivíduos que se construa um ambiente de 
entendimento – onde haja soma de discursos e realidades de cada membro, 
não necessariamente iguais ou coerentes. É somente através desse 
entendimento que as informações podem fluir. Somente através da 
comunicação, mesmo com as diferentes interpretações entre os membros da 
organização, pode existir ação organizada. 
A comunicação é parte importante da espiral do conhecimento dentro das 
organizações. O conhecimento tácito que os indivíduos desenvolvem 
interagindo precisa ser explicitado em uma linguagem que a organização 
compreenda, precisa ser comunicado para que outros indivíduos possam 
experimentá-lo e, a partir dessa vivência, é possívcel desenvolver outros 
conhecimentos tácitos. Dessa forma, a comunicação não é apenas informar – 
mais que isso, é compartilhar, transformar e acrescentar (divisão para~soma e 
multiplicação). Ou seja, a comunicação, no nível geral da organização, precisa 
ser estruturada de modo a garantir a visão compartilhada, assegurando a 
participação de todos. Já a comunicação no nível local é fundamental para 
possibilitar o processo de construção coletiva da instituição – alinhando e 
compartilhando pensamentos e objetivos. 
Analisaremos, então, três questões básicas: 

1) O que é uma boa comunicação? 
2) Por que a comunicação é constantemente apontada como uma das 

                     
3 Taylor, J.R. – La Dynamique de Changement Organisationel: une théorie 
conversation/texte de la communications et ses implications. 
Communications et Organization, nº 3, maio 1993, página 50-93 
4 Donnellon, Anne, Gray, Barbara e Bougon, Michael G. – Communication, 
Meaning and Organized Action, 1986 



principais dificuldades para que as organizações atinjam os seus 
objetivos? 

3) Que aspectos influenciam uma boa comunicação? 
Uma ação organizada pode ser caracterizada como o consenso entre todos os 
integrantes de uma instituição – não sendo necessário que todos tenham a 
mesma opinião mas, sim, uma mínima compreensão sobre questões 
fundamentais. Ou seja, é possível, e freqüente, que as pessoas não ajam de 
forma idêntica, não tenham os mesmos valores e crenças, e não compartilhem 
da mesma ideologia. No entanto, o resultado final da organização tem que ser 
único – é a supremacia do coletivo sobre o individual. Uma das principais 
ferramentas para se atingir esse fim é a comunicação, vista como veículo 
através do qual o consenso do grupo, tão importante, se desenvolve. 
A comunicação, como linguagem, não é apenas verbal. É um código usado 
para interação entre os membros de uma determinada comunidade (grupo de 
amigos, família, ambiente de trabalho, etc). Para uma organização, é essencial 
analisar não apenas o conteúdo ou os instrumentos da comunicação mas, sim, 
a forma como esse conteúdo é compartilhado, disseminado e transmitido. 
Assim, é importante analisar a construção da visão participativa da 
comunicação. 
Além dissom, é errada a crença de que o formalismo nas organizações 
acontece somente através de técnicas, manuais e procedimentos. Pensar que 
se colocando tudo de forma técnica e profissional a instituição e as pessoas 
estarão sendo neutras é uma percepção falsa. Formulários, procedimentos e 
regulamentos não fazem com que a comunicação flua entre os diferentes 
níveis hierárquicos e segmentos da organização. 
 

O Poder da Informação 
 
A ausência ou dificuldade da fluidez na comunicação acontece, principalmente, 
porque toda informação tem um valor (maior ou menor, monetário ou 
simbólico). Assim, quem possui a informação, de certo modo, possui uma 
vantagem em relação aos demais membros – originando uma escala de poder 
(formal ou informal) dentro das organizações (que pode ser formal ou informal). 
Por isso, negar a divulgação ou o compartilhamento de informações 
(características e situações, algumas vezes, de poder) é um dos principais 
fatos geradores de lacunas dentro das organizações. Por outro lado, a 
divulgação ou o compartilhamento de informações vazias e/ou falsas acaba 
gerando uma situação de conflito organizacional. 
A comunicação no sentido emissor-receptor é apenas ferramenta. No entanto, 
quando analisado o sentido e a estruturação da comunicação, passa-se a 
percebê-la como fator de integração de um grupo. É exatamente isso que 
acontece nas organizações. No sentido top-down (do topo ao nível mais baixo), 
a comunicação é, na maioria das vezes, vista como um instrumento de 
transmissão de informações. Já quando ocorre através dos diversos níveis 
hierárquicos é percebida de outra forma – e cada indivíduo tem sua percepção 
particular, principalmente porque cada um é único dentro da organização 
coletiva. Por isso, acreditar que os significados devam ser construídos 
totalmente em conjunto é uma falha.  
Não é possível, nem vantajoso, acabar com as diferenças entre os integrantes 
da organização. É justamente a diversidade de pensamentos que agrega valor. 



