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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo aborda a temática de Redes Sociais em empresas, o que tem sido foco de 
pesquisas no Brasil e no exterior. Trata-se de um estudo de caso da rede social (Comunidade 
de Negócios) implantada no Grupo Algar, sediado na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, 
com o propósito de descrever e analisar essa rede social e os impactos dessa inovação na 
gestão estratégica do grupo.  Para tal, fez-se uma abordagem sobre gestão estratégica, 
inovação e redes sociais, em que se apontam aspectos conceituais, analíticos, características e 
tipologia.  A partir de uma metodologia qualitativa, por meio de pesquisa aplicada com a 
gestora da rede e com os gestores das áreas comercial das empresas do Grupo Algar, buscou-
se confrontar os olhares sobre os impactos da Rede Social no departamento comercial. Das 
observações e análises realizadas, inferiu-se que a “Comunidade de Negócios” facilita o 
processo de comunicação, interação e gestão do departamento comercial, constituindo-se um 
instrumento de apoio aos gestores para buscar a sinergia entre os colaboradores e as oito 
empresas do Grupo Algar. Sugerem-se novos estudos em empresas que porventura adotem a 
estratégia de redes sociais e até a proposição, para redes intraorganizacionais, de um modelo 
de avaliação de impactos e inovação percebidos. 
 
 
 
Palavras-chave: Redes Sociais. Organizações. Estratégia. Inovação. Comunidade de 
Negócios. Algar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study concerns the issue of Social Networks in businesses, which have been a focus of 
research in Brazil and foreign. This is a case study of the social network (Community 
Business) deployed on Algar Group based in the city of Uberlândia in Minas Gerais, with the 
purpose of to describe and analyze this network a social impacts such innovation on strategic 
management of the Group. For this, it was an approach about on strategic management, 
innovation and social networks, informing conceptual aspects analytical characteristics and 
typology. As of qualitative approach, through applied research with the network manager and 
the managers of the commercial companies the Algar Group, aimed compares the looks on the 
impacts of the Social Network in the commercial department. From the observations and 
analyzes, inferred which the "Business Community" facilitates the process of communication, 
interaction and management of the sales department, becoming an instrument of support to 
managers to seek the synergy between collaborators of the eight Group companies Algar. 
Suggest new studies on companies who might adopt the strategy of social networks and up to 
the proposition for intraorganizational networks, a model of impact assessment and perceived 
innovation. 
 
 
Keywords: Social Networks. Organizations. Algar Group. Strategy. Innovation. Business 
Community.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Pode-se descrever o cenário organizacional contemporâneo como o fazem Castells (1999) e 

Choo (2003), que denominam a era atual da revolução tecnológica e da convergência de 

tecnologia da informação e telecomunicações como a Era da Informação. A possibilidade de 

ampliação da comunicação entre as pessoas por meio da internet é um fenômeno que implica 

várias mudanças no processo de gestão das empresas. De acordo com Choo (2003), algumas 

empresas têm capacidade de se adaptarem às mudanças, de inovarem constantemente e de 

tomarem decisões em direção aos seus objetivos. Essas empresas são denominadas pelo 

referido autor como “organizações do conhecimento”, nas quais ocorre alinhamento de 

tecnologia da informação com estratégia dos negócios.  

 

Em um contexto em que as mudanças são impostas pela competição, os sistemas de 

informação são recursos que, por definição, têm como objetivo auxiliar no processo decisório 

(STAIR; REYNOLDS, 1998; TURBAN; WETHERBE; DELONE; MCLEAN, 2004; 

LAUDON, 2004). Entende-se, ainda, que a decisão acertada possa proporcionar resultados 

positivos, sendo que Davenport (2002) relaciona valor dos sistemas informatizados à 

capacidade de auxiliar os processos de negócios. 

 

Pode-se ainda relacionar a esse alinhamento da tecnologia da informação aos negócios e à 

revolução da internet a mudança em relação ao tempo, uma vez que, segundo Delone, 

McLean, Turban e Wetherbe (2004), despende-se muito menos tempo para realizar as tarefas. 

 

Segundo Capra (2002, p. 267), 

 

[...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos sociais 
organizam-se cada vez mais em torno de redes. Quer se trate das grandes empresas, 
do mercado financeiro, dos meios de comunicação ou das novas ONGs globais, 
constatamos que a organização em rede tornou-se um fenômeno social importante e 
uma fonte crítica de poder. 

 
 

Fazem parte desse cenário tecnológico as redes sociais, que podem ser compreendidas como 

“[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados” (MARTELETO, 2001, p. 72).  
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Sob o olhar da Sociologia, conforme os estudos de Scherer-Warren (1998), as formas de 

relações ou articulações sociais existentes nas redes podem indicar três vertentes: informais, 

globais ou associativas.  As redes informais são compostas por familiares, vizinhos, colegas 

de trabalho, etc. As redes globais são formadas por profissionais e funcionários de instituições 

públicas ou privadas. Já as redes associativas são formadas por pessoas que receberam 

capacitação especializada para apoio à comunidade, por exemplo, a igreja ou a própria 

sociedade. De acordo com Scherer-Warren (1998), alguns exemplos de redes sociais podem 

ser citados de acordo com suas vertentes.  

 

As redes associativas ou intermediárias são conhecidas como redes de dois modos, com atores 

e grupos que interagem por conexões de pertencimento (RECUERO, 2009). As globais ou 

secundárias são formais e/ou informais, de terceiro setor, de mercado ou mistas, em que existe 

troca fundada na reciprocidade, no direito, no dinheiro ou na combinação desses meios. As 

redes informais ou primárias são as formadas por vínculos e relações de parentesco, de 

amizade ou de vizinhança, e suas principais características são a reciprocidade e a confiança 

(MIOTO, 2002). 

 

As redes também podem ser estudadas nos aspectos intra e interorganizacionais (SANTOS, 

2007). No tocante ao ambiente intraorganizacional, as redes sociais são espaços para o 

compartilhamento de informação e do conhecimento. São chamados locais presenciais ou 

virtuais aqueles em que pessoas com os mesmos objetivos trocam experiências, criando bases 

e gerando informações relevantes para o setor em que atuam. Verifica-se ainda, segundo 

Brezeale (2008), que a comunicação em rede é capaz de expressar ideias políticas e 

econômicas inovadoras com o surgimento de novos valores, pensamentos e atitudes. 

 

Este estudo tem como tema a rede social e descreve a rede criada no grupo Algar. A Algar, 

grupo escolhido para este estudo de caso, atua nos setores de TI/Telecom, Agro, Serviços e 

Turismo, oferecendo bens e serviços para cerca de dois milhões de clientes, por meio das 

empresas: Algar Telecom, Algar Tecnologia, Algar Agro, Algar Aviation, Algar Segurança, 

Algar Mídia, Engeset e Rio Quente Resorts. O nome do grupo Algar vem das iniciais do seu 

fundador. O grupo Algar foi fundado em 1929, por Alexandrino Garcia (1907-1993), 

português de origem humilde que começou a trabalhar ainda menino, ajudando os pais na 

lavoura. A família veio para o Brasil em 1919, e Alexandrino foi servente de pedreiro, 

ferreiro, mecânico, e motorista do caminhão de fretes comprado pelo pai, José Alves Garcia. 
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Aos 17 anos, já trabalhava em máquinas de arroz. Seu primeiro negócio foi uma cerealista, 

como sócio de seu pai e depois dos irmãos. Em 2009, o Grupo Algar iniciou um processo de 

unificação de logomarca e passou a atuar com uma marca monolítica. A partir de então, todas 

as empresas do Grupo começaram a atuar sob a sigla Algar.  

 

O grupo considera-se uma empresa-rede. Conforme a definição de Castells (1999, p. 191), 

essa é “uma forma específica de empresa cujo sistema de meios é constituído pela intersecção 

de segmentos de sistemas autônomos de objetivos”. Resumindo, uma empresa-rede é aquela 

que se integra com outras organizações formando redes interorganizacionais, em que todos os 

componentes são autônomos e dependentes em relação à rede. Essa estrutura favorece a 

empresa em vários aspectos, tornando-a extremamente dinâmica e aberta à inovação de 

produtos. 

 

Entende-se que existe uma aplicabilidade de redes sociais nas organizações, sendo possível às 

empresas, além de participar de redes globais, conceber redes intra ou interorganizacionais 

para gerar subsídios estratégicos ao negócio. 

 

Segundo o IBOPE Nielsen Online (2011), 85,6% dos internautas brasileiros se conectaram a 

redes sociais no mês de março. O Brasil tem tido crescimento expressivo nesse tipo de mídia. 

O país apresentou maior crescimento, pois de 35,5 milhões de usuários ativos em domicílios e 

trabalho, passou para 37,9 milhões de usuários, acumula crescimento de 7%. Como exemplo 

desse crescimento, a pesquisa informa que a busca de imóveis na web já supera classificados 

de jornais impressos. Conforme dados divulgados pelo instituto, 49% da população geral 

usam a internet para procurar imóvel na capital paulista, contra 44% daqueles que recorrem 

aos anúncios classificados nos jornais. 

 

Em um levantamento com base na ferramenta Target Group Index, o IBOPE Mídia (2011) 

constatou que os usuários de redes sociais são pessoas mais comunicativas por natureza, que 

amplificam mensagens não somente nas próprias redes sociais, como também em seu dia a dia 

na vida offline. Como previu Latour (2001), o mundo real move as redes sociais, mas o 

reprocesso das informações geradas influencia o mundo real e vice-versa. 

 

Esses indicativos confirmam a visão de que as redes sociais podem ter papel relevante na vida 

das pessoas e que algumas podem incluí-las como real alternativa de comunicação, ficando, 
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muitas vezes, presas à tecnologia. Sob o aspecto positivo, segundo os autores Ganley e Lampe 

(2009) e Tammaro e Salarelli (2008), a interação desenvolvida por meio dos contatos nas 

redes pode incentivar e facilitar uma prática muito comum entre as pessoas: a troca de 

informações, a oportunidade de negócios ou empregos.   

 

Essa necessidade de interação foi detectada pelo Grupo Algar que, a partir de 2009, resolveu 

incentivar a cooperação entre seus associados. Surgiu então a “Comunidade de Negócios”, 

que funciona por meio virtual e conecta toda a força de vendas de todas as empresas do grupo, 

o que está em conformidade com o estudo de Frenken (2000), que afirma que, no 

desenvolvimento dos processos de inovação, as conexões entre os colaboradores são um 

importante meio de coordenar esforços sem restringir as metas individuais.  

 

Com esses apontamentos, o presente trabalho objetiva, a partir do conceito de redes sociais, 

compreender a importância estratégica dessa ferramenta e como a “Comunidade de 

Negócios”, criada pela Algar, impacta na estratégia do grupo. 

 

Pretende-se, na pesquisa, elucidar a seguinte questão: “Como a rede interna da área 

comercial denominada ‘Comunidade de Negócios’ do grupo ALGAR contribui para a 

estratégia organizacional?” 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar a rede social Comunidade de Negócios 

do Grupo Algar na visão dos gestores da área comercial e o impacto dessa inovação na 

organização. 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretende-se: 

a) Descrever a proposta e a operação da rede Comunidade de Negócios. 
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b) Identificar e comparar os impactos percebidos na gestão estratégica de negócios do Grupo, 

por meio do uso da rede Comunidade de Negócios, sob o olhar da gestora da rede e dos 

gestores da área comercial, conforme modelo Minessotta Innovation Survey (MIS). 

c) Analisar os impactos percebidos na gestão estratégica comparando-os à proposta da rede. 

 

1.2 Justificativa 

 

No Brasil, segundo alguns autores (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES-JUNIOR, 2010), 

percebe-se o aumento significativo na quantidade e na qualidade das pesquisas referentes ao 

tema “redes sociais” no contexto das organizações, especificamente na área de administração. 

A maior evidência da relevância do tema é a sua inclusão em publicações como a Revista de 

Administração Pública – RAP, em 2009 (volume 43), e a Revista de Administração de 

Empresas – era, em 2006 (volume 46).  

 

Fora do Brasil o tema redes sociais tem sido muito pesquisado por autores como Moody, 

2004; Powell et al., 2005; Wagner e Leydesdorff, 2005; White et. al., 2004; Uzzi e Spiro, 

2005; De Nooy, Mrvar e Batagelj, 2005. 

 

Atualmente, com a busca por reduzir incertezas e riscos, tornou-se estratégica a organização 

de atividades econômicas a partir da coordenação e cooperação entre pessoas e empresas. 

Essa nova forma de gestão tem possibilitado a pesquisa do uso e análise das redes sociais, 

possibilitando a geração de conhecimento e troca de informações.  

 

Em um artigo publicado no dia 30 de dezembro de 2012, no jornal Correio Braziliense, a 

especialista em comunicação Renata Lourenço mostra que as redes sociais estão sendo 

utilizadas para promover a interação e o aprendizado dentro das empresas. Mostra também 

que alguns empresários estão atentando para essa nova ferramenta de gestão. 

 

Já que redes e organizações favorecem o social learning, por que não estimular esse 
tipo de aprendizagem dentro das empresas? Natura, SulAmérica, Vivo, Nextel, 
Furnas, Senac, Brasil Foods e HSM Educação já perceberam o potencial das redes 
sociais corporativas e estão investindo nelas (LOURENÇO, 2012). 
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No presente estudo, identificou-se um grupo empresarial que utiliza as redes sociais como 

gestão estratégica da força de vendas de suas empresas com atuação em segmentos totalmente 

diferentes. Trata-se da Algar, uma rede secundária, intra e interorganizacional. 

 

Sob o ponto de vista do grupo empresarial, o estudo procura compreender as principais 

características da rede social da Algar e a dinâmica da cooperação colaborador/empresa, 

podendo buscar melhorias e promover benefícios e outras propostas futuras de projetos 

baseados em redes sociais com foco em organizações. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Além deste capítulo em que se trata do tema, do problema de pesquisa, dos objetivos, da 

justificativa e da estrutura da dissertação, há outros cinco capítulos. O segundo contém o 

referencial teórico, o terceiro trata da metodologia aplicada na pesquisa, o quarto versa sobre 

o estudo de caso, o quinto refere-se aos resultados e o sexto as considerações finais seguidas 

dos apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para sustentar o propósito deste estudo, o referencial teórico foi dividido em quatro subseções, 

que tratam de Estratégias, Inovação, Redes Sociais e Tecnologia em Redes Sociais. 

 

2.1 Estratégia 

  

Em geral, as estratégias são criadas antes da ação e são arquitetadas propositalmente para 

atingir um objetivo. Essa definição se aplica em diversos contextos: no campo militar, 

segundo Carvalho e Laurindo (2007), a palavra “estratégia” surgiu em campanhas militares, 

na construção do plano de guerra; nos negócios, aparece por volta dos anos de 1950 e adquire 

força nos anos 60, 70 e 80, com a crescente competitividade entre as empresas. De acordo 

com Whipp (1996), em 1979 a palavra estratégia começa a ser utilizada efetivamente pelos 

gestores. É importante destacar que, algumas vezes, a estratégia é confundida com as táticas, 

que tem o significado de ações tomadas na frente dos inimigos (WHIPP, 1996).  

 

Tavares (2000) explicita a diferença entre estratégia e tática. Segundo esse autor, é possível 

distinguir a estratégia da tática ao analisar três elementos: a abrangência, o tempo e o alcance. 

A estratégia engloba toda a organização, e a tática somente uma parte dela. A tática tem como 

indicação a quantificação, definição, mobilização e oportunidade do meio, e a estratégia busca 

os fins. A estratégia tem um ciclo de vida maior do que a tática, que tem porções menores de 

tempo. No QUADRO 1, está registrada essa diferença. 

 

QUADRO 1 - Diferenças entre estratégia e tática 

Elementos Dimensões 

Estratégia Tática 

Abrangência Organizações Áreas funcionais 

Tempo Unidade  Parcelas 

Alcance Fins Meios 

                      Fonte: TAVARES, 2000, p. 352. 

 

A concepção de Tavares é corroborada por Quinn (2006), quando este destaca a diferença 

entre estratégia e tática. Segundo ele, a tática pode ocorrer em qualquer nível da organização; 

ela representa o realinhamento das ações de curta duração para que se atinjam as metas 
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delimitadas. A diferença básica está na escala das ações e na perspectiva dos líderes. 

Conforme Anderson e Vincze (2000), a estratégia relaciona-se às ações de longo prazo, e as 

táticas são relacionadas às operações de curto prazo, do dia a dia das empresas. Oliveira et. al. 

(2007) resumiram as definições de estratégia feitas por vários autores conforme apresentado 

no QUADRO 2. 

 

QUADRO 2 - Conceitos de estratégia  

CONCEITO AUTOR(ES) 
Movimento ou uma série específica de movimentos feitos por 
uma empresa. 

Von Neumann e Morgenstern, 1947. 

Determinação de metas básicas a longo prazo e dos objetivos 
de uma empresa, bem como a adoção das linhas de ação e 
aplicação dos recursos necessários para alcançar essas metas. 

Chandler Jr., 1962. 

Conjunto de objetivos e de políticas importantes. Tilles, 1963. 
Maneira de se conduzir as ações estabelecidas pela empresa, 
tal como um maestro rege sua orquestra. 

Wrapp, 1967. 

Conjunto de decisões que determinam o comportamento a ser 
exigido em determinado período de tempo 

Simon, 1971. 

Conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes 
fundamentais e de planos para atingir esses objetivos, 
postulados de forma que defina em que atividades se encontra 
a empresa, que tipo empresa ela é ou deseja ser. 

Andrews, 1971. 

Manutenção do sistema empresarial em funcionamento, de 
forma vantajosa. 

Rumelt, 1974. 

