


N u n c a se uti l izou tanto a palavra "net-
work" no ambiente empresarial. Parece que, 
definitivamente, todos reconhecem o poder 
das relações para alcançar objetivos de ne
gócios. No entanto, levando em conta que, 
de alguma forma, todos se uti l izam das pos
sibilidades que as relações permitem, cabe 
a pergunta: como transformar relações em 
vantagem competitiva? 

A compreensão de como ocorrem as 
relações em uma sociedade ou grupo e 
quais são os resultados dessas interações 
sempre foi um tema intensamente estudado 
pela Sociologia, pela Antropologia e pela 
Psicologia Social. Recentemente, no entan
to, vem se verificando o interesse de outras 
áreas de estudo pela compreensão dessa di
nâmica e, por consequência, a tentativa de 
fazê-la trabalhar a favor de um objetivo, seja 
ele social, político ou empresarial. 

Um campo específico passou, então, a se 
desenvolver: o chamado "Social Network", 
que atribui" caráter científico a essa dinâmi
ca. Outra área, ainda mais específica, tenta 
compreender esse campo no ambiente de 
negócios: o "Business Network". Um ponto 
importante: não estamos restringindo o con
ceito de social network à utilização e estudo 
das chamadas redes sociais desenvolvidas 
por meio da internet, embora estas sejam 
parte desse campo mais amplo de estudo, 
dada a importância da rede para o fluxo das 
relações de uma comunidade ou grupo. 

Por outro lado, existe um contexto mun
dial que está reforçando a necessidade de 
olhar com mais critério para o poder das 
relações: 

Um mundo mais diverso - O processo 
de aceleração da globalização levou visões 



diferentes de mundo 
para todos os luga
res. A diversidade de 
opiniões traz consigo 
um potencial de con
flito, que possui seu 
lado negativo, como 
o confronto e a dis
puta, mas também 
o seu lado positivo, 
como a possibilida
de de gerar inova
ção. Pender para um 
lado ou para o outro 
depende da forma 
como se estabele
cem as relações. 

Um mundo mais 
incerto - Temos um 
limite biológico para 
operar cognitivamen
te em ambientes on
de uma quantidade 
enorme de variáveis e 
interesses interagem. 
Assim, a possibilida
de de prever o futuro está cada vez mais 
comprometida. Relações saudáveis não per
mitem prever o futuro, mas ter a mente 
aberta para outras visões de mundo permite 
que estejamos mais preparados quando ou
tras realidades, diferentes daquelas em que 
acreditamos, começam a tomar forma. 

Um mundo inédito - Muitos dos proble
mas que enfrentamos em nossa sociedade 
e nos negócios nunca foram vividos antes. 
Mais e mais, devido à grande diversidade 
que temos no mundo e à complexidade 
deste ambiente, estamos vivendo situações 
e problemas inéditos, para os quais não há 
soluções prontas. Já que a quantidade de co
nhecimento que temos no mundo é impossí
vel de ser dominada por apenas uma pessoa, 

Um grande amigo 
usualmente diz que "o 
que é passível de ser 

automatizado já foi ou 
será brevemente". Já que 
atividades burocráticas, 
repetidas, transacionais, 

são cada vez mais 
realizadas por máquinas 

e bits, sobram para as 
organizações e seus 

profissionais mais e mais 
atividades de caráter 

tácito, como convencer 
pessoas, ser convencido, 

liderar, participar de 
reuniões, inovar, 

entre outras 

utilizar as relações 
para explorar conhe
cimentos e experiên
cias diversos pode nos 
ajudar a resolver mais 
efetivamente esses 
problemas. 

Um mundo tácito 
- Um grande amigo 
usualmente diz que 
"o que é passível de 
ser automatizado já 
foi ou será brevemen
te". Já que atividades 
burocráticas, repeti
das, transacionais, são 
cada vez mais reali
zadas por máquinas 
e bits, sobram para 
as organizações e seus 
profissionais mais e 
mais atividades de 
caráter tácito, como 
convencer pessoas, 
ser convencido, l i 
derar, participar de 

reuniões, inovar, entre outras. São tácitas 
porque não decorrem de um processo re
petitivo para chegar a um resultado final; 
não são passíveis de automação. Surgem da 
dinâmica interior de um ser humano, de 
seus interesses, emoções, visões de mundo, 
traumas, experiências. Os resultados depen
dem então das interações dessas diferentes 
perspectivas. Muitos afirmam que a próxima 
vantagem competitiva das empresas virá da 
capacidade destas de analisar e decidir mais 
rápido e melhor do que as outras, justamen
te por meio de suas relações. 

Um mundo conectado - A evolução dos 
meios de comunicação, especialmente da 
internet, acelerou todas as características 
aqui atribuídas ao nosso novo contexto de 



mundo. E l e é mais diverso pela possibili
dade que todos temos de "escolher" aquilo 
que nos representa melhor e constrói nos
sa própria visão de mundo. Mas também 
é mais incerto e inédito pela quantidade 
de variáveis que começam a interferir em 
cada situação. Inegavelmente, os meios 
de comunicação se situaram nas relações 
humanas, permit indo a adoção de outros 
modelos e intensidades de comunicação 
e interação. Isso é um fato, para o bem 
ou para o mal , confirmado pela prática 
do Networking. 