É na diferença entre dois pensamentos que se chega a um terceiro, talvez 
melhor para a organização. No entanto, como já dito, é essencial que haja um 
consenso para que a organização possa funcionar. É por isso que existem os 
significados equifinais, interpretações diferentes mas com as mesmas 
implicações comportamentais. 
O trabalho de Donnellon, Gray e Bougon (1986) apresenta os mecanismos 
pelos quais o significado equifinal pode ser alcançado: 

1) Metáforas: Criação de novas interpretações da experiência para que o 
ouvinte perceba uma coisa em lugar de outra. Funciona no ajuste de 
discrepâncias de significado; 

2) Argumentações lógicas: Conjunto de frases e expressões que contém 
uma premissa, uma inferência e uma conclusão, usado em um contexto 
de discordância para fazer com que o outro passe a concordar através 
de etapas progressivas; 

3) Modulações do afeto: Refere-se a comportamento de comunicação que 
invoca ou altera sentimentos de tal forma que provoca uma redefinição 
da situação. Acontece através da escolha de palavras que são 
simbólicas e carregam afeto ou emoção; 

4) Manipulação linguística: Uso, com um objetivo, de formas de 
comportamento ambíguas e que, portanto, geram equívocos. Acontece 
através de termos amplos e imprecisos, e pelo uso de formas verbais 
passivas e intransitivas, que escondem o agente da ação camuflando o 
real motivo da ação. 

Taylor diz que a organização é uma realidade virtual baseada na comunicação. 
Nesse sentido, explica que é preciso haver comunicação para que haja uma 
organização. Analisada pela perspectiva integracional, é importante ressaltar 
que a comunicação tem a função de gerar entendimento e não de ser um 
instrumento de poder. Dessa forma, a comunicação é, muitas vezes, um 
grande problema a ser resolvido pelas organizações – principalmente as que 
têm em seus integrantes a base de seu funcionamento, como é o caso das 
empresas de conhecimento. 
Alguns pontos são primordiais para se resolver a questão da comunicação nas 
organizações, ou a falta dela. Aliás, um ponto que também deve ser analisado 
é o silêncio organizacional. Se muitos pensam que uma instituição com 
membros silenciosos é boa, estão enganados. Esse silêncio (intencional ou 
não) pode ser devastador tanto para o clima organizacional quanto para o 
alinhamento de posições. De início, o silêncio não pode ser encarado como 
aceitação às normas, políticas e estratégias – deve ser estudado para que se 
avalie se é por medo, comodismo ou se são estratégias paralelas e não oficiais 
dos membros da instituição. 
Por isso, é fundamental criar um ambiente de confiança, justiça e transparência 
– onde haja espaço para o estímulo e a concretização da abertura entre os 
canais, minimizando a fragmentação entre os diversos setores da organização 
e estimulando sua unicidade. 
 

Instrumento e Integração 
 
Analisar a comunicação com um foco unicamente instrumental é reduzir o 
campo de estudo, percebendo apenas as questões técnicas. Pela perspectiva 
instrumental, por exemplo, acredita-se que as novas tecnologias facilitam um 



entendimento comum entre as partes. Mas até que ponto a tecnologia como 
ferramenta de comunicação une as pessoas (ou afasta, gerando um ambiente 
impessoal e não colaborativo)? Como a tecnologia pode facilitar a troca e a 
interação inter-equipes e intra-equipes? Por essa perspectiva, a comunicação 
deve construir uma linguagem comum, uma espécie de código apropriado para 
a organização, que seja disseminado e utilizado por todos os membros. 
Por outro lado, se a comunicação for analisada com um foco integracional, tem-
se uma diversidade de percepções sobre um mesmo referencial e, assim, uma 
ampla capacidade de interpretação. É através da análise integracional que 
emissor e receptor transformam-se em atores – que, ao mesmo tempo, emitem 
e recebem informações, interagem, constroem um novo entendimento coletivo 
baseado na percepção de cada indivíduo. 
Outro ponto importante de análise e trabalho dentro da organização são as 
ferramentas de comunicação – os canais utilizados para divulgação, troca e 
compartilhamento de informações. Mecanismos físicos e/ou virtuais, como 
newsletter impressa e digital, comunicados, murais, boletins setoriais podem 
não atingir um resultado satisfatório. Isso acontece porque, na maioria das 
vezes, esse tipo de comunicação é, fundamentalmente, unilateral (ou seja, não 
estimula trocas e retornos) – tendo aplicações limitadas5, não atuando ou 
trabalhando para estimular a integração entre os membros. Percebe-se, dessa 
forma, que se a promoção da comunicação eletrônica facilitou e agilizou 
diversos processos, acabou por inibir o contato pessoal e diminuir o senso de 
integração coletiva da organização. 
Oliveira e Silva (2003) destacam alguns aspectos que devem ser estimulados 
para que a comunicação organizacional seja positiva e facilitadora: Construção 
de uma linguagem comum, clareza sobre os desafios da organização, 
transparência estratégica, feedback sobre objetivos e metas de indivíduos e 
equipes. Além disso, ressaltam que é preciso diminuir algumas características 
como verticalização, formalidade e centralização, para que haja aproximação 
entre todos os níveis da organização. Como sugestão para o bom desempenho 
da comunicação, citam o incremento de programas de confraternização, a 
valorização de espaços de interação e a implementação de reuniões objetivas 
de trabalho. 
Se os meios digitais dão margens a diversas interpretações distorcidas ou 
completamente erradas (já que a “leitura” depende da percepção momentânea 
do leitor), os meios impressos tradicionais não ficam isentos de crítica. Como 
toda comunicação em que não há relação direta no ato (contato pessoal, olho 
no olho), textos impressos dão margens a interpretações negativas também. 
Isso porque, cada leitor faz sua própria leitura, colocando seu ponto de vista no 
objeto lido. 
Conclui-se, então, que os indivíduos interferem diretamente no resultado 
coletivo. Por isso, é fundamental analisar o papel dos indivíduos dentro das 
organizações e vice-versa – uma vez que não há como dissociar pessoa e 
empresa, pessoal e profissional. Aspectos como confiança, respeito mútuo, 
justiça, reconhecimento da autonomia, senso de colaboração e objetivos 
comuns interferem diretamente na resposta que os indivíduos dão e darão às 
organizações em que atuam. É uma relação de troca permanente. 
                     