Conjunto de objetivos da empresa e a forma de alcançá-los. Buzzell, 1977. 
Futuridade das decisões correntes. Steiner, 1979. 
Plano uniforme, compreendido e integrado, que é estabelecido 
para assegurar que os objetivos básicos da empresa serão 
alcançados. 

Glueck, 1980. 

Processo de selecionar oportunidades definidas em termos de 
pedidos a serem atendidos e produtos a serem oferecidos. 

Pascale e Athos, 1982. 

Forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, 
com base em um procedimento formalizado e articulador de 
resultados e em uma programação previamente estabelecida. 

Mintzberg, 1983. 

Plano ou curso de ação de vital, intensa e continuada 
importância para a empresa em sua totalidade. 

Sharplin, 1985. 

Busca de uma posição competitiva favorável em uma 
indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência; e a 
escolha desta estratégia competitiva está baseada no nível de 
atratividade da indústria e nos determinantes da posição 
competitiva relativa dentro desta indústria. 

Porter, 1985. 

Modo pelo qual a empresa procura distinguir-se de maneira 
positiva da concorrência, usando seus pontos fortes para 
atender melhor às necessidades dos clientes. 

Ohmae, 1985. 

Regras e diretrizes para decisão que orientem o processo de 
desenvolvimento de uma empresa. 

Ansoff, 1990. 

Padrões ou plano que integram os objetivos maiores de uma 
empresa, suas políticas e sequência de ações em um todo 
coeso. 

Quinn, 1992. 

Programa amplo para se definirem e alcançarem as metas de 
uma empresa; resposta da empresa a seu ambiente através do 
tempo. 

Stoner e Freeman, 1995. 

  Fonte: OLIVEIRA et. al., 2007, p. 179. 
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Oliveira et. al. (2007, p. 181) propuseram a definição de estratégia como “um caminho, ou 

maneira, ou ação formulada e adequada para alcançar [...] os desafios e os objetivos 

estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante o seu ambiente”. 

 

Outros autores definiram a palavra estratégia, mas observa-se um ponto comum entre eles, 

qual seja, a visão de que a estratégia não pode ter uma abordagem única, imutável ou 

mecanicista, pois, dessa forma, não deixaria aos gestores um espaço de manobra. Nesse 

sentido, a estratégia deve disponibilizar mais de um meio, possibilitando escolher a direção a 

ser seguida com a tática operacional mais adaptada para o contexto (GONÇALVES, 2006). 

 

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), pode-se verificar que existem vantagens e 

desvantagens em cada estratégia eleita: 

• Fixa a direção 

Vantagem: a empresa navega mais coesa. Desvantagem: corre o risco de colidir com 

um iceberg, pois navega em locais desconhecidos. Observa-se que as organizações 

devem ter uma rota traçada, mas não podem deixar de analisar o ambiente a sua volta. 

• Focaliza o esforço 

Vantagem: possibilita a coordenação das ações e a catalisação de esforços. 

Desvantagem: ao criar foco, o grupo, a organização perde a visão periférica.  

• Define a organização 

Vantagem: estrutura o papel dos indivíduos na organização, favorecendo o sentimento 

de equipe e o de importância do seu papel. Desvantagem: pode provocar uma 

padronização simplista, não permitindo ao indivíduo contribuir com seu pensamento 

crítico. 

• Provê consistência 

Vantagem: promove a ordem e permite a diminuição da ambiguidade. Desvantagem: 

como a definição da estratégia é abstrata, corre o risco de distorcer a realidade, 

existindo a possibilidade de um entendimento errôneo do ambiente. Além disso, pode 

haver a redução da criatividade, por manter a estratégia. 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) afirmam que, para o sucesso na formulação da 

estratégia, ela deve estar relacionada às ações tomadas pela área produtiva. Além disso, a 

estratégia mal elaborada faz com que algumas organizações sofram de “crise de identidade”, 
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perdendo o foco e ficando fadadas ao fracasso (HARRISON, 2005). Mas, segundo Porter 

(1999), devido à grande concorrência, o mais importante para as empresas é manter um 

posicionamento estratégico, que é o diferencial em relação à competitividade. 

 

Segundo Mintzberg (1973), existem três modos de formação do planejamento estratégico: o 

modo empreendedor, que propõe a busca de novas possibilidades, o poder é centralizado, com 

foco no crescimento e na estratégia baseada em grandes saltos tecnológicos e processuais; o 

modo adaptativo, em que não existem objetivos identificados, a formulação da estratégia é 

segmentada e as decisões são baseadas no ambiente externo; e o modo planejado, que se 

baseia em análise sistemática, avaliação de custos e benefícios, integração das decisões e 

análise de cenários. A definição para a utilização de um modo ou outro depende do tamanho 

da empresa, do ambiente externo, das necessidades da organização e outros critérios. 

 

Segundo Maximiliano (2006), o planejamento estratégico deve ser entendido como um 

processo cíclico através do monitoramento, do controle e dos ajustes na análise da situação 

atual da empresa. Logo, a grande vantagem competitiva de uma organização está em sua 

capacidade de converter a estratégia em ação ou os riscos em oportunidades. 

 

Conforme Bethlem (1999), o ambiente de negócios é composto por variáveis que influenciam 

a organização: políticas, sociais, econômicas, tecnológicas e o ambiente internacional. A 

análise de cada um desses fatores é determinante para a formação e implantação da estratégia, 

pois, através dos resultados apresentados, será possível a antecipação das oportunidades e 

ameaças do ambiente.  

 

Conforme Porter (2004), toda empresa que atua em um segmento qualquer deve desenvolver 

sua estratégia de negócios, cujo sucesso é avaliado pelo desempenho competitivo no mercado. 

O desafio atual do gestor é de planejar estratégias de longo prazo, com o olhar atento aos 

ambientes externo e interno.  

 

O conceito de estratégia conduz a uma conjunção de políticas e processos que definem a 

empresa e seus negócios (ANDREWS, 2001).  Para Prahalad e Hamel (2000), a formulação 

da estratégia inicia-se a partir dos seguintes passos: 

1. identificação dos recursos e competências existentes na empresa; 

2. avaliação da sustentabilidade da vantagem competitiva que eles proporcionam; 
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3. escolha da estratégia que melhor utiliza os recursos de forma a explorar as 

oportunidades ou neutralizar as ameaças do ambiente externo. 

 

Tanto o ambiente externo quanto o interno são dinâmicos, e a empresa deve repensar a 

utilização de outras estratégias, como consideram Costa e Andrade (2005, p. 1):  

 

[...] não significam que os modelos tradicionais de planejamento estratégico 
precisam ser abandonados, sinalizam apenas que precisam ser repensados, pois na 
prática não garantem geração de estratégia e sim apenas uma roupagem para o 
acompanhamento de indicadores. 

 

Os estudos sobre estratégia estão em constante evolução. Novos pensadores surgem, e com 

eles são aprimorados os conceitos e a implementação das estratégias. A partir da concepção 

atual, Carvalho e Laurindo (2007) comentam sobre quatro recentes abordagens, que têm o 

foco na implantação da estratégia. São elas: 

• Balanced Scorecard – evidencia processos interativos, com o desenvolvimento de 

indicadores de desempenho além dos financeiros. Autores: Kaplan e Norton (2001). 

• Administração por autocontrole – determina que, para uma comunidade ser 

autogovernada, é preciso trabalho produtivo e feedback para o aprendizado contínuo. 

Autor: Drucker (1994). 

• Destruição criativa – defende que toda empresa tem que sofrer o processo de 

destruição criativa para que possa superar o desempenho médio do mercado. Essa 

constatação provém da afirmação dos autores de que as empresas perenes têm o 

desempenho abaixo da média do mercado, o que precisa ser superado. Autores: 

Schumpeter (1984); Foster e Kaplan (2001). 

• Modelo de ruptura ou “disruptivo” – propõe a inovação por meio do rompimento de 

paradigmas e novas ideias, o que ocorre quando existe a inserção de “pequenos novos 

ingressantes” no mercado em busca da liderança. É um modelo utilizado para atender 

ao mercado da base da pirâmide. Autores: Bower e Christensen (1995); Christensen 

(1997); Hart e Christensen (2002). 

 
Partindo do pressuposto de que estratégias organizacionais distintas conduzem a gestões 

melhoradas, à busca de novas competências, ao desenvolvimento de redes sociais, passam a 

ser fontes de inovação (IRRMANN, 2006). 

 

Essas melhorias podem ser percebidas como inovação, no próximo tópico. 
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2.2 Inovação 

 

Vários autores conceituaram inovação. Existe um grande desafio para compreender a 

inovação, sua natureza, características e fontes, com o objetivo de buscar uma maior 

compreensão do seu papel diante do desenvolvimento econômico. Por esse motivo, constam 

neste capítulo algumas definições de inovação necessárias para o desenvolvimento deste 

estudo. 

 

A referência clássica desse tema é o economista austríaco Joseph Alois Schumpeter, que 

iniciou o estudo sobre a Teoria do Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, inovação é o 

impulso que movimenta o capitalismo, do qual resultam “novos bens de consumo, novos 

métodos de produção ou transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial 

que a empresa capitalista cria” (SCHUMPETER, 1984, p. 112). 

 

Segundo Drucker (1991), a inovação pode ser compreendida com a utilização de novos 

conhecimentos tecnológicos e de mercado para desenvolver novos serviços a serem 

oferecidos aos consumidores. 

 

A inovação é um processo que visa gerar novas ideias e colocá-las em prática, combinando 

conhecimento, habilidades tecnológicas e experiência para gerar novos serviços (TIDD; 

BESSANT; PAVVIT, 2008). 

 

Reis (2004) afirma que inovação pode ser definida como aplicação de novos conhecimentos, 

novos processos ou melhoria de atributos, que têm a aceitação no mercado para aumento da 

competitividade e rentabilidade da empresa. Para Moreira e Queiroz (2006), inovação é um 

processo pelo qual as organizações utilizam suas competências e seus recursos para criar 

novos serviços, sistemas operacionais ou de produção, formas de trabalho e tecnologias que 

melhor atendam às necessidades de seus consumidores.  

 

Para Christensen et. al. (2002, p. 49), “A inovação sempre ocorre dentro de um contexto. As 

forças alheias ao mercado, principalmente o governo e as agências reguladoras, podem ter 

papel importante na formatação desse contexto”. No entendimento desses autores, a análise 

simplista da máxima “menos é mais”, ou seja, menos regulamentação implica mais resultados, 

não é suficiente, pois, nos ambientes de inovação, existem dois fatores que são capazes de 



23 

 

transformar bens e serviços e oferecê-los aos consumidores: a motivação, definida por ele 

como incentivos do mercado para inovar, e a capacidade, definida por ele como a 

possibilidade de obter recursos e transformá-los em serviços para oferecê-los aos 

consumidores. 

 

Para Kaplan e Norton (2004, p. 139), “as empresas criam considerável vantagem competitiva 

quando são capazes de lançar no mercado produtos inovadores [...], com rapidez e eficiência”. 

Para isso, são necessários quatro passos para a gestão da inovação: identificar, projetar, lançar 

novos produtos e serviços, além de gerenciar o portfólio de P&D. 

 

Considerando que as empresas de diversos segmentos empresariais têm adotado a estratégia 

de mudança contínua para fazer frente às incertezas do ambiente, Prahalad e Hamel (2000) 

afirmam que inovação é uma ação estratégica contínua de reinvenção do próprio negócio e da 

criação de novos conceitos e possibilidades de negócios. 

 

Entende-se que uma empresa que investe em um serviço visando qualidade possui fator 

estratégico, portanto possui “inovação” para liderar em seu segmento (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008). 

  

2.2.1 Tipologia de inovação 

 

Diante da diversidade de arranjos organizacionais existentes no mercado, faz-se importante 

estabelecer e comparar tipologias que indicam as mais inovadoras e mais capacitadas 

organizações comparativamente às suas concorrentes.   

 

Com esse objetivo, foram realizados, em 2012, debates na Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), quando foi desenvolvido “O Manual de Oslo”, que visa 

oferecer definições concretas para inovação, práticas de inovação e empresas inovadoras. 

Consta, nessa versão do manual, que inovação é a implementação de um serviço novo ou 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um método organizacional 

(MANUAL DE OSLO, 2012).  
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Ainda de acordo com o Manual de Oslo (2012), existem quatro tipos de inovação: de serviços, 

de processo, de marketing e organizacional. Esses tipos são apresentados no QUADRO 3, a 

seguir, com a definição de cada um e suas principais características. 

 

QUADRO 3 - Tipos de inovação 

Tipos de Inovação Conceito Características  
Produto Introdução de um bem ou serviço novo 

ou melhorado em sua utilidade e suas 
características.  

São utilizadas novas tecnologias ou 
conhecimentos, ou podem basear-se em 
novos usos ou combinações para 
tecnologias. 

Processo Implantação de um método de 
produção ou distribuição novo ou 
melhorado.  

Reduzir custos de produção ou de 
distribuição, melhorar a qualidade, ou 
ainda produzir ou distribuir produtos novos 
ou melhorados. 

Marketing Alterações na concepção do serviço em 
sua embalagem, em sua promoção ou 
na fixação de preços.  

Atender as necessidades dos consumidores, 
abrindo novos mercados ou reposicionando 
o produto de uma empresa no mercado, 
com o objetivo de aumentar as vendas. 

Organizacional Mudança do método organizacional 
nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou 
em suas relações externas. 

Melhoria do desempenho da empresa por 
meio da redução de custos 
(administrativos, de transação e de 
suprimentos), ganhando acesso a ativos não 
transacionáveis. 

Fonte: Adaptado do MANUAL DE OSLO, 2012, p. 23. 
 

As definições citadas acima são importantes na medida em que consideram a inovação e seus 

desdobramentos. O processo pelo qual uma nova ideia, um objeto ou uma prática são criados, 

desenvolvido ou reinventado representa perfeitamente o termo inovação. 

 

Segundo Freeman (1987), a inovação ainda pode ser classificada em categorias. As categorias 

são: inovação incremental, inovação radical e mudança no paradigma tecnoeconômico 

(revolução tecnológica). 

 

A inovação incremental ocorre com maior ou menor frequência em qualquer setor 

organizacional. Trata-se de inovações contínuas resultantes de pesquisa e desenvolvimento, 

bem como de invenções e melhorias sugeridas por engenheiros e outros profissionais 

envolvidos diretamente com o processo de produção ou como sugestões dos usuários 

(FREEMAN, 1987). 

 

As inovações radicais podem ser entendidas como o desenvolvimento e introdução de um 

novo produto, processo ou forma inteiramente nova de organização da produção. Em geral, 

são eventos descontínuos que alteram a base tecnológica e, com frequência, envolvem uma 
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ruptura estrutural com o padrão tecnológico utilizado anteriormente. Algumas importantes 

inovações radicais causaram impacto na economia e na sociedade como um todo, por 

exemplo, a introdução da TV LED, do tablet e de smartphones. Essas e algumas outras 

inovações radicais impulsionam a formação de padrões de crescimento, com a conformação 

de paradigmas tecnoeconômicos (FREEMAN, 1987). 

 

Berkun (2007) afirma que grandes ideias não surgem para aqueles que estavam em um lugar 

certo na hora certa, e sim para aqueles que trabalharam arduamente, correram riscos e fizeram 

sacrifícios. A maioria das inovações surge quando duas ou mais pessoas se dedicam a resolver 

um problema bem definido e fazem as coisas acontecerem. Uma pessoa pode ser reconhecida 

como inovadora, mas é sempre um grupo de pessoas que faz qualquer ideia dar certo. 

 

O processo de inovação consiste em motivar e coordenar pessoas para desenvolver e 
implementar novas ideias através de transações ou relacionamentos com outras 
pessoas ou entidades, realizando as adaptações necessárias para atingir os resultados 
planejados, dentro de um contexto institucional em mudança (VAN DE VEN; 
ANGLE; POOLE,  2000, p. 36). 

 

Segundo Prahalad e Krishnan (2009) e Ramaswamy (2009), a “inovação não pode estar 

centrada nem na empresa, nem no produto, mas sim aberta à experimentação externa”. O 

processo de inovação é, portanto, um processo interativo, contínuo e realizado com a 

contribuição de variados fatores econômicos e sociais. 

 

O modelo de gestão é um fator importante para o ritmo das inovações e sua tipologia, bem 

como o ambiente externo à empresa, estimulando diversos estudos sobre inovação na 

Academia, em especial, na Universidade de Minnesota, onde foi construída uma metodologia 

de estudo para organizações inovadoras.  

 

2.2.2 Modelo Minessotta de Mensuração da Inovação 

 

No programa de pesquisa Minnesota Innovation Research Program (MIRP), da Universidade 

de Minnesota, nos EUA, foi desenvolvida pelo pesquisador Andrew H. Van de Ven e 

colaboradores a metodologia Minnesota Innovation Survey (MIS).  

 

O principal objetivo dessa metodologia era investigar categorias ou variáveis que descressem 

as inovações e isolar os fatores organizacionais que pudessem ser gerenciados para promover 
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um ambiente propício à inovação em empresas de qualquer natureza. Para isso, foram 

definidos os princípios fundamentais, segundo os quais a pesquisa: 

• Estudaria o processo de inovação em múltiplos níveis, entre uma diversidade de 

aspectos organizacionais; 

• Seria multidisciplinar; 

• Seria longitudinal, da ideia à implantação. 

 

O ambiente inovador envolve os modelos de gestão, propiciando o surgimento de inovações 

em produtos e/ou processos. Com base no estudo do MIS, foram delimitados fatores 

considerados condicionantes para as organizações inovadoras, apontados no QUADRO 4. 

