
'os próximos anos, o cotidiano das 

empresas deverá ser profunda

mente afetado por uma nova forma de 

organização, que priorizará a comuni

cação e o trabalho realizado em redes 

colaborativas, chamadas worknets. Isso 

também pressupõe um relacionamento 

franco com os consumidores, que não 

pode ser controlado pelas empresas. 

É este o cenário projetado pelo ameri

cano Christopher Meyer, especialista 

em tendências, presidente da empresa 

de pesquisa para o futuro dos negócios 

Monitor Networks de 2004 a 2009 e 

colaborador da Harvard Business Review. 

"Não há mais como voltar atrás. As em

presas bem-sucedidas no futuro serão 

aquelas que aprenderem a lidar com 

as novas ferramentas oferecidas pela 

tecnologia", disse Meyer, que partici

pou recentemente em Joinville (SC) da 

ExpoGestão 2010. Como grande van

tagem, segundo afirma, o trabalho em 

rede traz a diversidade de pensamento, 

o que acelera o processo de inovação. 

O que são worknets e como vão 

mudar a maneira como traba-

lhamos?_Uma economia baseada na 

informação exige um novo tipo de orga

nização, fundamentado não na hierar

quia, mas na comunicaçãoe no trabalho 

colaborativo em rede, as worknets. Além 

de atingir mais profissionais, as redes 

oferecem acesso à diversidade. Para for

mar worknets, é preciso responder a cinco 

questões: qual o trabalho a ser realizado, 

qual o tipo de profissional necessário 

para fazê-lo, como cada membro deve 

participar, como será o cotidiano do gru

po e, por último, qual o tipo de tecnologia 

para colocar a rede em ação. Essa nova 

organização fará com que os funcioná

rios não mais necessitem trabalhar no 

mesmo local. Mas talvez a mudança 

mais profunda seja o contato constante 

com profissionais de fora da empresa. 

Essa tendência é irreversível?_ 

No futuro, as empresas bem-suce-



didas serão aquelas que aprenderem 

a lidar bem com as novas ferramentas. 

Não há volta. As companhias que não 

abraçarem esse novo sistema não con

seguirão contratar os melhores pro

fissionais. As pessoas estão usando 

essas tecnologias em suas casas. Por 

que iriam querer trabalhar no passa

do? Por que acordariam em 2010 para 

trabalhar como cm 1995? E, desta vez, 

as mudanças não virão de cima para 

baixo. Acho que os mercados emergen

tes vão liderar essas transformações. 

Quais as empresas que já es

tão no caminho certo?_A IBM 

é um bom exemplo, ao promover os 

chamados Idea Jams, eventos online 

para discussão de temas onde qual

quer funcionário ao redor do mundo 

pode participar. Atualmente, a Procter 

& Gamble (P&G) desenvolve 50% de 

seus produtos em parceria com outras 

empresas, identificando quais delas 

mundo afora trabalham em novos 

produtos em áreas de seu interesse. 

Como as companhias podem 

se preparar para esse novo mo-

delo?_Identificando os gargalos que 

impedem seu crescimento. Na P&G, 

por exemplo, era a impossibilidade de 

lançar continuamente novos produtos 

em curtos intervalos de tempo. Uma 

vez identificado o problema, é a hora 

de se perguntar como as redes podem 

ajudar a resolvê-lo. A contratação de 

funcionários jovens que entendam de 

redes sociais pode ser um bom começo. 

Profissionais mais jovens le-

' vam vantagem neste novo sis

tema em relação aos seniores?_Sim. 

Seria interessante para as empresas 

descobrir qual a proporção de nativos 

digitais em seu quadro de funcioná

rios. Mas não é apenas uma questão 

de quantidade, mas da atenção que se 

dá a eles. As companhias tradicionais 

insistem que os jovens têm de apren

der como se fazem as coisas, mas pou

co aprendem com eles. Ouçam seus 

funcionários nativos digitais, porque 

eles terão novas ideias. Antes, o mais 

comum era que nenhuma grande mu

dança ocorresse durante a carreira de 

um gestor. Agora está claro que tudo 

o que você aprendeu na escola não 

será verdadeiro pelo resto de sua vida. 

Acredito que o alinhamento em redes 

vai exigir também profissionais mais 

abertos. Alguns veem os negócios 

como um jogo de tudo ou nada, onde 

duas pessoas não podem sair ganhan

do. Aqueles que acreditam que a cola

boração cria um valor novo que pode 

ser compartilhado serão mais bem-su-

cedidos do que aqueles que dizem que 

existe uma única torta a ser partilhada. 

A internet e as redes sociais tor

naram as empresas mais vulne-

ráveis?_Antes. se uma empresa emitia 

poluentes na atmosfera não era facil

mente descoberta pelo consumidor. Há 

agora, nos Estados Unidos, um sistema 

de medida de poluentes que mantém as 

informações das coletas na internet ao 

alcance de todos. Você pode sentar, co

locar seu CEP c descobrir qual a empre

sa mais poluente de sua área. O acesso 

universal às informações torna muito 

mais fácil pressionar as grandes em

presas. Para lidar com isso, as compa

nhias devem estar abertas a ouvir o que 

estão falando delas fora de suas paredes 

e estabelecer uma estratégia coeren

te para decidir o que elas consideram 

de sua responsabilidade e o que não. 

Na era da informação, como os 

consumidores podem ajudar as 

empresas a inovar?_A indústria far

macêutica é um bom exemplo de como 

fazer isso. As empresas do setor cria

ram sites que funcionam como ponto 

de encontro para pessoas com diversas 

enfermidades, como o diabetes. Lá, elas 

podem compartilhar suas experiências. 

A indústria promove a infraestrutura 

que ajuda os consumidores a conver

sarem e, ao mesmo tempo, é beneficia

da, porque pode ouvir seus anseios. 

As empresas e s t ão sabendo 

aproveitar as redes sociais? 

Como elas podem melhorar?_Estão 

fazendo muita coisa errada, ao tratar 

as redes sociais quase que da mesma 

maneira como tratam a mídia tradicio

nal. Geralmente, há uma disputa entre 

o marketing, que procura estabelecer 

uma conversa franca com o consumidor, 

e o jurídico e o comercial da empresa, 

que são contra esse diálogo. As compa

nhias correm como uma manada para 

as redes sociais, mas ainda não sabem 

o que realmente é eficaz. Deveriam co

meçar de fato com a perspectiva de que 

terão um diálogo franco com o consu

midor, sobre o qual não têm o controle. 

Com o avanço da tecnologia, 

quais novas profissões devem 

surgir no futuro?_Acredito que o 

que começou com o cargo de webmas-

ter deve se transformar na função de 

network curator, um profissional que 

mantém acesas as worknets e também 

é responsável por aprender com elas. 

Outra profissão a surgir pode ser a do 

constituency manager, executivo res

ponsável por gerenciar as áreas de 

relação com os clientes, relação com 

os investidores e também, em seto

res fiscalizados por agências regula

doras, o contato com esses agentes. 

Em que tipo de tecnologia as 

empresas deveriam prestar 

atenção neste momento?_Uma área 

que com certeza está longe da maturi

dade é a da tecnologia de colaboração. 

Ela continua a mudar muito rapida

mente e não vejo o fim disso. Acho que 

tecnologias elaboradas de realidade vir

tual são complexas e até agora não pare

cem ter funcionado. As wikis aparen

temente estão tendo bons resultados, 

assim como os grupos de discussão. 
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