5 Oliveira, Maria do Carmo L. e Silva, José Roberto Gomes – The 
Composition of a Participative View for the Management of 
Organizational Communications, 2003. 



 
Conclusão 

 
A principal questão que permeou o trabalho foi o papel da comunicação nas 
organizações, principalmente as que atuam em meio virtual. Como ficam essas 
organizações? Como é a comunicação nessas organizações? A predominância 
da tecnologia em todas as esferas de nossa sociedade altera as relações 
humanas negativa ou positivamente? A tecnologia pode suplantar a ação 
humana? 
Se as tecnologias têm o objetivo de otimizar a ação humana, o homem só tem 
a ganhar com essa mudança. Hoje, em qualquer atividade, é impossível ignorar 
a tecnologia e, mais ainda, a Internet. Vivemos um espaço virtual com 
funcionamento e características próprias. Milhões de pessoas estão 
conectadas formando inúmeras comunidades virtuais. Diversos grupos são 
formados nessas comunidades, gerando os ambientes de inovação virtuais. 
Vivemos uma época de mudanças nas formas de pensar, interagir e viver. No 
entanto, mesmo com os avanços técnico-científicos, as relações via Internet 
não deverão passar por uma mudança tão radical. 
Como diria Alberto Dines (1996), “(...) a essência do viver e do conviver, a 
natureza do ser humano, as tendências gerais do processo de comunicar são 
rigorosamente as mesmas e assim devem continuar. Os meios, as ferramentas 
e as tecnologias é que são diferentes.”6 
As organizações que prosperarão no futuro e seguirão em frente em suas 
trajetórias, são aquelas que conseguirem oferecer o conteúdo, as informações, 
o conhecimento e os relacionamentos que seus participantes esperam e, 
também, que não imaginam encontrar. Será preciso agregar valor, reunir os 
interessados e disponibilizar um ambiente propício para o desenvolvimento da 
capacidade de cada um dentro do ambiente. Cada pessoa tem que se 
reconhecer ali e considerar o ambiente útil e de fácil acesso. 
Com cada participante colaborando um pouco, de forma singular, o ambiente 
cresce e passa a reunir, mesmo sem perceber, pessoas que têm objetivos, 
necessidades e demandas semelhantes. Esse ambiente de inovação virtual 
ganha talento próprio e técnica, e seu conteúdo supera os limites – já que os 
participantes podem levá-lo até onde quiserem. 
Esses ambientes necessitam de pessoas e talentos de diferentes tipos e 
formações. Por exemplo, uma incubadora de empresas precisa de empresários 
start-ups, economistas, advogados, gestores, técnicos, jornalistas, etc. Sem 
pessoas, relacionamentos e união não é possível construir nada. É de pessoas 
que os ambientes precisam para sobreviver na era digital. Ou seja, sem 
recursos tecnológicos esses ambientes não funcionam, mas sem recursos 
humanos não existem.  
Há ainda muito a ser explorado na Internet. O setor já deu passos importantes 
e significativos nos últimos anos e algumas experiências consolidaram-se como 
possibilidades viáveis. A criatividade e a originalidade continuam sendo peças-
chave no desenvolvimento de novas estratégias para prosperar e se relacionar 
na Rede. As organizações que souberem utilizar esses dois elementos, aliados 
à oferta de serviços, informações úteis e de qualidade, serão aquelas que 
estarão comemorando a decisão de terem investido na Internet e de terem 
criado ambientes de inovação virtuais – aproveitando a comunicação como 
                     
6Alberto Dines – “O jornalismo no próximo milênio “, 1996. 



uma ferramenta colaborativa de gestão.  
Esses ambientes significam um diferente e enorme campo de trabalho, de 
negócios e de relacionamentos que se abre em um mercado recente e 
promissor. Os profissionais do futuro devem considerar a Internet 
(principalmente as oportunidades que se abrem com ela) como um forte e 
importante aliado instrumento de trabalho – uma vez que o que se busca nos 
ambientes de inovação virtuais, essencialmente, é transmissão, 
compartilhamento e troca de conhecimento. 
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