 

Para Barbieri (2003), manter um ritmo constante de inovações é difícil. Esse autor afirma que 

elas ocorrem de forma complexa, envolvendo atividades realizadas por pessoas dentro e fora 

das organizações, formando redes interpessoais. As condições favoráveis para a cultura da 

inovação pode ser conseguida por meio do uso dos indicadores que orientarão a formulação 

de modelos de gestão para o favorecimento e a manutenção de um ambiente inovador.  

 

QUADRO 4 - Resumo dos fatores condicionantes do meio interno inovador  (continua...) 

FATOR DESCRIÇÃO INFLUÊNCIA AVALIAÇÃO 
Eficiência 

Percebida com  
a Inovação 

Grau com que as pessoas 
perceberam como a 
inovação atendeu às 
expectativas sobre o 

processo e sobre 
resultados. 

Positivamente relacionado 
com o sucesso da inovação 
por meio da percepção dos 

participantes em relação 
aos resultados atingidos. 

Satisfação com progresso 
alcançado; eficiência na 
resolução de problemas; 

taxa de eficiência; inovação 
atendendo a metas da 

organização 
Incerteza sobre 

a Inovação 
Dificuldade e variabilidade 

das ideias inovadoras 
percebidas pelas pessoas 

envolvidas com o processo. 

Quanto maior a incerteza, 
menor o índice de 

eficiência da inovação, 
mantidos constantes os 

outros fatores 

Conhecimento dos passos da 
inovação; escala de 

previsibilidade dos resultados; 
frequência dos problemas; 

grau de repetição dos 
problemas. 

Escassez de 
Recursos 

Pressão por carga de 
trabalho e competição por 

recursos. 

Níveis moderados de 
escassez de recursos estão 
positivamente relacionados 

ao sucesso da inovação. 

Peso da carga de trabalho; falta 
de tempo; competição por 

recursos financeiros e 
materiais e por atenção da 

administração; 
competição interpessoal. 

Padronização 
Procedimentos 

Processos são 
padronizados quando 

há um grande 
número de regras a seguir e 

estas são especificadas 
detalhadamente. 

Quanto maior a 
padronização das regras e 
tarefas necessárias para o 

desenvolvimento da 
inovação, maior a 

eficiência percebida. 

Número de regras a serem 
seguidas para conceber e 

implantar a inovação; grau de 
detalhamento das regras e 

procedimentos. 

Grau de 
Influência 

Grau de controle 
percebido pelos 

Com o sucesso da 
inovação, as pessoas irão 

Influência na definição dos 
objetivos da inovação, do 
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nas Decisões membros do grupo 
sobre o desenvolvimento 
do processo de inovação. 

implementar com maior 
interesse e afinco as ideias 

construídas com sua 
participação e aprovação. 

trabalho a ser feito, do 
financiamento e uso de 

recursos financeiros e do 
recrutamento de pessoal. 

Expectativas 
de Prêmios e 

Sanções 

Grau em que o grupo 
percebe, antecipadamente, 
que o bom  desempenho 

será reconhecido. 

Positivamente relacionado 
com o sucesso da novação, 

pois diretamente 
relacionado com a 

satisfação no trabalho e a 
motivação. 

Chance de reconhecimento do 
grupo e do individual; chances 

de reprimendas em grupo; 
chances de reprimendas 

individuais. 

Aprendizagem 
Encorajada 

Grau em que os 
colaboradores percebem 
que o aprendizado e os 

riscos tomados são 
valorizados e os erros 

minimizados. 

Indicadores de uma cultura 
organizacional que 

favorece a inovação. 

Falhas e erros não geram 
interrupções na carreira; 

valorização do risco tomado; 
aprendizagem como prioridade 

na organização. 

Liberdade para 
Expressar 
Dúvidas 

Grau em que os 
participantes da inovação 
percebem pressões para 
estar em conformidade 

com o grupo e as normas. 

Quanto mais aberto o 
ambiente para as pessoas 

expressarem opiniões, 
mais elas perceberão a 
eficiência da inovação. 

Críticas encorajadas; dúvidas 
manifestadas; liberdade para 
contrariar o que foi decidido. 

Fonte: Adaptado de VAN DE VEN; ANGLE; POOLE, 2000, p. 12-18. 

 

O modelo MIS está centrado em cinco conceitos básicos: ideias, pessoas, transações, contexto 

e resultados (VAN DE VEN; ANGLE; POOLE 2000). Assim, esses autores estruturaram a 

pesquisa em quatro grupos, como mostra a FIG. 1. Dessa forma, eles examinaram como 

ocorre o processo de inovação, desde o seu surgimento e execução pelas pessoas que 

interagem com outras em transações ou relações dentro de um ambiente em constante 

mudança.  
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        FIGURA 1 - Modelo de inovação do MIRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Fonte: VAN DE VEN; ANGLE; POOLE, 2000, p. 10. 
 
 
Esses conceitos sintetizam a gestão das inovações em organizações e sua interdependência. 

De acordo com Van de Ven, Angle e Poole (2000, p. 12-18), eles englobam: 

 

1. Ideias – a geração de ideias vem da recombinação de velhas ideias com as novas, ou 

de um novo procedimento percebido pelos envolvidos com o processo de inovação. 

Incluem as inovações técnicas (novas tecnologias, produtos e serviços) e 

administrativas (novos procedimentos, políticas, formas organizacionais). 

DIMENSÕES INTERNAS 
 
Ideias inovadoras 
Dificuldade 
variabilidade 
 
Pessoas 
Tempo investido 
Influências nas decisões 
Liderança 
 
Transações internas 
Padronização de processos 
Frequência de comunicação 
Frequência de conflitos 
Método de resolução de conflitos 
Clima de inovação 
Risco organizacional 
Liberdade de expressar dúvidas 
Processo de resolução de conflitos 
Expectativas de recompensas e 
sanções 
Escassez de recursos 
 
 
Transações externas ao grupo 
Complementariedade 
Consenso/conflito 
Frequência de comunicação 
Duração do relacionamento 

 
 

 

FATORES CONTINGENCIAIS 
E SITUACIONAIS 

 
Novidade da inovação 
Escopo/Tamanho da inovação 
Estágio da inovação (idade) 

 

RESULTADOS 
 

Efetividade percebida 

DIMENSÕES EXTERNAS 
 

Transações externas 
Dependência 
Formalização 
Influência 
Efetividade 
 
Incerteza ambiental 
Tecnologia 
Economia 
Demográfica  
Legal/Regulatória 
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2. Resultados – acontecem em um momento específico após o desenvolvimento e 

implementação da nova ideia, embora uma nova ideia possa resultar em um erro ou 

em uma inovação.  

 
3. Pessoas – constitui o aspecto mais importante do processo de inovação. Em geral, as 

inovações são complexas para o entendimento de uma única pessoa. Dessa forma, a 

configuração e associação de pessoas em grupos resulta na interação de diferentes 

habilidades, percepções que favorecem as inovações, além do recrutamento de pessoas 

com habilidades específicas e o treinamento de outras para o sucesso da 

implementação da nova ideia. Um ambiente inovador influencia as pessoas, 

encorajando-as para a contribuir com novas ideias e novos caminhos. 

 

4. Transações – relações inerentes ao gerenciamento de inovações que envolvem os 

relacionamentos interpessoais, o comprometimento para obter e alocar recursos e o 

envolvimento entre diferentes unidades ou organizações para obter recursos para 

desenvolver as inovações ao longo do tempo. 

 
5. Contexto – trata-se do ambiente organizacional onde as ideias de inovação são 

desenvolvidas e institucionalizadas pelas pessoas. A cultura da empresa deve 

favorecer o processo de inovação, abrangendo a infraestrutura organizacional 

necessária para executar e comercializar uma inovação. 

 

Esses conceitos são relevantes para balizar a pesquisa e responder aos objetivos deste estudo 

sobre a inovação ocorrida na gestão da área comercial, com a criação da Comunidade de 

Negócios da Algar, sob a ótica de rede social.  

 

2.3 Redes Sociais  

 

2.3.1 Histórico e conceito 

Os estudos sobre redes se iniciaram com os autores Barabási (2002; 2003), Watts (2003) e 

outros. O modelo das Redes sem Escalas, criado por Barabási (1999), afirma que existe uma 

ordem na dinâmica de estruturação das redes e que esta não é linear.  
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O estudo das redes sociais foi iniciado pelas ciências exatas e, em seguida, utilizado pela 

sociologia, numa perspectiva de análise estrutural das redes. Conforme informações de 

Boaventura Netto (2003), o matemático suíço de nome Leonhard Euler foi o responsável 

pelos primeiros passos da teoria das redes e foi o criador da teoria dos grafos. Um grafo é uma 

figura, constituída de um conjunto de nós, conectados por arestas que formam uma rede. 

 

Castells (2004, p. 5) diz que “uma rede é um conjunto de nós conectados”. Alguns “nós” 

possuem muitas conexões, enquanto outros, nenhuma ou poucas. Os “nós” mais ricos seriam 

os conectores e tenderiam a receber sempre mais conexões. Para ele, a maior dificuldade na 

utilização das redes é coordenar as funções, concentrar recursos e realizar uma dada tarefa, 

dependendo da complexidade dela. 

 

As novas formas organizacionais da economia global que se baseiam em redes já oferecem 

alguns resultados. Segundo Castells (1999, p. 188), “as redes são e serão os componentes 

fundamentais das organizações, pois são capazes de formar-se e expandir-se por todas as 

avenidas e becos da economia global”. 

 

Diversos conceitos foram elaborados sobre as redes sociais, tais como o de Powell et.al. 

(2005), que as conceitua como uma forma de conexão que intermedia mercado e empresas.  

Smith (2009) define-as como um fenômeno global que está contagiando as pessoas e entende 

que elas estão se tornando um excelente observatório para o lançamento de serviços e 

produtos no mercado. Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões (WASSERMAN; FAUST, 1994; 

DEGENNE; FORSÉ, 1999). De acordo com Pinto e Junqueira (2009), as redes sociais são um 

conjunto de pessoas e empresas conectadas que, por meio de relações sociais, vão formando 

grupos de conhecimento. Para Nichols et. al. (2006), são conjuntos de contatos que ligam 

vários atores – relações sociais formais ou não, constantes ou raras, profissionais ou 

emocionais. 

 

Recuero (2005) propõe um modelo para análise de redes sociais, constituído de três elementos 

principais: organização, estrutura e dinâmica. A organização se relaciona à interação social 

em um grupo. Já a estrutura se refere ao resultado das trocas dentro de um grupo, em termos 

de laços sociais e de capital social. Por fim, a dinâmica trata das modificações sofridas por 

uma rede com o passar do tempo.  
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Em redes sociais existe a facilitação na geração de capital social que, segundo Helliwell e 

Putnam (1999), representa as normas e a confiança que permitam aos participantes agir juntos 

de forma a buscar, mais eficazmente, objetivos compartilhados. Uma vez que o capital social 

é resultado da interação entre uma empresa e seus agentes externos, o capital social pode 

também ser classificado como interno e externo (KIM; CANNELLA, 2008). No caso deste 

estudo, o capital social referido será o interno.  

 

Ireland et. al. (2002) admitem o sucesso das alianças como sendo em razão da qualidade do 

relacionamento, não deixando de lado a importância do capital social como recurso básico 

para a formação de redes internas de colaboração.  

 

Granovetter (1973, 2001) afirma que o comportamento social dos indivíduos nas redes em 

geral está relacionado com laços fortes e fracos, sendo que os laços fracos são as pontes entre 

as pessoas e são responsáveis pela geração do conhecimento. Para esse autor, os contatos 

pessoais, o fluxo de informação, as relações de confiança e reciprocidade são decisivos na 

interação na ordem econômica. 

 

2.3.2 Características 

 

Os contatos virtuais são como extensão das relações off-line (BOYD; ELLISON, 2007), 

consequentemente, servem para manter os laços sociais já existentes e desenvolver novos, por 

meio da experimentação e da troca de informações, ou seja, de capital social (HULL; 

STORNAIUOLO, 2010). 

 

Pode-se observar que, em todas as sociedades e em todas as civilizações, os indivíduos 

efetuam trocas de bens como parte integrante da vida social. Essa reciprocidade nos atos 

sociais estabelecia um forte sentido de manutenção do valor ao status, das relações, dos laços 

sociais. 

 

Ao estabelecerem uma cooperação, a confiança entre as pessoas é um fator essencial para a 

manutenção e fortalecimento de uma rede. Gulati (1995) define confiança como uma 

expectativa que minimiza a desconfiança de que o parceiro esteja agindo de forma 
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oportunista. As relações de confiança e reputação existentes são manifestadas através de laços 

de relacionamento. 

 

Segundo a definição de Wellman (2001), os laços são formas mais institucionalizadas de 

conexão entre atores, constituídos no tempo e através da interação social.  Esse conceito 

possibilita a afirmação de que, quanto mais houver reciprocidade entre as pessoas, maior será 

a confiança e os laços de cooperação, aumentando, assim, a troca de interações e informações. 

A interação é regida por um código ou regras de “boas práticas”, que todos os participantes da 

rede tacitamente respeitam e seguem (ARENA; CONEIN, 2008). 

 

A capacidade de um grupo de obter benefícios se relaciona com sua capacidade de atingir os 

indivíduos. Isso foi afirmado por Granovetter (1973), e vai ao encontro dos conceitos 

mencionados de "laços fortes e fracos" (os laços fortes existentes dentro de um grupo não 

trariam informações novas, que seriam obtidas por conexões fracas com outros grupos ou 

indivíduos) e o de buracos estruturais na rede (fazem com que o indivíduo usufrua vantagens 

de ser o mediador de informações para fora e dentro das fronteiras de seu grupo, e tenha um 

capital social maior que os demais atores de sua rede) (BURT, 1995). 

 

Os quatro processos básicos envolvidos na criação e absorção do conhecimento (socialização, 

externalização, combinação e internalização) são frutos dos relacionamentos interpessoais 

existentes na empresa, combinados com a infraestrutura organizacional. A necessidade de se 

organizarem "estoques de conhecimento" que viabilizem a interação vai ao encontro do 

pensamento de Dixon (2000), que definiu, em seu modelo, modos de compartilhamento ou 

transferência de conhecimentos que estão associados aos indivíduos e canais existentes na 

empresa. 

 

As organizações podem gerenciar as redes através de poderosos softwares, para processar e 

gerar informações. Na visão de Castells (1999), por meio da tecnologia da informação e da 

comunicação (TIC), as empresas poderão recuperar os dados e integrá-los simultaneamente 

em um formato de sistema de elaboração de estratégias.  

 

É importante destacar que, no campo da governança corporativa, os estudos da academia 

sobre o papel do conselho de administração têm recebido atenção. Em geral, investigam 

associações entre a tarefa de controle sobre os executivos e o valor da empresa. Contudo, 
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segundo Bezemer et. al. (2007), existem outros papéis que o conselho pode desempenhar no 

contexto da alta administração. 

 

No QUADRO 5, estão simuladas algumas tarefas que o conselho eventualmente pode 

desenvolver, e uma dessas consiste na transmissão de conhecimento por meio de redes 

sociais. 

 

QUADRO 5 - Construção dos blocos das tarefas do conselho de administração 

Blocos de 
construção 

Tarefa de controle Tarefas desenvolvidas 
no ambiente externo 

Tarefas desenvolvidas no 
ambiente interno 

Descrição de 
tarefas 

Monitoração 
dos executivos 

Aquisições de recursos Orientação e consultoria 
aos executivos 

Perspectiva(s) 
teórica(s) 

Teoria da agência Teoria da dependência de 
recursos e Teoria de redes 

sociais 

Visão dos Recursos 
existentes n empresa 

Criação de valor 
por meio de... 

[...] acumulação de 
habilidades, 

capacidades de não 
executivos 

[...] relações externas de não 
executivos 

[...] capacidades cognitivas e 
conhecimento de não 

executivos 

Características Independência, 
distância, foco na 

prevenção de 
perdas 

Interdependência, proximidade, 
foco na criação de valor 

Interdependência, 
proximidade, foco na criação 

de valor 

Fonte: Adaptado de BEZEMER et. al., 2007, p. 122. 
 

A articulação de redes sociais informais entre os membros dos conselhos de administração 

pode solucionar problemas relacionados com a falta de sentimento de equipe, coordenação e 

cooperação, colaborando para a obtenção de capital social por parte dos conselheiros, que 

podem levar ao aumento da legitimidade das organizações em termos de suas ações (Scott, 

2000). 

 

A geração de vantagens por meio do capital social vem despertando interesse na área de 

finanças, direcionado ao desenvolvimento de estudos que utilizam abordagens que integram 

temas de governança corporativa e redes sociais, por exemplo, a pesquisa realizada por 

Subrahmanyam (2008). 

 

Enfim, no que tange à comunicação empresarial, as empresas devem refletir sobre a 

possibilidade de utilizar um novo conceito ou “forma”, em que o internauta participe da 

construção da marca tornando-se o principal “fã” da empresa. Segundo Cardozo (2008), 

“agora a empresa já não pode comunicar, ela deve aprender a interagir”. Nesse sentido, a 
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preocupação com a qualidade e o preparo do profissional que irá atuar nessa área deve ser 

reavaliada.  

 

Nesse contexto, os profissionais responsáveis pela elaboração da estratégia da empresa devem 

monitorar os meios virtuais, na intenção de mapear as interações dos consumidores em 

relação à marca.   

 

O ambiente de negócios exige uma postura interativa e flexível das empresas, em que os 

colaboradores participam da gestão e as estratégias emergências são rapidamente utilizadas. 

Para Marcon e Moinet (2001, p.78), o gerenciamento deve se dar “[...] passando de uma 

gestão direta para uma participativa”, ou seja, passando da estrutura burocrática para uma 

flexível. Desse modo, a quebra de paradigma em relação às formas de estrutura possibilita o 

surgimento de novas propostas e tipologias de redes organizacionais. 