Diversos estudos e teorias se alastra
ram para compreender como o uso do 
Networking pode facilitar o exercício de 
uma atividade empresarial. Um dos que 
rapidamente se disseminou foi a teoria 
do "Ponto de Desequilíbrio", apresentada 
pelo livro de mesmo nome do jornalista 
M a l c o l m Gladweel . Essa teoria parte do 
princípio de que uma mensagem, como 
aquela que uma marca deseja transmi
tir, pode ser mais rapidamente difundida 
quando se associa sua comunicação a 
pessoas com perfis sociais distintos, porém 
complementares, que reforçam o "sinal da 
mensagem" para um determinado grupo 
social. Em certo ponto (o ponto de dese
quilíbrio) o crescimento da disseminação 
da mensagem deixa de ser linear e ela 
cresce exponencialmente, como um ví
rus. Toda a teoria, portanto, é baseada em 
como as relações podem levar à adoção 
de uma mensagem, produto, enfim, a um 
ponto de desequilíbrio a partir do qual o 
crescimento é exponencial. 

No ambiente de negócios entre empre
sas, outras variáveis tomam importância. 
Não estamos falando aqui em consumi
dores que precisam apenas adotar um 
produto. Na grande maioria das relações 

comerciais entre as empresas, a comuni
cação ganha importância principalmente 
quando as relações devem permanecer 
por longo tempo, devido aos parâmetros 
de util idade adotados pelo cliente. Nesse 
caso, a maturidade das pessoas envolvidas 
nas relações ganha extrema importância, 
já que negócios podem ser desfeitos por 
simples falta de percepção da ótica do 
cliente, mesmo sendo oferecida a me
lhor solução do mercado. E quanto mais 
complexa for a relação empresarial, mais 
a falta de maturidade pode pôr em risco 
um negócio. 

Mas o que significa maturidade? U m a 
forma simples e rápida de compreendê-la 
pode ser observada na lista abaixo, na qual 
são apresentadas diferentes formas de se po
sicionar em um relacionamento: 

A - "Pessoas podem ser úteis quando mani
puladas e controladas, gerando vanta
gem para m i m . " 

B - "Minhas relações pessoais são dedicadas 
a todos aqueles que me acolhem. Da 
minha' parte, sempre me comporto con
forme as nossas normas e valores." 

C - "Gosto de me relacionar com pes
soas que conseguem ser tão diferentes 
e especiais quanto eu. É claro que as 
outras também são importantes, princi
palmente quando minhas ideias podem 
ser úteis a elas." 

D - "Tenho minhas ideias, minha persona
lidade e meus objetivos. Meus colegas 
me são muito úteis em minha procu
ra, mas sei que essas pessoas também 
dependem de meu trabalho e me sinto 
responsável por elas." 

E - "As pessoas são diferentes e eu aprecio 
isso. Elas são o que são; e cada uma tem 
a sua relação com o mundo, que deve 
ser admirada e respeitada." 



F - "Sou responsável pelas escolhas que 
faço em minha vida, inclusive pelas 
relações que tenho com outras pessoas 
e a interdependência que temos coro 
todos que nos cercam. Espero que 
possa ajudá-los a exercer todo potencial 
que possuem." 

Em cada item existe uma visão diferen
te sobre as relações com outras pessoas. 
Algumas são bem mais maduras que ou
tras. O grande ponto aqui é como garantir 
maturidade sempre. 

Esse é um desafio humano (não tão téc
nico como muitos gostariam) e não pode 
ser categorizado como um desafio sim
ples. Normalmente , consultores que são 
convidados a ajudar no desenvolvimento 
de pessoas dentro de uma organização, 
ao constatarem que as pessoas agem 
tal como descrito nos exemplos acima, 
simplesmente definem como meta que 
todos devem se comportar em um outro 
extremo, como no exemplo F. Programas 
de desenvolvimento são criados para es
timular a mensagem de qual é o modelo 
certo de comportamento que, apesar de 
perfeito, gera frustração quando os parti
cipantes dos programas voltam para o dia 
a dia da organização. 

O fato é: para atingir estágios de alta 
maturidade, existem etapas intermediárias 
de desenvolvimento. Essas etapas ou está
gios de desenvolvimento da maturidade 
foram e estão sendo continuamente estu
dados por psicólogos e sociólogos. A lista 
acima foi baseada nos estudos de Suzanne 
Cook-Greuter , P h . D . pela Universidade 
de Harvard, que, também baseada nos 
estudos de outros cientistas, desenvolveu 
sua própria teoria sobre os estágios de de
senvolvimento do ego em adultos (www. 
cook-greuter.com). Reconhecer essas eta

pas é também reconhecer que o trabalho 
de ganhar maturidade nas relações é um 
esforço de desenvolvimento humano e de 
longo prazo. C o m o tempo, cria-se uma 
cultura e um ambiente de trabalho para 
os quais novos integrantes são convidados 
segundo o centro de gravidade da maturi
dade de cada u m . 

Participei recentemente de um evento 
alternativo para discutir ações para a m i 
tigação dos efeitos do aquecimento glo
bal . Integraram esse evento profissionais 
de renome internacional das mais d i 
versas áreas de atuação, c o m o biólogos, 
sociólogos, engenheiros, antropólogos, 
físicos, administradores, empresários 
etc. Um ponto fundamenta l que, para 
m i m , representa o que estamos aqui 
abordando, foi u m a das conclusões unâ
nimes do evento: que soluções técnicas 
para mitigar consideravelmente os efei
tos do aquecimento global já existem. 
Portanto, que o problema não é técnico, 
e s im social , h u m a n o . C o m o , então, 
fazer prevalecer a ideia de evitar poten
ciais desastres dentro de um m u n d o c o m 
os mais diversos interesses e intenções? 
O desafio está aí. 

Acredito que, em nossos microcosmos 
- as organizações - não seja diferente. No 
ambiente de marketing industrial , mais 
ainda. Resta saber como nos util izamos 
das relações para que as soluções sejam 
possíveis. Ou impossíveis. 

http://cook-greuter.com
Text Box
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