 

2.3.3 Tipologia de Redes Organizacionais 

 

Nos estudos da teoria das organizações, a perspectiva de redes sociais surgiu quando os 

autores Aldrich (1979) e Williamson (1975) verificaram as formas de relacionamento 

interorganizacional como foco de pesquisa. 

 

O conceito de rede constitui-se hoje como referencial para as empresas mais adaptadas às 

novas formas de organização econômica, mas também como um modelo de relacionamento 

social entre os atores, baseado na cooperação, na reciprocidade e em valores compartilhados. 

Atualmente, o aspecto sociológico é o fator distintivo mais marcante da perspectiva de redes 

dentro dos estudos organizacionais. 

 

Como a estrutura em rede favorece a cooperação entre as pessoas, de acordo com Porter 

(1985), a estratégia de formação de redes organizacionais é impactante na produtividade e na 

escala da inovação e até mesmo na formação de novos negócios. Dessa forma, obtém-se o 

melhor aproveitamento das capacidades humanas: inteligência, criatividade, motivação e 

informação. 

 

Neste item, são citados diversos autores que conceituaram os tipos de rede de empresas. 

Inicia-se por Grandori e Soda (1995; 2005) que, por meio dos critérios de mecanismos de 
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coordenação, grau de centralização da rede e grau de formalização dessa rede, identificaram 

três tipos de redes: 

 

1) Redes Sociais - são caracterizadas pela informalidade entre os participantes. Podem ser 

simétricas, sem a centralização de um poder, em que todos têm a mesma capacidade de 

influência. Já nas assimétricas existe a presença de um agente que coordena a rede.  

 

2) Redes Burocráticas - caracterizam-se por um contrato formal entre os participantes, que 

regularizam as ações do grupo. Podem ser assimétricas ou simétricas. 

 

3) Redes Proprietárias - existe nelas acordos formalizados no que tange ao direito de 

propriedade entre os acionistas de empresas. São simétricas ou assimétricas. 

 

Para os autores Nohria e Eccles (1992), as redes sociais são conceituadas de acordo a 

interação existente. São elas: redes intraorganizacionais (relacionamento entre a cadeia de 

valor e do processo produtivo), redes interorganizacionais (relacionamento bilateral-

multilaterais, homogêneo ou heterogêneos, formal-informais) e redes intrapessoais 

(relacionamento entre os membros). As redes interorganizacionais dividem-se em redes 

conceituadas por finalidades (redes de: subcontratação, inovação, relacionamento, 

informação, comunicação, pesquisa) e alianças (estratégica, vertical, horizontal, transacional, 

de fornecimento, de posicionamento, de aprendizado) (NOHRIA; ECCLES, 1992). 

 

Casarotto Filho e Pires (1998) citam dois tipos de redes organizacionais: as topdown e as 

flexíveis. Nas redes topdown, os participantes agem conforme o líder, e existe sincronização, 

negação das divergências, impedimento de conflitos. As redes flexíveis são caracterizadas por 

membros que desempenham a mesma função, formando um consórcio que administra a rede 

como um todo.  

 

No QUADRO 6, a seguir, estão listados outros autores que verificaram outros tipos de redes 

organizacionais. 
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QUADRO 6 - Tipologias de redes organizacionais          

Grandori e Soda (1995) Redes Sociais: simétricas e assimétricas 
Redes Burocráticas: simétricas e assimétricas 
Redes Proprietárias: simétricas e assimétricas 

Casarotto e Píeres (1998) Rede Top-Down: subcontratação, terceirização, parcerias. 
Redes Flexíveis: consórcios 

Wood Jr. e Zuffo (1998) Estrutura Modular: cadeia de valor e terceirização. 
Atividades de suporte 
Estrutura virtual: liga temporariamente rede de fornecedores 
Estrutura livre: de barreiras, define funções, papeis e tarefas. 

Corrêa (1999)  
Verri (2000) 

Rede Estratégica: desenvolve-se a partir de uma empresa que controla todas as 
atividades 
Rede Linear: cadeia de valor (participantes são elos) 
Rede dinâmica: relacionamento intenso e variável das empresas entre si. 

Porter (1985) Cluster: concentração setorial e geográfica de empresas. Caracterizado pelo ganho 
de Eficiência Coletiva. 

Goldman e Nagel (1995) Empresa virtual: ponto de vista institucional e funcional.  
Institucional: combinação das melhores competências essenciais de empresas 
legalmente independente.  
Funcional: Concentração em competências essenciais coordenadas através de uma 
base de Tecnologia da Informação. 

Fonte: OLAVE; AMATO, 2001, p. 12. 

 

O resgate desses conceitos é importante neste estudo como forma de inserir a discussão sobre 

a tecnologia existente nas redes sociais. 

 

2.4 Tecnologia em Redes Sociais 

  

A internet, conforme Castells (2004), não é apenas uma tecnologia; é o instrumento 

tecnológico e a forma de distribuir o poder da informação, a geração de conhecimentos e a 

capacidade de ligar-se em rede em qualquer âmbito da atividade humana. Com o aumento no 

número de acessos, foram criadas diversas redes de comunicação boca a boca virtuais 

(DELLAROCAS, 2003). Esse fenômeno tem gerado um grande interesse também por parte 

do setor educacional (WELLER; DALZIEL, 2007), sendo que a incorporação da tecnologia 

de redes sociais já é uma realidade em diversas instituições. 

 

Os vários meios de comunicação disponíveis na internet permitem interação de um com outro 

(e-mail e mensagens instantâneas), um com muitos (sites e blogs) e muitos com muitos 

(wikis) (COOKE; BUCLEY, 2008). Cada vez mais, as pessoas provocam mobilizações em 

prol de diversos temas, não se limitando apenas a criticar, mas oferecendo soluções para 

problemas, reclamações de serviços, dúvidas e fornecendo sugestões de produtos. 

 



37 

 

Essa tecnologia de redes sociais já faz parte do dia a dia nas organizações e se iniciou com a 

utilização de blog, twitter, youtube e facebook. Essas ferramentas foram incorporadas às 

empresas de forma progressiva. Esse fato facilitou o trabalho em conjunto, o 

compartilhamento de informações, o acesso a aplicativos previamente existentes e a 

disseminação de conteúdo. O uso inteligente dessas tecnologias sociais permite que haja 

mudanças nas formas como as organizações interagem com seus stakeholders (clientes, 

fornecedores, acionistas, funcionários, cidadãos, governo e sociedade em geral). 

 

A tecnologia e a comunicação em redes sociais, aplicadas da forma correta nas empresas, 

podem se tornar diferenciais competitivos no mercado e possibilitam diversas oportunidades 

para criar o futuro de uma organização. Segundo o estudo de Leonardi (2011, p. 148), “cada 

vez mais as tecnologias são projetadas para serem personalizáveis e adaptáveis às 

necessidades de desenvolvedores e usuários”. 

 

Segundo Rosini e Palmisano (2003), esta é a era do conhecimento, e as empresas devem 

aproveitar a utilização das conexões em rede para obter uma vantagem sustentável diante dos 

concorrentes. 

 

Na era do conhecimento busca-se o “homem global”, o homem integrado. A ponte 
da gestão do conhecimento se dá, justamente, pela cultura organizacional. A 
mudança se dá conforme a necessidade da competição no mercado, numa visão 
sempre de curto prazo. Em contrapartida, cada vez mais esse tipo de profissional é 
exigido em seu entendimento do negócio, sua visão da concorrência e seu 
conhecimento da tecnologia disponível (ROSINI; PALMISANO, 2003, p. 
112).  

 

Marcon e Moinet (2001) apresentam um conjunto de fatores essenciais para o funcionamento 

de uma rede dentro da perspectiva estratégica: 

 

a) Fluidez - capacidade de flexibilidade e adaptabilidade às novas dimensões do 

ambiente. Apresenta quatro tipos de inter-relações: 

• Espaço - a rede permite a conexão de unidades geograficamente distantes.  

• Tempo - a rede assegura a permanência das ligações entre atores.  

• Ponto de vista social - a rede permite colocar em relação atores em condições 

diferentes, sem implicar a mudança dessa condição.  
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• Ponto de vista organizacional - a rede pode tornar-se uma alternativa à forma de 

organização burocrática. 

 

b) Finalidade - está incorporada nos membros da rede. É a razão de ser das redes, sendo 

necessária na orientação da dimensão ética dentro do qual evolui a rede e inspira seus 

projetos. 

 

c) Capacidade de realizar economias relacionais - a rede reduz a dispersão de esforços e 

permite um ganho de tempo. A interação entre os atores promove agilidade nos 

processos. 

 

d) Capacidade de aprendizagem - a aprendizagem coletiva apresenta a lógica do ciclo de 

aprendizagem, ou seja, cada um evolui por meio da interação com o outro. 

 

Apesar da democratização do acesso aos recursos tecnológicos e dos investimentos no 

aumento da velocidade de comunicação com a implantação da tecnologia 4G, algumas 

empresas ainda desconhecem o poder das redes sociais. Em relação ao mundo organizacional, 

o desafio atualmente é fazer com que o gestor aproprie-se das informações e do conhecimento 

gerado pelas redes sociais e crie a sua própria plataforma de relacionamento com os 

consumidores. Algumas empresas estão seguindo esse caminho, por exemplo, a Nike, com a 

Nike+, e a American Express, que criou o American Express Fórum. 

 

No mercado existem dois tipos de posicionamento interno: empresas que proíbem o acesso às 

redes sociais, e outras que incentivam seus colaboradores a participarem de diversas redes. 

Para Porter (1991, p. 23), “a essência da formulação de uma estratégia competitiva é 

relacionar uma companhia ao seu meio ambiente”. No contexto atual das redes sociais, a 

construção da marca pela interação de funcionários e diversos públicos ganha uma relevância 

exponencial. 

 

Saber se vale a pena investir na adoção de ferramentas digitais, sociais e colaborativas nas 

quais as pessoas têm papel ativo é, com certeza, uma das grandes preocupações dos gestores, 

não apenas das empresas pioneiras, mas também daquelas que acompanham as tendências do 

mercado.  

 



39 

 

À luz do que ocorre com as mídias tradicionais, é fundamental conhecer o retorno sobre o que 

é investido. Por isso, definir métricas é de extrema importância. Ainda que elas não sejam 

quantitativas ou financeiras, mas que contabilizem índices de colaboração, visibilidade, 

engajamento, aceitação ou rejeição, dentre inúmeros outros indicadores, elas são capazes de 

ajudar a compreender todo esse universo e suas relações. 

 

Além de tecnologia adequada para registrar e estruturar esse tipo de dados, é importante haver 

na empresa profissionais de marketing com visão estratégica, que possuam expertise na 

definição de métricas e análise de desempenho em redes sociais, considerando os ativos 

tangíveis e intangíveis das organizações. 

 

Os autores Rosini e Palmisano (2003, p. 131) explicam melhor a importante função da 

tecnologia nas estruturas de redes sociais: 

 

O papel a ser desempenhado pela tecnologia é estratégico, em ajudar o 
desenvolvimento do conhecimento coletivo e do aprendizado contínuo, tornando 
mais fácil para as pessoas na organização compartilharem problemas, perspectiva, 
ideias e soluções. 

 

Com a convergência das mídias (celular, TV e internet), as empresas terão que aprender a 

utilizar novos canais para adaptar suas estratégias e desenvolver estratégias de negócios. E, 

para compreender os efeitos da adoção de uma estrutura em rede, é necessário observar a 

funcionalidade como também os efeitos políticos e a capacidade diferencial dos atores da rede 

(estrutura de governança) de se beneficiarem ou não dela. 

 

Para as organizações gerenciarem de forma eficaz, é necessário que sejam flexíveis diante da 

antecipação de problemas, do desenvolvimento de novos produtos, do atendimento de uma 

nova demanda, da mudança de estratégia, da retomada de posicionamento e da inovação 

tecnológica. Conforme Castells (1999, p. 17), “as organizações devem combinar capacidades 

de flexibilidade e coordenação para assegurar tanto a inovação como a continuidade em um 

ambiente em rápido crescimento”. 

 

Os recursos internos e as informações geradas por meio das atividades de cooperação 

intensificam o fluxo de conhecimentos, que é fonte geradora de vantagens competitivas. 

Conforme a construção teórica de Faggion et. al. (2002, p. 57), foram levantadas evidências 
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de que a interação entre pessoas promove “um ambiente de sinergia vantajoso para as 

atividades de inteligência estratégica e geração de novos conhecimentos”.  

 

O indivíduo, dentro de uma rede, tem que conquistar a estima, o respeito e a confiança de um 

“estranho”; isso significa trabalhar na construção de um laço afetivo mais amplo que aquele 

de nossas parcialidades. 

 

2.5 Análise das Redes Sociais (ARS) 

 

No sentido de enriquecer o trabalho proposto, neste item apresenta-se uma visão breve do 

conceito, das técnicas e das aplicações da ARS – Análise de Redes Sociais – às pesquisas 

organizacionais. 

 

Partindo do pressuposto de que, para promover a gestão do conhecimento no interior das 

redes sociais, é preciso identificar maneiras de mapear sua estrutura, de modo a permitir a 

eficácia nas trocas de informação, como geração de inovação, autores de diversas áreas com 

visão interdisciplinar (Sociologia, Computação, Administração e Ciência da Informação) 

começaram a se dedicar à construção de técnicas de análise de redes (MELLO; 

CRUBELLATE; ROSSONI, 2009 e 2010; ROSSONI; GUARIDO FILHO, 2009; ROSSONI; 

MACHADO-DA-SILVA, 2008).  

 

A ARS pesquisa as configurações das redes sociais em relação a diversos fatores, tais como: 

componentes, densidade, agrupamentos, centralidades, subgrupos (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005). 

 

O estudo da centralidade de Freeman (1979) foi base para os estudos da ARS e é muito 

pesquisado por autores internacionais (HANNEMAN, 2001; HANNEMAN; RIDDLE, 2005; 

SCOTT, 2000; WASSERMAN; FAUST, 1994; EVERETT; BORGATTI, 2005), e por 

brasileiros (PINTO; JUNQUEIRA, 2009; ROSSONI; HOCAYEN-DA-SILVA; FERREIRA 

JR., 2008; MARTELETO, 2001). 

 

A seguir são citados alguns conceitos que servem de base para o levantamento de dados nos 

estudos de ARS:  

a) Centralidade - posição de um ator em relação aos outros (SCOTT, 2000);  
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b) Centralidade de grau (in-degree e out-degree) - quantidade de laços que possui um 

ator (WASSERMAN; FAUST, 1994);  

c) Centralidade de proximidade (closeness) - proximidade entre os atores 

(HANNEMAN, 2001 apud TOMAÉL; MARTELETO, 2006); 

d) Distância geodésica - laços ou ligações que existem no caminho mais curto entre eles 

(SILVA et. al., 2006); 

e) Centralidade de intermediação (betwenness) - um ator é um meio para alcançar outros 

(HANNEMAN, 2001); 

f) Densidade - conexões existentes, divididas pela quantidade de conexões possíveis 

(GUIMARÃES; MELO, 2005); 

g) Reciprocidade - relações bilaterais (GUIMARÃES; MELO, 2005); 

h) Coesão - existe em subconjuntos de atores com laços fortes, contatos frequentes e 

diretos (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

i) Cliques - grupos de atores com pelo menos três conexões, que mantêm relações mais 

estreitas (TOMAÉL, 2005). 

 

A pesquisa de Wassermann e Faust (1994) mostra que os aspectos analisados na ARS são: 

estrutura gráfica (centralidade, densidade, transitividade e coesão); posições e papéis dos 

atores (equivalência estrutural, regular, análise de clusters e de blockmodels) e análise dos 

relacionamentos.  

 

Com a evolução dos estudos da ARS, os autores Everett e Borgatti (2005) decidiram analisar 

a centralidade de grupos, por meio de outras medidas estruturais como grau, proximidade e 

intermediação de grupos.  

 

Em geral, os estudos de ARS de maior destaque na Academia são aqueles que analisam 

papéis e posições dos atores dentro das redes sociais empresariais (SCOTT, 2000; 

WASSERMAN; FAUST, 1994; EVERETT; BORGATTI, 2005). 
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3  METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa constitui um estudo de caso que trata de uma comunidade virtual de 

negócios do Grupo Algar. A metodologia de pesquisa utilizada caracteriza-se como descritiva, 

de natureza qualitativa e quantitativa. 

 

Na pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevista com a 

idealizadora da rede social, pesquisa documental e pesquisa com os gestores dos 

departamentos comerciais de cada empresa do grupo Algar. 

 

Manuscritos, comentários, observações e outras informações consideradas pela Algar de 

caráter confidencial foram omitidos na redação final do estudo, conforme acordo previamente 

estabelecido com a entrevistada.  

 

Entende-se que este estudo atende aos preceitos de Yin (2010), que define estudo de caso 

como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, no caso, a 

utilização de redes sociais no contexto organizacional. A dissertação em questão é um estudo 

de caso único, pois apresenta uma experiência rara na área de gestão do departamento 

comercial de uma organização ou grupo empresarial.  

 

3.1 Instrumento de pesquisa 

 

A pesquisa, no que se refere à coleta de dados, foi dividida em duas etapas:  

1. Entrevista com a gestora da rede social do Grupo Algar (roteiro - APÊNDICE A). 

2. Questionário enviado aos gestores da área comercial via internet (roteiro - APÊNDICE 

B).  

 

Na entrevista pessoal com a gestora da rede foi utilizado um roteiro semiestruturado. Quanto 

ao questionário dos gestores das áreas comerciais das oito empresas do grupo Algar foram 

desenvolvidos via GoogleDocs e enviados pela internet por meio do departamento de 

marketing Algar.   
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3.2 Unidade de análise e observação 

 

O presente estudo de caso tem como unidade de análise a rede criada pelo Grupo Algar 

denominada “Comunidade de Negócios”, que conecta toda a força de vendas do Grupo em 

um ambiente virtual. 

 

A unidade de observação foram os gestores das empresas que compõem a rede criada na área 

comercial. São ao todo 19 gestores, e o critério de seleção deles foi o de acessibilidade. 

Entende-se, segundo Malhotra (2001), que a amostra não probabilística pode ser coletada por 

acessibilidade, quando existe uma oportunidade ou o auxílio por parte da empresa estudada 

em efetuar a pesquisa internamente. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

 

O tratamento de dados foi feito em duas fases, sendo que, na primeira, por meio da análise do 

conteúdo da entrevista feita com a gestora e mentora da rede pesquisada, pretendeu-se atender 

ao primeiro objetivo específico da dissertação. Em conformidade com Minayo (2000), Bardin 

(2004, p. 48) afirma que o objetivo da análise de conteúdo “é a manipulação de mensagens 

(conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre uma outra realidade que não a da mensagem”. Franco (2005) também corrobora esse 

pensamento. 

 

Na segunda fase, de natureza descritiva, utilizaram-se técnicas de estatística simples descritiva 

a fim de compreender a visão dos gestores envolvidos com a referida rede e atender ao 

segundo objetivo específico. Buscou-se nesta fase identificar os fatores condicionantes da 

inovação da metodologia do Minnesota Innovation Survey (MIS), descrita por Van de Ven, 

Angle e Poole (2000). 

 

Após essas duas etapas, foi feita uma triangulação dos resultados a fim de atender ao último 

objetivo específico, tendo sido construído um quadro comparativo dos indicadores e conteúdo 

da entrevista. 
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4  CASO REDE SOCIAL DO GRUPO ALGAR 

 

O Grupo Algar começou com um núcleo familiar em 1954 e caminhou para sua 

profissionalização de modo informal em 1988. O Conselho de Administração foi 

profissionalizado em 1999, e a gestão de governança corporativa estabeleceu diretrizes para a 

imersão dos acionistas. A profissionalização da atuação da família como trabalhadora e 

acionista promoveu o desenvolvimento e a formação da nova geração (ALGAR, 2012).    

 

De acordo com a empresa, os princípios de governança primam por boas práticas 

administrativas, e o Grupo Algar possui uma forte política interna de planejamento em todos 

os níveis corporativos. No Brasil, é um dos pioneiros a instituir um Conselho de Família, que 

trata dos assuntos restritos à família Garcia. Foi premiado, ainda em 2009, pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), na categoria de empresas não listadas. A Algar 

destacou-se pela estrutura e pelo funcionamento do Conselho de Administração, além da 

adoção de um Portal de Governança, do planejamento sucessório bem-definido e de regras 

claras para conflitos de interesse e transação com partes relacionadas (ALGAR, 2012).     

 

De acordo com o Grupo Algar (ALGAR, 2012), em sua estrutura funcional existem dois tipos 

de conselhos. São eles:  

• Conselho de Administração – incorporado há dez anos, o Conselho de Administração 

do Grupo Algar tem o objetivo de estabelecer políticas e diretrizes para os negócios. É 

responsável por controlar e fiscalizar o desempenho da empresa, proteger e valorizar o 

patrimônio, orientar e avaliar a gestão executiva, preservar os valores da organização e 

maximizar o retorno sustentável dos investimentos, sempre em respeito às partes 

interessadas. Compete também ao Conselho analisar e aprovar o orçamento anual e os 

planos estratégicos propostos pela diretoria executiva. 

 

• Conselho de Família – no Brasil, o Grupo Algar é um dos pioneiros a instituir um 

Conselho de Família. Sua função é gerenciar o relacionamento entre os acionistas 

controladores e a empresa por meio de regras formais, conforme rege a constituição da 

família. Este conselho cuida tanto dos assuntos restritos à família, quanto dela como 

trabalhadora e acionista. Promove o desenvolvimento e a formação dos descendentes 

da família, para assegurar que a nova geração se qualifique para exercer seu papel 

como acionista. 
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O Comitê Executivo cuida da gestão executiva. Neste comitê, sob o comando do CEO, estão 

presentes os vice-presidentes corporativos da ALGAR S.A. e os diretores presidentes dos 

setores de negócios. O foco deste comitê é a implementação das estratégias e a orientação 

geral dos negócios, aprovadas pelo Conselho de Administração, além de participar das 

decisões operacionais mais relevantes para o Grupo Algar (ALGAR, 2012). 

 

De acordo com Algar (2012), o grupo é composto por oito empresas, possui dezessete mil 

funcionários e cerca de 2 milhões de clientes, com faturamento anual (2009) de R$ 3,2 

bilhões. Conforme mostra a FIG. 2, a empresa atua em todo o território nacional, nos setores 

de TI/Telecom, Agro, Serviços e Turismo, oferecendo, segundo a empresa, soluções que 

agregam valor para todos de maneira simples, sustentável, inovadora; valorizando 

relacionamentos e o potencial humano.  

 

      FIGURA 2 - Atuação no Brasil do grupo Algar  

 
       Fonte: <www.algar.com.br>.  

 

Classificada pela Revista Exame (ALGAR, 2012) como a sexta melhor empresa brasileira 

para trabalhar no Brasil, a Algar adota um modelo de gestão participativa que humaniza as 

relações de trabalho. De acordo com informações veiculadas pela empresa, todos que 

trabalham na Algar sabem que têm grandes oportunidades de crescer, pois a empresa capacita 

as pessoas. Só no ano de 2000, cerca de 5.300 associados participaram de nove dias de 
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treinamento em média, e foram investidos aproximadamente 4,46% da folha de pagamento 

em treinamento. 

 

Conforme informação da Algar, procurou-se incentivar o comprometimento e estimular a 

participação dos associados nas decisões da empresa. Na prática, os departamentos se 

transformam em Centros de Resultados e funcionam como uma microempresa interna. Cada 

centro ajuda a delinear o plano estratégico do Grupo e deve atingir suas próprias metas e 

orçamentos. Assim, a diretoria da empresa se transforma em um Comitê de Direção que 

coordena os centros e os objetivos desenhados pela Algar (ALGAR, 2012). 

 

De acordo com a empresa, constituem princípios do Grupo Algar, que é autodenominado 

como uma empresa-rede (ALGAR, 2012): 

• Espírito de equipe; 

• Comprometimento; 

• Crescimento humano e profissional; 

• Liderança educadora; 

• Autonomia com responsabilidade; 

• Participação no processo decisório; 

• Reconhecimento dos diferentes graus de responsabilidade; 

• Associado em vez de empregado. 

 

O maior diferencial do Grupo está na crença de que pessoas não são recursos, mas sim 

talentos. Portanto todos os associados têm potencial a ser desenvolvido. Em 2009, foram 

investidos R$ 8,2 milhões em treinamentos interno por meio da Unialgar, e R$ 2,5 milhões 

em programas sociais de educação de ensino fundamental na comunidade, por meio do 

Instituto Algar (ALGAR, 2012). 

 

Segundo o Grupo Algar, o relacionamento com clientes, fornecedores, associados, acionistas, 

governo e comunidade é permeado pelo compromisso de servir com sustentabilidade, sendo 

esse compromisso o fator que orienta a construção do futuro do Grupo. O slogan utilizado 

pela Algar é "Gente servindo gente". (ALGAR, 2012).  
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O Grupo Algar está presente, por meio de suas empresas, em mais de 1.000 cidades, nos 

Estados de Minas Gerais, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão e 

no Distrito Federal. 

 

4.1 Empresas Algar 

 

O grupo Algar é um conglomerado de oito empresas atuantes em segmentos totalmente 

diferentes. A visão e a missão do grupo são conhecidas e vivenciadas pelos associados que 

trabalham em sinergia. A seguir, são citados os setores de atuação do grupo, e é feito um 

breve resumo sobre cada empresa. 

 

4.1.1 Setor TI e Telecom 

 

• Algar Telecom 

 
A Algar Telecom, empresa de telecomunicações do Grupo Algar, é a nova denominação da 

CTBC nas áreas onde a empresa oferece planos empresariais e corporativos. Com mais de 800 

mil clientes, atua há mais de 58 anos no mercado, na área de telefonia fixa, celular, internet 

banda larga, comunicação de dados, TV a cabo e código 12 de longa distância nacional e 

internacional. 

 

A Algar Telecom está presente nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Brasília, Goiânia, Curitiba e outras grandes cidades onde a empresa oferece serviços 

corporativos, e na região de concessão, que compreende clientes residenciais (telefonia fixa, 

móvel, Internet e vídeo) e empresariais do interior de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato 

Grosso do Sul. 

 

• Algar Tecnologia 

 

A Algar Tecnologia tem 13 anos de atuação em processos de negócios com soluções de 

tecnologia, por meio da prestação de serviços de dados, voz, data center, service desk, contact 

center, recuperação de crédito, consultoria.  
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A empresa oferece soluções e projetos personalizados em Business Process Outsourcing 

(BPO), Tecnologia da Informação (TI), Telecom e Consultoria. Além disso, tem flexibilidade 

técnica e comercial para avaliar, detalhar e desenvolver soluções que atendam às necessidades 

específicas de cada negócio do cliente. Com expertise em grandes projetos, atua nas principais 

cidades do Brasil e possui em sua carteira de clientes corporações de expressão nacional e 

internacional. 

 

A Algar Tecnologia possui cerca de 9 mil associados, trabalhando dentro de uma 

infraestrutura com total adequação aos seus fins, com 6 mil posições de trabalho, 3 Data 

Centers e 2 mil servidores em operação, numa área total de mais de 100 mil metros 

quadrados. 

 

A atuação da Algar Tecnologia se estende a todo o Brasil, com regionais e associados nas 

cidades de São Paulo/SP, Santos/SP, Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo 

Horizonte/MG e Brasília/DF. 

 

Para a Algar Tecnologia, a confiança é base de qualquer relação. Por isso, o relacionamento 

de proximidade é um dos seus diferenciais. A empresa trabalha para entender as necessidades 

individuais de cada empresa com soluções customizáveis e com um diversificado portfólio de 

soluções. Atualmente, em sua carteira de clientes, a empresa atende cerca de 160 clientes. A 

empresa possui diversas certificações reconhecidas pelo mercado, como o Selo de Ética do 

Probare, ISO 9001, itSMF Member, SCC HDI, entre outras. 

 

4.1.2 Setor Agro 

 

• Algar Agro 

 

Pioneira na região do cerrado brasileiro, a Algar Agro atua há 34 anos no processamento de 

soja. A empresa fabrica o óleo de soja ABC e o farelo de soja RaçaFort, comercializados nos 

mercados interno e externo. Em 2008, seu mix ganhou novos produtos: azeite de oliva, óleo 

composto, extrato e molho de tomate da marca ABC de Minas.  
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A empresa está localizada no Triângulo Mineiro, região central do Brasil, que tem uma 

extraordinária malha viária, recursos naturais e tecnológicos, bem como mão de obra 

qualificada. 

 

4.1.3 Setor Serviços 

 

• Algar Mídia 

 

A Algar Mídia tem 34 anos de atuação e atualmente é líder no mercado, mas procura oferecer 

cada vez mais opções aos clientes, com maior diversidade de produtos e soluções completas.  

 

A empresa produz a lista telefônica Sabe, os guias Sei e Viver e o Netsabe, site de buscas com 

os conteúdos das listas e guias. É responsável, também, pelo jornal Correio de Uberlândia, um 

dos mais conceituados veículos de comunicação do interior de Minas Gerais, com versões 

impressa e on-line. Em 2009, o jornal passou por uma mudança de projeto editorial, 

oferecendo ao leitor um layout mais arrojado e moderno.  

 

• Engeset 

 

A Engeset tem 22 anos de atuação na prestação de serviços de engenharia de 

telecomunicações em todo o território brasileiro. Com soluções integradas para consultoria, 

projetos, implantação e manutenção de redes de telecomunicações, a empresa já implantou 

mais de 20 mil km de rotas óticas de fibras e tem atualmente 15 mil km de rotas óticas sob sua 

manutenção. Possui unidades de negócios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Campinas, Recife, Fortaleza, Brasília, Macaé, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, 

Uberlândia, Uberaba e Franca. 

 

• Algar Aviation 

 

Com tradição de mais de 30 anos, a Algar Aviation expandiu sua atuação na aviação executiva 

em 2009. Além dos serviços de manutenção de aeronaves executivas a turbina e jatos, que 

hoje são o principal negócio da empresa, ela oferece transporte de passageiros e cargas leves, 

serviços de atendimento de pista, hangaragem e venda de aeronaves.  
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Em 2009, ano difícil para a aviação civil mundial, a empresa ampliou sua base de clientes de 

manutenção, com 30 novos clientes. Com a carteira atual com mais de 150 clientes, a Algar 

Aviation vem se destacando nesse segmento, que foi o responsável pelo equilíbrio financeiro 

da empresa no ano de crise.  

 

Outra conquista importante foi o ingresso no seleto grupo de empresas que prestam serviços 

de manutenção para a Força Aérea Brasileira, abrindo perspectivas para um trabalho de 

parceria de longo prazo. Com o advento do pré-sal, a FAB terá participação importante na 

proteção da costa brasileira e investirá cada vez mais em aeronaves de transporte e patrulha, 

atendendo o setor privado de aviação. 

 

• Algar Segurança 

 

Com dez anos de atividades, a Algar Segurança oferece, com a marca Space, soluções 

integradas de segurança patrimonial, eletrônica e documental para clientes de destaque em 

diversos segmentos.  

 

A empresa está presente em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná. Atende a clientes dos 

segmentos industrial, comercial, agronegócio, residencial e sucroalcooleiro. Um dos 

principais atrativos da Algar Segurança é que a empresa é uma das únicas do país que atuam 

em toda a cadeia de valor da segurança, focando, principalmente, na formação e qualificação 

de pessoas. 

 

A empresa possui um plano de carreira para os seus associados, que iniciam como porteiros e, 

depois, passam para vigilantes, supervisores e diretores. Para a Algar Segurança, a 

possibilidade de crescimento profissional e os investimentos em treinamentos e educação 

colaboram, e muito, para garantir a confiança de seus associados.  

 

• Comtec 

 

A Comtec administra os terminais de transporte coletivo de Uberlândia, além de um Shopping 

Center (no Terminal Central) e centros comerciais nos outros terminais. A empresa é 

administrada pela Algar e por outro sócio, portanto ela não foi alvo desta pesquisa. 
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4.1.4 Setor Turismo 

 

• Rio Quente Resorts 

 

Pioneiro na criação da única praia artificial de águas quentes, naturais e correntes do mundo, a 

Praia do Cerrado, o Rio Quente Resorts é líder no mercado nacional hoteleiro. Localizado no 

estado de Goiás, é o maior parque aquático de águas quentes do Brasil, formado por um 

complexo de lazer sem igual, com piscinas naturais, programação de eventos o ano todo, 

quadras, fitness e uma gastronomia que traz o melhor da cozinha internacional com aspectos 

regionais. 

 

Primeiro resort no país a ter a certificação ISO 14001, o Rio Quente Resorts possui um 

estruturado centro de convenções que oferece toda a infraestrutura para os eventos de 

empresas. O complexo recebe mais de um milhão de clientes por ano. 

 

4.2 Meritocracia e gestão profissionalizada  

 

A gestão do Grupo Algar foi profissionalizada, e existem regras claras e bem definidas para 

que haja membros da família Garcia na direção do Grupo Algar. Tal procedimento é 

cumprido e analisado de modo positivo por todo o Conselho de Família e pelo Conselho de 

Administração (ALGAR, 2012). 

 

O Conselho de Administração, a gestão da Estrutura de Governança Corporativa (FIG. 3) 

estabeleceram diretrizes para a imersão de acionistas como associados (como são conhecidos 

os funcionários no Grupo Algar). Desde aulas de finanças – quando crianças – para 

administrar mesadas, até MBA obrigatório em outro país e experiência em outras empresas, 

todas as regras são respeitadas pelos acionistas. Hoje, dos trinta familiares, três atuam no 

Grupo. 
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                       FIGURA 3 - Estrutura de Governança 

 
                      Fonte: ALGAR, 2012. 

 

Uma das descendentes da família Garcia, Eliane Garcia Melgaço, trabalha no Grupo desde 

1998. A executiva trilhou o caminho natural de um associado que é promovido por mérito nas 

empresas do Grupo. Ela iniciou a carreira na empresa de telecomunicações da Algar, 

segmento de TV a cabo, em 1998. Antes, atuou no Banco Nacional, na área de marketing de 

relacionamento, e morou nos EUA por dois anos, onde cursou MBA em Administração, 

cumprindo assim algumas exigências do programa de sucessão do Grupo Algar. 

 

Em 2002, fundou o Instituto Algar de Responsabilidade Social, responsável pelos programas 

sociais e incentivos fiscais do Grupo Algar. Foi diretora executiva do Instituto até 2007, 

quando ingressou na área de marketing da holding Algar e assumiu a Assessoria de Relações 

Comerciais. Em 2009, Eliane foi convidada para atuar como Vice-Presidente Corporativa de 

Marketing e Sustentabilidade do Grupo Algar, cargo que ocupa até hoje. 

 

De acordo com Eliane, a profissionalização da atuação da família como trabalhadora e 

acionista promove o desenvolvimento e a formação da nova geração. "Meu sonho de trabalhar 

no grupo começou com 13 anos, e sempre quis ser uma executiva", disse. Segundo ela, seu 

avô, Alexandrino Garcia, incentivava bastante a família com seu exemplo de trabalho e o 
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gosto de ensinar e levar as crianças para participar de momentos importantes dos negócios, 

como a inauguração de centrais telefônicas ou a compra de um novo equipamento na fazenda. 

"A partir daí, segui todos os passos necessários até me tornar executiva". 

 

Juntamente com Luiz Alberto Garcia, presidente do Conselho de Administração da Algar, 

Luiz Alexandre Garcia, CEO do grupo, mantém a direção das empresas, com faturamento 

anual (2009) de R$ 3,2 bilhões. 

 

É importante destacar que a descrição do grupo feita nos itens anteriores indica que a Algar 

apresenta um ambiente favorável para inovação, pois evidencia a presença de fatores 

considerados pelo Minnesota Innovation Survey – MIS, como condicionantes para as 

organizações inovadoras (BARBIERI et. al., 2003). 

 

4.3 Estratégia comercial  

 

Em 2009, com a adoção de uma logomarca única todas as empresas do grupo tiveram que 

utilizar a sigla Algar. Dessa forma, a marca foi institucionalizada e surgiu a necessidade de 

unificar também a comunicação entre as empresas. Com esse espírito de grupo, foram 

integrados todos os processos e softwares.  

 

O alinhamento das empresas do grupo Algar foi estratégico para que a força de vendas tivesse 

um desafio comum, o de aumentar a atuação da empresa por meio da conquista e manutenção 

de clientes.  

 

As estratégias dos gestores do departamento comercial do grupo para gerar inovação e 

sinergia entre os consultores de vendas de segmentos totalmente distintos estão em trabalhar: 

• sensibilização, acompanhamento e treinamento dos profissionais envolvidos; 

• modelagem da Governança do Processo de Colaboração; 

• modelagem do processo de captura, organização, compartilhamento, uso e proteção 

dos conhecimentos criados. 

 

Segundo a Algar (2012), no sentido de fortalecer as estratégias comerciais (FIG. 4), a Algar 

investe em três ferramentas, que são: 
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1. Clube de vendas 

 

Trata-se de um fórum de colaboração entre os consultores de vendas das empresas do 

grupo, para servir ao cliente, desenvolver pessoas e gerar resultados por meio de sinergia.  

Tem a missão de identificar oportunidades de negócio, por meio do relacionamento entre 

a empresa e os clientes, gerando novas oportunidades de negócios. Os objetivos, entre 

outros, são: estreitar o relacionamento com os clientes atuais, promover a integração da 

força de vendas e desenvolver a prática do “espírito de grupo”. 

 

Mensalmente são realizadas reuniões com a participação dos representantes da Força de 

Vendas para compartilhar experiências, trocar informações sobre os clientes, atuar e 

desenvolver a cultura de sinergia entre os consultores comerciais. Esses clubes são 

presenciais. 

 

2. Academia de vendas 

 

O propósito desta ferramenta é promover o desenvolvimento dos consultores de vendas, 

torná-los capazes de assegurar o alcance dos resultados de negócios. A academia 

transforma os colaboradores em especialistas atentos aos sinais do mercado.  O objetivo é 

mapear e avaliar as competências da área de vendas e atendimento, integrando os 

subsistemas de treinamento com base nessas informações. Por meio desta ferramenta, o 

grupo realiza a gestão do conhecimento da área comercial e desenvolve continuadamente 

as competências dos colaboradores da área comercial.  

 

3. Comunidade de negócios 

 

É uma rede social moderna e fácil de usar, criada exclusivamente para a força de vendas 

do grupo Algar. Com isso, é possível trocar experiências e fazer novos contatos, além de 

fortalecer o relacionamento com os clientes e vender mais. Nesta rede social, os 

consultores ficam conectados em um ambiente único e virtual. 

 

A estratégia comercial do grupo Algar consiste nos três pilares citados. Na FIG. 4, apresenta-

se um fluxo de atuação da força de vendas, em que a Comunidade de Negócios aparece na 

base de todos os processos. Tal fato demonstra claramente que, para os associados, gestores e 
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corpo diretivo da empresa, a rede social complementa as ações do departamento comercial e 

une toda a força de vendas em sinergia.   

  

 FIGURA 4 - Cultura comercial do Grupo Algar 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEPARTAMENTO COMERCIAL DA ALGAR, 2012. 

 

No próximo item, será explicado como surgiu a rede social, apresentar-se-ão as características 

dessa rede, o código de conduta dos profissionais, o impacto na geração de resultados para o 

grupo e outros assuntos pertinentes ao tema. 
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4.3.1 Comunidade de Negócios 

 

O maior desafio para os gestores do grupo era ampliar a participação de toda a Força de 

Vendas, principalmente nas localidades onde não existiam os clubes presenciais. Assim, foi 

criada a Rede Social da Força de Vendas Algar (FIG. 5) para integrar todos os seus associados 

em um único ambiente. 

 

FIGURA 5 - Logomarca da rede Social 

 
Fonte: DEPARTAMENTO DE MARKETING  

DA ALGAR, 2012. 
 

Para Delarbre (2009, p. 86) “rede imita as formas de relação sociais e pessoais que já existem 

offline, além disso, promove o surgimento de outras novas”. Portanto a utilização dessa 

articulação entre pessoas era importante para criar a sinergia necessária para o grupo Algar. 

Diante disso, o departamento mais adequado para implantar uma rede social era aquele que 

necessitava trocar informações constantemente com o ambiente externo, pois os dados 

coletados são importantes e podem ser utilizados para alavancar vendas.  

 

As redes sociais estão se tornando ferramentas cada vez mais presentes dentro das empresas e 

já são usadas com diversas finalidades. No Grupo Algar, a rede “Comunidade de Negócios” 

foi estruturada para integrar e criar sinergia entre os profissionais que atuam em vendas nas 

empresas do Grupo.  

 

A ideia da Comunidade de Negócios Algar surgiu nas reuniões do Clube de Vendas, um 

fórum de cooperação entre os consultores de vendas das empresas do Grupo que busca gerar 

sinergia para melhor servir ao cliente, desenvolver pessoas e gerar resultados aos negócios. O 

trabalho gerou, em 2010, contratos de cerca de R$ 31 milhões e 101 novos clientes.  

 

A rede social foi lançada em maio de 2011 e utiliza a plataforma tecnológica do Ning 

(http://br.ning.com/), que integra o YouTube com apresentações de vídeos, aplicativos de 

pesquisa, obtendo, por meio deles, comentários instantâneos, além de permitir o 

compartilhamento das opiniões dos associados, com a discussão de tópicos de interesse do 
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setor comercial do Grupo Algar. A plataforma fornece estatísticas em tempo real sobre os 

membros mais ativos e o que mais lhes interessa. A Comunidade de Negócios pode ser 

acessada também por vários dispositivos móveis: Ipads e celulares. 

 

Com a utilização da Comunidade de Negócios, a Algar percebeu que essa ferramenta traz 

grandes benefícios, tais como análise do ambiente interno, maior facilidade de comunicação 

entre áreas, aumento da colaboração, sistematização do conhecimento organizacional e da 

liderança das equipes, entre outros. 

 

A Comunidade de Negócios é uma rede social criada exclusivamente para reunir na web a 

equipe vendas do Grupo. A intenção é ajudar a fortalecer o relacionamento entre os 

profissionais do setor e gerar novos negócios.  

 

Por meio desta comunidade, os profissionais têm um espaço para minimizar o efeito da 

distância física, trocar experiências, ampliar o relacionamento, fazer novos contatos e indicar 

possibilidades de vendas usando o Programa de Indicações, ligado ao programa Clube de 

Vendas Algar.  

 

Cerca de 600 profissionais da área de vendas das oito empresas do Grupo Algar participam da 

comunidade. Com uma rede social totalmente direcionada para a força de vendas, o 

conhecimento e o relacionamento são essencialmente colaborativos, trazendo cada vez mais 

negócios para o Grupo Algar. 

 

Para participar da Comunidade de Negócios (FIG. 6), todos os associados (como são 

chamados os colaboradores do Grupo) são pré-cadastrados e recebem, via e-mail, o convite. 

Existe ainda a possibilidade de os integrantes enviarem convites para os colegas da área 

comercial. Ao acessar a rede social, o profissional atualizará o perfil, acrescentando 

informações pessoais, poderá procurar amigos, realizar negócios e interagir com todo o grupo 

de vendas da Algar.  
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          FIGURA 6 - Tela da Comunidade de Negócios 

 
            Fonte: DEPARTAMENTO DE MARKETING DA EMPRESA, 2012. 

 

Assim como os códigos de conduta, as normas de segurança da informação, as políticas de 

redes sociais visam orientar quanto ao comportamento das pessoas. Neste caso, em relação às 

redes sociais, essa orientação se dá numa perspectiva empresarial. Entre os vários objetivos 

em construir e aplicar políticas de redes sociais estão: 

• Prestar orientações de comportamento nas redes, com base em código de conduta, 

valores e missão da empresa. 

• Incentivar colaboradores a serem embaixadores da marca em outras redes sociais. 

• Minimizar crises. 

 

A maioria dos executivos de negócios do Grupo Algar não participa de forma ativa da 

Comunidade de Negócios, mas fomenta seu uso pela equipe. O papel deles é de 

incentivadores, colaboradores de conteúdo, além de promoverem a sinergia por meio de 

grupos.  

 

No sentido de motivar a participação e integração entre os membros da rede, existe a 

premiação de diversas formas:  

a) Top membros: é o caso dos membros que postaram os conteúdos mais visitados e 

comentados. As categorias são: Principal Membro, Principal Postagem na Rede, 



59 

 

Principal Foto e Principal Conteúdo. As premiações são mensais, e os ganhadores 

recebem pequenos brindes institucionais.  

b) Ações de incentivo: elas podem ser quizes, perguntas-problemas e outros com temas 

diversificados a respeito do Grupo Algar, por exemplo: a metodologia de vendas, a 

cultura da empresa, os atributos da marca e o Instituto Algar e sua vertente 

sustentável.  

c) Datas especiais: ações que necessitam da participação dos usuários de acordo com a 

data celebrada. Por exemplo: Dia do Cliente, quando são sorteados brindes aleatórios 

para os usuários que participarem da discussão sobre quais devem ser as mudanças de 

layout e comunicação da Comunidade para que ela seja entregue nova para os clientes; 

Dia do Consultor de Vendas, em que o consultor que mais apoiou vendas para outras 

empresas do Grupo é premiado; comemoração dos cinco anos dos Clubes de Vendas; 

Natal; Ano Novo e outras datas. 

 
No próximo capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa empreendida. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa que permeiam as duas etapas 

metodológicas. A primeira, realizada com a gestora da rede social, e a segunda com os 11 

gestores das áreas comerciais do grupo. 

 

5.1 Primeira etapa 

 

5.1.1 Percepção da inovação e o impacto na estratégia pela gestora da rede 

 

 Atendendo ao primeiro objetivo específico da dissertação, que foi descrever a proposta e a 

operação da rede Comunidade de Negócios, foi realizada a entrevista com a gestora da Rede 

Social “Comunidade de Negócios”, Srta. Letícia Silva Batista, que trabalha na holding, 

juntamente com a Vice-Presidente de Marketing e Sustentabilidade. A Srta. Letícia é uma 

profissional com formação em Publicidade e seu cargo atualmente é o de Especialista em 

Relações Comerciais. 

 

Para melhor visualização e entendimento do fluxo do questionário, foram colocadas as 

perguntas com as respostas a seguir:  

 

a) Como os funcionários inicialmente reagiram à proposta de interação por rede social? 

 

Começo fazendo um lembrete de que a nossa rede é fechada para os 

associados (como chamamos nossos funcionários) envolvidos na área 

comercial. 

 

Esses associados foram bastante adeptos e entusiastas com a 

ferramenta. Já era uma solicitação deles um espaço em que pudessem 

interagir mais e fomentar a sinergia. Portanto eles se sentiram 

bastante à vontade e empolgados. Em 2011, tivemos uma média de 

mais de 1.000 acessos mensais. 

 

b) A empresa monitora a geração de informações trocadas entre os funcionários? 

 



61 

 

Nós não monitoramos os recados e mensagens que os usuários 

enviam entre si, inclusive os conteúdos que eles postam no blog. Por 

ser uma rede social (mesmo que corporativa), temos que tratá-la 

como tal. Por isso, essa maior liberdade de conteúdo e de troca entre 

os usuários. 

 

c) Existe alguma forma de categorizar ou gerar um índice do grau de confiança nas 

informações disponibilizadas pela comunidade? 

 

Todas as informações que são postadas na Comunidade de Negócios 

são provindas de fontes confiáveis. De forma geral, são dois tipos de 

informações que postamos na nossa rede: interna e externa. 

 

Quando tratamos de assuntos internos (de nossas empresas), nós 

sempre procuramos as pessoas que tocam esse determinado assunto e 

validamos os materiais produzidos. Quando é uma demanda da 

própria empresa, não há necessidade de validação. 

 

Quando publicamos informações externas, buscamos por veículos que 

sejam confiáveis e tenham credibilidade, além de sempre 

mencionarmos a fonte buscada. 

 

d) Como era realizada a gestão do setor comercial antes da “Comunidade de Negócios” e 

como é feita agora? 

 

Da mesma forma. A Comunidade de Negócios é uma ferramenta que 

apenas dá apoio para a sinergia entre os associados da Força de 

Vendas e potencializa essas ações. 

 

e) Quais são os pontos fortes e fracos da “Comunidade de Negócios”? 

 

Pontos fortes: 

• Ferramenta inovadora e pioneira.  

• Interação entre toda a Força de Vendas Algar.  
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• Ambiente moderno e interativo.  

• Troca de experiências, de informações e de novos contatos.  

• Difusão de informações e conhecimentos. 

 

Pontos fracos: 

• Ferramenta geradora de negócios. 

• Geração de conteúdo vindo dos usuários. 

 

f) Aponte benefícios da implantação da rede “Comunidade de Negócios”. 

 

• Aproximação da grande e dispersa, geograficamente, Força de 

Vendas do Grupo Algar. 

• Tornar os consultores mais próximos, a fim de trocarem 

experiências e compartilharem relacionamentos. 

• Fazer com que todos conheçam todas as empresas do Grupo e seus 

respectivos produtos e serviços. 

• Fomentar o espírito de grupo e a sinergia entre todos os 

associados, principalmente da Força de Vendas Algar. 

 

g) Quais os aspectos negativos da implantação da rede “Comunidade de Negócios”? 

 

Até o momento, não identificamos nenhum aspecto negativo que a 

Comunidade tenha gerado. 

 

h) Qual é o futuro da “Comunidade de Negócios”? 

 

O futuro da Comunidade de Negócios é se tornar o Portal da Força 

de Vendas do Grupo Algar. Ela será um local de fomento de negócios, 

de busca de informações sobre o mercado e sobre o que está 

acontecendo no universo Algar. 

 

O tema “rede social” está sendo estudado por vários acadêmicos (RECUERO, 2005; 

NICHOLS et. al., 2006; PINTO, JUNQUEIRA, 2009). Considera-se inovadora a iniciativa da 
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Algar em utilizar essa ferramenta e um grande desafio para a gestora da “Comunidade de 

Negócios”.  

 

5.2  Segunda Etapa 

 

5.1.1 Percepção da inovação e o impacto na estratégia pelos gestores da área comercial 

pertencentes à rede 

 

Foi enviado eletronicamente o questionário estruturado para os 19 gestores da área comercial 

pertencentes à rede Comunidade de Negócios do grupo Algar. Tal questionário foi 

disponibilizado por meio da ferramenta GoogleDocs no período de 11 a 26 de outubro de 

2012, na primeira fase, e, posteriormente, em 01 de novembro do mesmo ano.  

 

Deve-se destacar que a participação da Srta. Leticia Silvia Batista e de sua equipe foi 

imprescindível para o envolvimento dos gestores nesta pesquisa. Foram enviados convites 

(FIG. 6) e e-mails de estímulos à participação de todos. Devido a esse esforço, dentre 19 

gestores convidados, 11 participaram da pesquisa. 

 

                FIGURA 7 - Convite interno para a pesquisa sobre a Comunidade de Negócios 

 
                   Fonte: DEPARTAMENTO DE MARKETING DA ALGAR, 2012. 
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Em relação à idade dos respondentes, verifica-se que, em sua maioria, estão na faixa etária de 

40 a 50 anos de idade, um deles está na faixa de 31 a 40 anos e três entre 20 e 30 anos.  

 

Em relação à escolaridade (FIG. 8), foram identificados sete gestores com pós-graduação, três 

com nível superior completo e um deles com nível superior incompleto. Observa-se que o 

Grupo Algar mantém funcionários especializados, o que atende ao cenário competitivo atual, 

que demanda cada vez mais profissionais com sólida formação. 

 

FIGURA 8 - Grau de escolaridade dos entrevistados 

 
                                        Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange ao tempo de trabalho no Grupo Algar (FIG. 9), cinco desses profissionais 

trabalham de 4 a 7 anos, um deles de um a 3 anos e cinco há mais de 10 anos.  Levantou-se 

também que apenas um deles tem pouca experiência na área comercial, enquanto quatro deles 

têm de 4 a 7 anos de experiência, dois deles têm de 8 a 10 anos e quatro têm mais de 10 anos.  

O grupo Algar, como foi descrito no estudo de caso, investe em treinamento dos seus recursos 

humanos e trata seus funcionários como associados. Dessa forma, o número de funcionários 

com maior tempo de trabalho dentro do grupo tende a ser mais elevado. 

 

                                     FIGURA 9 - Tempo de trabalho no Grupo Algar 

 
                                             Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dando seguimento a este trabalho, abaixo estão listadas as perguntas e a análise das respostas 

do questionário. Tais dados foram comparados com a pesquisa realizada na primeira etapa, 

bem como analisados segundo a metodologia referenciada neste estudo.  

 

a) A criação da Comunidade de Negócios influenciou a gestão da área comercial? 

 

Sobre a influência na gestão, seis executivos responderam que tal criação influenciou 

positivamente, enfatizando que a rede facilita contato comercial com as demais empresas do 

grupo. Quatro gestores concordaram com a influência positiva, pois conseguem incentivar 

mais a equipe a trabalhar em sinergia. Em oposição à maioria, um deles informou que a 

Comunidade de Negócios influenciou em parte a gestão de sua equipe. 

 

TABELA 1 - Influência na gestão da área comercial 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

Não influenciou em nada. 0 

Influenciou em parte. 1 

Influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das 

demais empresas. 

 

6 

Influenciou negativamente, pois o comercial fica conectado o dia todo na 

comunidade de negócios. 

 

0 

Influenciou positivamente, pois consigo incentivar mais a equipe a 

trabalhar em sinergia. 

 

4 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

Conforme a entrevista com a gestora, a gestão da área comercial não sofreu nenhuma 

mudança, mas recebeu um grande reforço para a sinergia entre os consultores de vendas, que 

é essencial para a área em questão. A maioria dos gestores concorda com a melhoria do 

trabalho em sinergia e com a aproximação de toda a força de vendas do Grupo Algar. Esta 

resposta vem ao encontro da afirmação de Frenken (2000), que discorre sobre a importância 

das conexões entre os funcionários como um excelente meio de coordenar esforços.   

 

b) Como foi feita a divulgação da Comunidade de Negócios? 

 

Optou-se por respostas múltiplas para avaliar qual meio de comunicação foi mais utilizado. 

Dentre todos os meios listados, a maioria dos gestores definiu que o Clube de Vendas foi o 
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mais usado. Em seguida, as campanhas de comunicação foram marcadas como um importante 

canal para dialogar com os funcionários. Os outros meios de comunicação, conforme os 

gestores, foram auxiliares nesse processo. 

 

TABELA 2 - Divulgação da Comunidade de Negócios 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

Por meio do Clube de Vendas. 8 

Por meio do mural de notícias. 2 

Por meio de eventos internos. 2 

Por meio de colegas de trabalho. 2 

Por meio de campanhas de comunicação. 7 

                               Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Nesta pergunta, tanto a resposta da gestora quanto a dos gestores comerciais foram as mesmas 

o que comprova que a estratégia comercial do grupo Algar realmente funciona. E tem por 

base o Clube de Vendas e a Academia de Vendas, que conduziram à implantação da 

Comunidade de Negócios, o que confirma a afirmativa de Irrmann (2006) de que estratégias 

distintas são fontes de inovação.   

 

Dentre essas ferramentas utilizadas, de acordo com a gestora da rede, o Clube de Vendas, um 

fórum presencial de cooperação entre os associados, contribuiu com a idealização da 

Comunidade de Negócios. Segundo ela, “o sucesso desse fórum é devido à qualidade do 

relacionamento existente” e, conforme Ireland et. al. (2002), este é um recurso básico para a 

formação de redes internas de colaboração. 

 

c) Como os associados reagiram à estratégia de interação por rede social? 

 

Neste item, questionou-se a reação dos funcionários em relação à utilização da rede social 

como interação da força de vendas. Dentre os seis gestores que consideraram positiva a 

utilização desta ferramenta, metade deles informou que a interação foi razoável, e o restante 

disse que foi grande a interação entre os funcionários. Em posição neutra, cinco gestores 

informaram que os funcionários foram indiferentes à interação em rede e que houve razoável 

adesão.             
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TABELA 3 - Reação dos funcionários 

OPÇÕES FREQUENCIA 

Negativamente, sem aumentar a interação entre os associados. 0 

Negativamente, mas aumentando a interação entre os associados.   0 

Indiferentemente, e com interação razoável entre os associados. 5 

Positivamente, e com interação razoável entre associados.                 3 

Positivamente, e com grande interação entre os associados.               3 

        Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Interessante notar que, na visão da gestora da rede social, os colaboradores foram totalmente 

integrados, o que se comprova pela fala: “[...] Em 2011, tivemos uma média de mais de 1.000 

acessos mensais”. De acordo com a opinião expressa pela maioria dos gestores, houve 

interação, os dados (TAB. 3) mostram que a utilização das redes sociais é uma ferramenta 

facilitadora da interação das pessoas, o que está de acordo com o pensamento dos autores 

Ganley e Lampe (2009) e Tammaro e Salarelli (2008). 

 

d) Você, como gestor, monitora as informações trocadas pela equipe comercial e os 

integrantes da rede social? 

 

Neste item, constata-se que seis dos gestores da área comercial monitoram e estimulam a 

participação de sua equipe, sendo que quatro deles ainda participam da rede e fazem 

sugestões. Somente um dos respondentes não monitora e não acompanha a Comunidade de 

Negócios. 

  TABELA 4 - Rede social monitorada 

OPÇÕES  FREQUÊNCIA 

Não monitoro e não acompanho a Comunidade de Negócios. 1 

Não monitoro as informações trocadas, pois não sou integrante da 

Comunidade de Negócios. 

 

0 

Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de 

Negócios. 

 

6 

Monitoro, participo pessoalmente e faço sugestões de conteúdo para a 

Comunidade de Negócios. 

 

4 

Todas as informações trocadas pela equipe comercial são monitoradas por 

mim. 

 

0 

   Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A gestora da rede social não monitora as trocas de informação, justamente para estabelecer 

um espaço livre para os funcionários comunicarem entre si. Já os gestores participam mais da 

rede social e estimulam a participação dos funcionários. A estratégia de gestão utilizada pelos 

gestores das empresas Algar confirma a premissa de Marcon e Moinet (2001) de que o 

gerenciamento deve ocorrer passando-se de uma gestão direta para uma participativa. 

Verifica-se que a liberdade dada faz com que os funcionários sejam autônomos e contribuam 

para um ambiente interativo. 

 

e) Quais os pontos fortes observados na implantação da Comunidade de Negócios? 

 

Neste item, considerou-se mais de uma resposta de cada gestor (TAB. 5). Na implantação, 

foram observados pelos gestores os pontos fortes: estímulo à sinergia, maior interação entre as 

empresas do grupo e favorecimento do trabalho em equipe. Em relação ao grau de 

importância, alguns gestores consideraram que a aproximação dos funcionários e a divulgação 

da visão, missão e valores do grupo Algar não foram muito representativas.  

 

TABELA 5 - Pontos fortes 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de 

comunicação. 

5 

Estimulou a sinergia entre os associados. 6 

Aproximou os associados sem se preocupar com a distância. 3 

Divulgou a visão, a missão e valores do Grupo Algar. 3 

Estimulou o trabalho em equipe e a troca de conhecimento. 4 

        Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao se confrontar a resposta da gestora da rede com a dos gestores das empresas do grupo, 

pode-se constatar que os pontos fortes são praticamente os mesmos.  O ambiente propício 

para a inovação auxiliou na implantação da rede social e contribuiu para alcançar o principal 

objetivo, a sinergia. Balestrin et. al. (2007) citam os benefícios reportados por empresários 

participantes de redes organizacionais: informação e conhecimento, resultantes desse arranjo 

organizacional. Destaca-se que um dos pontos fortes mais apontados foi o estímulo à sinergia 

entre os colaboradores, o que confirma os estudos de Faggion et. al. (2002, p. 57) no sentido 

de que a “interação entre pessoas promove um ambiente de sinergia”.  
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f) Quais são os pontos fracos percebidos na implantação da Comunidade de Negócios? 

 

Em relação aos pontos fracos da implantação, a maioria não observou nenhum; somente dois 

gestores citaram os seguintes pontos: foi necessário um monitoramento do que é 

disponibilizado na rede e ela não gerou novos negócios. 

 

TABELA 6 - Pontos fracos 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

Não foi verificado nenhum ponto fraco. 9 

Necessitou um monitoramento do que se é disponibilizado na rede social. 1 

Aumentou o custo da empresa para adquirir programas compatíveis com as 

necessidades de integração das atividades. 

 

0 

Diminuiu a produtividade dos associados, que ficam acessando a comunidade 

de negócios. 

 

0 

Não gerou novos negócios. 1 

      Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Confrontando a resposta dos gestores com a da gestora da rede social, constata-se que não 

houve pontos fracos na implantação da rede. A Algar considera o uso da rede social um 

componente fundamental para expandir a colaboração e a sinergia entre as empresas do grupo 

(CASTELLS, 1999).  

 

g) Qual é o futuro da Comunidade de negócios? 

 

Neste item, considerou-se mais de uma resposta de cada gestor (TAB. 7). O futuro da rede 

social pesquisada pode ser considerado promissor, pois todos os itens foram marcados. O 

ponto mais determinante desse sucesso é a interação entre as pessoas. 
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TABELA 7 - Futuro da rede social 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

Estabelecerá maior inteligência de negócios nos processos de 

comunicação entre a equipe de vendas. 

6 

Permitirá o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e 

inovadores. 

4 

O sucesso da viabilização da Comunidade de Negócios dependerá 

cada vez mais da eliminação do espaço que existe entre o 

comportamento individual e o coletivo. 

 

 

3 

A Comunidade de Negócios terá a possibilidade de melhorar a 

sinergia entre as empresas do grupo Algar. 

 

7 

Fazer com que possamos conhecer mais de perto os associados e sua 

opinião. 

5 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Confrontando as respostas dadas nas duas entrevistas, observa-se que o futuro da rede social 

foi planejado e seu desenvolvimento está nas mãos da equipe comercial, que foi atuante nesta 

pesquisa e sugeriu diversos temas a serem abordados dentro da rede social. As respostas vêm 

ao encontro da afirmativa de Brezeale (2008) de que a comunicação em rede é capaz de 

expressar ideias políticas e econômicas inovadoras com o surgimento de novos valores, 

pensamentos e atitudes.  

 

A implantação da rede social pode ser considerada como uma inovação de processo, 

conforme o Manual de Oslo (2012), já que a Algar investe na melhoria do processo de venda, 

ou uma inovação incremental (FREEMAN, 1987), sendo que as melhorias são sugeridas por 

profissionais da área estratégica ou pelos próprios funcionários.  

É importante ressaltar que a gestora da rede deve verificar quem é o associado que “oxigena” 

a rede, pois a propagação de informações dentro da rede social decorre de indivíduos 

influentes (VAN DEN BULTE; JOSHI, 2007), cuja opinião é estímulo para a conquista de 

novos adeptos para a rede. 

 
h) Como gestor da área comercial, quais conteúdos você recomendaria para a 

comunidade de negócios? 
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Neste item, foi considerada mais de uma resposta de cada gestor (TAB. 8). Os conteúdos mais 

recomendados foram: informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar 

atua, informações sobre concorrentes, cooperação entre os setores na busca de inovações no 

atendimento e nos produtos ou serviços. 

 

TABELA 8 - Conteúdos da rede social 

OPÇÕES FREQUÊNCIA 

O código de conduta dos associados, missão, valores e os manuais de 

produtos/serviços da Algar. 

4 

Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua. 10 

Cursos de curta duração em EAD para personalizar o atendimento da área 

comercial. 

 

3 

Dados e informações específicas sobre os concorrentes 7 

Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no 

atendimento e nos produtos. 

 

7 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

Os gestores estão abertos para a Comunidade de Negócios e buscam nela mais conhecimento 

sobre o ambiente externo. Segundo Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008, ), a ideia de redes 

sociais enfatiza que os vínculos sociais entre os indivíduos ramificam-se dentro da sociedade. 

A proximidade social das pessoas cria vínculos e comportamentos de cooperação que são 

reproduzidos em outras redes ou sub-redes, fazendo com que as informações circulem com 

mais facilidade. Dessa forma, a tendência da Comunidade de Negócios é transformar-se em 

um compartimento de conhecimento, com espaço para criação e aprendizado. 

 

Ao analisar os conteúdos sugeridos verifica-se que a rede social implantada terá um caminho 

longo a percorrer até fomentar o espaço virtual adequado para a área comercial.  

 

5.3 Impactos percebidos diante da proposta da rede 

 

No estudo do MIS, existem três dimensões da inovação: amplitude da inovação, grupo 

envolvido e etapa do desenvolvimento da inovação. A amplitude da inovação diz respeito ao 

impacto da inovação sobre o negócio da empresa. A partir da técnica de triangulação, chega-

se aos principais resultados acerca do uso da rede pesquisada e a inovação percebida pelos 

gestores e descritas no QUADRO 7. 
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QUADRO 7 - Impactos percebidos  

 
    Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quando analisados os fatores percebidos pelos gestores e pela gestora da Comunidade de 

Negócios do Grupo Algar, têm-se como aspectos positivos os fatores: eficiência, 

padronização, influência nas decisões, expectativas de prêmios, liderança, aprendizagem e 

liberdade para expressar. Portanto observou-se nas duas entrevistas que houve coincidência 

nas respostas, o que indica um alinhamento da percepção dos gestores com relação à 

Comunidade de Negócios estudada, validando os resultados.  

 

Fator Responsável 
rede social 

APÊNDICE 
A 

Item Gestores 
Comerciais 

APÊNDICE B 

Item Influência Avaliação 

Eficiência 
percebida 

Atendeu às 
expectativas. 

A Atendeu às 
expectativas. 

A Positiva Precisa de 
melhoras, e os 
gestores deram 
sugestões para a 
maior adesão dos 
funcionários, por 

meio de 
conteúdos da área. 

Incerteza 
sobre 

inovação 

Não teve 
problemas 

para 
implantação. 

G Não encontraram 
dificuldades no 

entendimento da 
rede. 

C Nula Conhecimento 
dos passos da 
implantação. 

Escassez de 
recursos 

Não se 
aplica 

D Não se aplica F Nula Não se aplica. 

Padronização 
de 

procedimento
s 

Normas de 
conduta na 
rede social 

C Normas de 
conduta da rede 

social. 

G Positiva Os gestores 
monitoram e 
participam da 

rede. 
Influência nas 

Decisões 
Não 

monitora 
B Monitoram a rede 

social. 
D Positiva Os funcionários 

participam da 
rede. 

Aprendizage
m encorajada 

Colaboração 
entre os 

funcionários. 

F Troca de 
conhecimentos e 

conteúdos. 

E Positiva Na rede social os 
funcionários 
participam de 
quizes, spin 

selling e cultura 
Agar. 

Liberdade 
para expressar 

A gestora 
permite uma 

maior 
liberdade de 
conteúdo e 

de troca 
entre os 

funcionários 

E Monitora a rede e 
coloca conteúdo. 

B Positiva A participação 
efetiva na rede 

social é 
importante para o 
desenvolvimento 

dela. 
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Foi encontrada discordância com relação à resposta do grau de influência nas decisões. A 

responsável pela rede social que trabalha na holding entende a necessidade de promover a 

colaboração entre os funcionários, dando maior liberdade para a expressão deles nesse espaço 

virtual. Na visão dos gestores, a rede deve ser monitorada e, de acordo com as sugestões de 

conteúdo, pode-se entender que a intenção deles é gerenciar por meio da Comunidade de 

Negócios. 

 

A pesquisa encontrou dois fatores com impacto nulo, ou seja, sem conotação positiva nem 

negativa. São eles: incerteza sobre a inovação e escassez de recursos. A incerteza sobre a 

Comunidade Social não ocorreu, pois a ideia da implantação surgiu no Clube de Vendas, com 

a participação dos gestores das empresas. No caso da escassez de recursos, não se aplica na 

Comunidade de Negócios, pois toda a estrutura da rede social foi terceirizada, portanto não 

foi necessária a utilização de mão de obra interna.   

 

Percebe-se, portanto, que não ocorreu impacto negativo referente à implantação e proposta da 

Comunidade de Negócios, o que vai ao encontro da premissa de que o uso de redes sociais é 

impactante na produtividade, na geração do capital social, na combinação de competências 

essenciais, na interação entre as pessoas e no desenvolvimento de novos negócios (PORTER, 

1985; GOLDMAN; NAGEL, 1995; FAGGION et. al., 2002; GANLEY; LAMPE, 2009; 

TAMMARO; SALARELLI, 2008). 

 

Novas formas de gestão são possíveis, porque a tecnologia utilizada em redes sociais tem a 

capacidade de mudar a configuração tradicional de espaço/tempo (MARCON; MOINET, 

2001). Acredita-se que as práticas de gestão de pessoas como modelos integrados, aliando as 

competências e os instrumentos associados para gestão do conhecimento, treinamento, 

desenvolvimento, colaboração, entre outros, podem representar um forte componente para 

incrementar a competitividade e os resultados das empresas. 

 

O atual modelo de gestão do Grupo Algar apresenta requisitos citados pela literatura 

(MOREIRA; QUEIROZ, 2006; BARBIERI, 2003) como sendo favoráveis à inovação. Os 

impactos apontados nesta pesquisa são positivos em relação à implantação da Comunidade de 

Negócios (rede social). 
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A necessidade de criação de arranjos organizacionais que melhorem o processo inovador foi 

destacada por Etzowitz (2009). Fazendo um paralelo da criação das redes sociais, segundo a 

visão do autor, a Algar está no caminho certo para alinhar as informações do setor comercial 

sobre o mercado e com a inovação de produtos/serviços. 

 

Por fim, Barney e Hesrerly (2007) entendem que a autonomia dos colaboradores, a cultura 

organizacional e o trabalho em rede podem atuar como importantes fatores de vantagem 

competitiva sustentável, o que se verifica na empresa estudada. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante destacar que, conforme o Manual de Oslo (2012), a implantação da rede social 

“Comunidade de Negócios” foi uma inovação organizacional, sendo a área estratégica da 

holding responsável por sua implantação, manutenção e desenvolvimento.  

 

Verificou-se nos resultados mostrados na TAB. 9 que, das oito empresas do Grupo Algar, a 

menos representativa na pesquisa foi a Algar Telecom, com três respondentes, sendo que 

existem nove gestores comerciais na empresa. Já as outras organizações tiveram 100% de 

participação na pesquisa. 

 

TABELA 9 - Respondentes por empresas e segmentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Fonte:      Dados da Pesquisa. 
 
Na intenção de entender com mais detalhes o comportamento dos gestores da área comercial, 

foi realizada uma análise das respostas do questionário (APÊNDICE B), observando a 

característica específica de cada empresa do Grupo Algar.  

 

6.1 Análises dos resultados por empresa 

 

6.1.1 Algar Mídia 

 

A estrutura dos negócios da Algar Mídia acompanha o movimento de mercado que aponta 

para a convergência de mídias. Seus produtos são: Rede Alooh, Netsabe, Lista Sabe, Guia Sei, 

 EMPRESAS SEGMENTOS EXECUTIVOS  RESPONDENTES 

1 Algar Mídia Serviço 1 1 

2 Engeset Serviço 1 1 

3 Algar Aviation Serviço 1 1 

4 Algar Segurança Serviço 2 2 

5 Algar Tecnologia  TI e Telecom 1 1 

6 Algar Telecom TI e Telecom 9 3 

7 Algar Agro Agro 1 1 

8 Rio Quente Resorts Turismo 3 1 
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Jornal Correio de Uberlândia, Correio Online, Correio TV, Correio TV Debate, Correio TV 

Esporte (ALGAR, 2012).  

 

Neste segmento, o foco principal é a inteligência de mercado, pois existe uma competição 

acirrada para manter clientes e gerar leads para atrair novos. Portanto, no QUADRO 8, nas 

respostas sobre o ponto fraco da rede social (Questão F) e a recomendação de conteúdos 

dentro da “Comunidade de Negócios” (Questão H), observam-se características que 

fundamentam essa visão comercial da empresa.  

 

QUADRO 8 - Algar Mídia 
 

Questões Respostas 

A A criação influenciou em parte. 

B Divulgação no Clube de Vendas. 

C Reação foi indiferente em relação à interação por meio da rede social. 

D Monitora e estimula a participação da equipe comercial. 

E Ponto forte melhorou a sinergia entre os associados. 

F Ponto fraco não gerou novos negócios. 

G No futuro deve-se melhorar a sinergia entre as empresas do grupo Algar 

H Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  

Dados e informações específicas sobre as concorrentes.  

Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 

produtos ou serviços. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

6.1.2 Engeset 

 

A empresa oferece soluções completas em infraestrutura de tecnologia da informação e 

telecomunicação. Possui 20.000 km de rotas ópticas implantadas e mais de 23.000 de rotas 

ópticas atualmente sob sua manutenção, além dos certificados e premiações conquistados ao 

longo dos anos. O principal compromisso da empresa é o de fornecer serviços e soluções 

inovadoras, criando valor e potencial de crescimento em longo prazo para seus clientes 

(ALGAR, 2012). 
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Considerando essas características da empresa, observa-se que o gerente comercial tem 

conhecimento dos passos para o processo de inovação e de que existe um período de 

maturação da rede social. No QUADRO 9, ele demonstra esse fato quando comenta sobre o 

futuro da rede social (Questão G), em que foram apontadas todas as afirmativas apresentadas, 

indicando que a utilização da rede social será intensa pela sua equipe no futuro. Além disso, 

não se observou nenhum ponto fraco (Questão F), e as recomendações sobre o conteúdo 

dentro da rede são especificamente voltadas para a geração de conhecimento, necessidade 

básica para a área comercial de uma empresa de serviços (Questão H). 

 

QUADRO 9 – Engeset 
 

Questões Respostas 
A A criação influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das demais 

empresas. 
B Clube de Vendas. 
C Reação foi indiferente e com interação razoável entre os associados. 
D Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de Negócios. 
E Pontos fortes: aproximou os associados sem se preocupar com a distância; estimulou o 

trabalho em equipe e a troca de conhecimento. 
F Pontos fracos: nenhum. 
G O futuro será estabelecer maior inteligência de negócios nos processos de comunicação 

entre a equipe de vendas.  
Permitir o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e inovadores.  
O sucesso da viabilização da “Comunidade de Negócios” dependerá cada vez mais da 
eliminação do espaço que existe entre o comportamento individual e o coletivo.  
A “Comunidade de Negócios” terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as 
empresas do grupo Algar; possibilitará conhecermos mais de perto os associados e sua 
opinião. 

H Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  
Dados e informações específicas sobre as concorrentes.  
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
serviços. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

6.1.3 Algar Aviation 

 

Empresa distribuidora exclusiva dos turboélices mais rápidos do mundo, oferece serviços de 

manutenção, fretamento e compra e venda de aeronaves (ALGAR, 2012).   

 

De acordo com os dados do QUADRO 10, o gerente comercial tem a visão de que a rede 

social pode facilitar o trabalho de captação de clientes, quando ele aponta que a rede social 

influenciou a gestão comercial (Questão A), quando responde sobre o futuro da “Comunidade 
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de Negócios” (Questão G) e quando faz a recomendação de conteúdo (Questão H), pois 

possibilita o contato comercial com todas as empresas do Grupo Algar, estabelecendo maior 

inteligência de negócios e o monitoramento de negócios para potenciais sinergias. 

 

QUADRO 10 - Algar Aviation 
Questões Respostas 

A A criação influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das demais 
empresas.   

B Clube de Vendas. 
C Reação foi positiva e com grande interação entre os associados. 
D Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de negócios. 
E Ponto forte: melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de 

comunicação. 
F Ponto fraco: nenhum. 
G O futuro será estabelecer maior inteligência de negócios nos processos de comunicação 

entre a equipe de vendas. 
H Informações gerais de mercado por área de negócio de acordo com as áreas de atuação de 

cada empresa. 
Monitoramento de negócios em andamento para visualização de potenciais sinergias. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

6.1.4 Algar Segurança 

 

A Algar Segurança desenvolve manuais de riscos e recomendações e apresenta projetos 

completos nos segmentos: segurança patrimonial, segurança eletrônica e gestão documental 

(ALGAR, 2012). 

 

Os dois gerentes comerciais entrevistados (QUADRO 11) dão praticamente a mesma 

informação, variando somente na pergunta D, que trata do controle das informações dentro da 

rede social, demonstrando que o cuidado com a informação e a interação entre os consultores 

do Grupo Algar é uma característica dos profissionais dessa empresa (Questão A). Conforme 

análise das respostas, a rede social foi bem aceita, mas ainda não é compreendida como uma 

ferramenta de geração de negócios. 
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QUADRO 11 - Algar Segurança 
Questões Respostas 

A Influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das demais 
empresas.   

B Campanhas de Comunicação. 
C Positivamente, e com interação razoável entre os associados. 
D Monitoro, participo pessoalmente e faço sugestões de conteúdo para a Comunidade de 

Negócios. 
Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de Negócios. 

E Estimulou a sinergia entre os associados. 
F Pontos fracos: nenhum. 
G A “Comunidade de Negócios” terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as 

empresas do grupo Algar. 
H Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

6.1.5 Algar Tecnologia 

 

A empresa oferece soluções em tecnologia para processos de negócio, por meio de 

Infraestrutura de TI, Serviços Gerenciados, Aplicações de Negócios e Relacionamento com 

Cliente (ALGAR, 2012). 

 

De acordo com o resultado apresentado no QUADRO 12, o gerente comercial da empresa 

entende que a rede social pode ser um canal de convergência de informações e conhecimento 

sobre o mercado. Isso é demonstrado quando ele aponta que a rede social influenciou 

positivamente a gestão da sua área (Questão A), que o futuro da rede é estabelecer maior 

inteligência de negócios (Questão G) e recomenda novos conteúdos a serem apresentados na 

Comunidade de Negócios (Questão H). 

 
QUADRO 12 - Algar Tecnologia 

Questões  
A Influenciou positivamente a gestão comercial. 
B Clube de Venda e a comunicação interna. 
C Indiferente e com interação razoável entre os associados. 
D Não monitora e não acompanha a Comunidade de Negócios. 
E Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de comunicação. 
F Necessitou de um monitoramento do que é disponibilizado na rede social. 
G Estabelecer maior inteligência de negócios nos processos de comunicação entre a equipe 

de vendas. 
H Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  

Dados e informações específicas sobre as empresas concorrentes.  
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
produtos ou serviços. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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6.1.6 Algar Telecom 

 

A empresa oferece telefonia fixa, celular, internet banda larga, comunicação de dados, TV por 

assinatura e código 12 de longa distância nacional e internacional. Para o mercado 

organizacional, seu portfólio engloba ainda serviços de TI e de gerenciamento, em parceria 

com a Algar Tecnologia (ALGAR, 2012). 

 

É importante destacar que a Algar Telecom tem uma estrutura consolidada de processos e 

gestão devido aos 58 anos de atuação no mercado (ALGAR, 2012). Dessa forma, sua 

participação na implantação da rede social foi tímida. 

 

De acordo com o QUADRO 13, os três gerentes apontam que a rede social influenciou 

positivamente a gestão comercial (Questão A). Já em relação à divulgação, duas respostas 

coincidiram quanto à indicação da campanha de comunicação como instrumento de 

informação da Comunidade de Negócios (Questão B). Para ambos dois respondentes, a reação 

dos associados foi positiva e com interação entre razoável e grande (Questão C). Dois deles 

consideram que monitoram a rede e participam pessoalmente, e um deles somente estimula a 

participação de sua equipe (Questão D). Observa-se que um deles está mais envolvido com a 

rede social, pois apontou todos os pontos fortes listados na pergunta (Questão E). Para eles, 

não houve nenhum ponto fraco na implantação da rede (Questão F). Na questão seguinte, não 

ocorreram coincidências nas respostas, a única sinalizada por dois deles foi que “A 

Comunidade de Negócios terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as empresas do 

grupo Algar”. Na recomendação de conteúdo (Questão H), eles apontaram a busca por 

inovação no atendimento e nos serviços. Tal fato demonstra o principal diferencial da 

empresa: forte cultura de inovação (ALGAR, 2012). 

 

QUADRO 13 - Algar Telecom   (continua...) 
Questões Respostas 

A Influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das demais 
empresas.   

B Por meio de campanhas de comunicação. 
Por meio do Clube de Vendas. 
 Por meio do mural de noticias.  
Por meio de eventos internos.  
Por meio de colegas de trabalho.  
Por meio de campanhas de comunicação. 
Por meio do Clube de Vendas.  
Por meio de campanhas de comunicação. 
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C Positivamente e com interação razoável entre os associados. 
Positivamente e com grande interação entre os associados. 

D Monitoro, participo pessoalmente e faço sugestões de conteúdo para a Comunidade de 
Negócios. 
Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de negócios. 

E Estimulou o trabalho em equipe e a troca de conhecimento. 
Estimulou a sinergia entre os associados. Divulgou a visão, missão e valores do grupo 
Algar. 
Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de comunicação. 
Estimulou a sinergia entre os associados.  
Aproximou os associados sem se preocupar com a distância.  
Divulgou a visão, missão e valores do grupo Algar. Estimulou o trabalho em equipe e a 
troca de conhecimento. 

F Ponto fraco: nenhum. 
G Estabelecerá maior inteligência de negócios nos processos de comunicação entre a 

equipe de vendas.  
Permitirá o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e inovadores.  
O sucesso da viabilização da “Comunidade de Negócios” dependerá cada vez mais da 
eliminação do espaço que existe entre o comportamento individual e o coletivo.  
A “Comunidade de Negócios” terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as 
empresas do grupo Algar.  
Possibilitará conhecermos mais de perto os associados e sua opinião. 
Possibilitará conhecermos mais de perto os associados e sua opinião. 
Permitirá o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e inovadores.  
A “Comunidade de Negócios” terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as 
empresas do grupo Algar. 

H O código de conduta dos associados, missão, valores e os  manuais de produtos/serviços 
da Algar. 
Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  
Dados e informações específicas sobre as concorrentes.  
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
produtos. 
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
produtos. 
O código de conduta dos associados, missão, valores e os manuais de produtos/serviços 
da Algar.  
Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  
Cursos de curta duração em EAD para personalizar o atendimento da área comercial. 
Dados e informações específicas sobre as concorrentes.  
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
produtos. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

6.1.7 Algar Agro 

 

A empresa fabrica o Óleo de Soja ABC de Minas e o Farelo de Soja RaçaFort, comercializado 

no mercado interno e externo. Em 2008, seu mix ganhou novos produtos: azeite de oliva, óleo 

composto, extrato e molho de tomate da marca ABC de Minas (ALGAR, 2012). 
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A gestão comercial mostra, por meio das respostas listadas no QUADRO 14, que a percepção 

do gerente dessa empresa sobre a rede social é a mesma projetada pela gestora da rede, pois, 

em três perguntas (Questões B, E e G), ele marcou todas as respostas listadas, além de não 

observar nenhum ponto fraco na implantação (Questão F). 

 

QUADRO 14 - Algar Agro   (continua...) 
Questões Respostas 

A Influenciou positivamente, pois consigo incentivar mais a equipe a trabalhar em sinergia. 
B Por meio do Clube de Vendas.  

Por meio do mural de noticias.  
Por meio de eventos internos.  
Por meio de colegas de trabalho.  
Por meio de campanhas de comunicação. 

C Indiferente e com interação razoável entre os associados. 
D Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na Comunidade de Negócios. 
E Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de comunicação. 

Estimulou a sinergia entre os associados.  
Aproximou os associados sem se preocupar com a distância.  
Divulgou a visão, missão e valores do grupo. 

F Ponto fraco:  nenhum. 
G Estabelecerá maior inteligência de negócios nos processos de comunicação entre a 

equipe de vendas.  
Permitirá o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e inovadores.  
O sucesso da viabilização da “Comunidade de Negócios” dependerá cada vez mais da 
eliminação do espaço que existe entre o comportamento individual e o coletivo.  
Melhorar a sinergia entre as empresas do grupo Algar.  
Possibilitará conhecermos mais de perto os associados e sua opinião. 

H O código de conduta dos associados, missão, valores e os manuais de produtos/serviços 
da Algar.  
Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua.  
Cursos de curta duração em EAD para personalizar o atendimento da área comercial. 
Dados e informações específicas sobre as concorrentes.  
Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e nos 
produtos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.1.8 Rio Quente Resorts 

 

O Rio Quente Resorts, maior complexo de piscinas de águas quentes correntes e naturais do 

mundo, oferece centro de convenções, quadras de tênis, de futebol, mergulho ecológico com 

cilindro, SPA, academia, bares, restaurantes, além de uma programação de shows diários e 

muitas atividades, unindo trabalho e lazer, garantindo diversão nas férias (ALGAR, 2012). 

 

O gerente comercial da empresa (QUADRO 15) monitora e participa pessoalmente da rede 

social (Questão D) e acredita que, no futuro, por meio da Comunidade de Negócios, será 
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possível conhecer melhor a sua equipe de vendas (Questão G). Percebe-se que existe uma 

preocupação com a formação dos profissionais de vendas (Questão H). 

 

QUADRO 15 - Rio Quente Resort 
 

Questões Respostas 
A Influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial com as demais 

empresas.   
B Clube de Vendas. 
C Indiferente e com interação razoável entre os associados. 
D Monitoro, participo pessoalmente e faço sugestões de conteúdo para a Comunidade de 

Negócios. 
E Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de comunicação. 
F Ponto fraco: nenhum. 
G Estabelecerá maior inteligência de negócios nos processos de comunicação entre a 

equipe de vendas.  
Possibilitará conhecermos mais de perto os associados e sua opinião. 

H O código de conduta dos associados, missão, valores e os manuais de produtos/serviços 
da Algar. 
Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua. 
Cursos de curta duração em EAD para personalizar o atendimento da área comercial. 
Dados e informações específicas sobre as concorrentes. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O tema central desta dissertação foi a rede social, no aspecto de rede intraorganizacional. 

Percebe-se a importância do tema diante da necessidade de discussões na área de 

administração, como explicitado por Borgatti e Foster (2003), Rossoni e Guarido Filho (2009) 

além de Kirschbaum e Vasconcelos (2007).  

 

O problema que norteou a pesquisa realizada foi: “Como a rede interna da área comercial 

denominada Comunidade de Negócios do grupo ALGAR contribui para a estratégia 

organizacional?”. 

 

O objetivo geral foi descrever e analisar a rede social Comunidade de Negócios do Grupo 

Algar na visão dos gestores da área comercial e o impacto dessa inovação na organização. 

Especificamente, pretendeu-se, além de descrever a proposta e operação da rede, identificar os 

impactos e inovação percebidos na estratégia dos negócios, segundo o modelo Minessotta 

Innovation Survey (MIS), comparando-os à proposta da rede. 

 

Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa e 

quantitativa. A rede com que se compôs o estudo de caso é uma comunidade virtual de 

negócios do Grupo Algar, focada na área comercial do grupo. 

 

Como principais resultados, ressaltam-se como aspectos positivos os fatores: eficiência, 

padronização, influência nas decisões, expectativas de prêmios, liderança, aprendizagem e 

liberdade para se expressar. Observou-se coincidência nas respostas, o que pode indicar 

alinhamento da percepção dos gestores com relação à Comunidade de Negócios. 

 

Como aspecto facilitador, mas também limitador, a cultura de negócios, as normas e valores 

existentes na empresa ajudaram na inovação, mas ainda existe pouca experiência na adoção 

desta tecnologia que foi lançada em maio de 2011.  

 

Como sugestões de novos estudos, pode-se proceder à comparação dos resultados obtidos na 

própria empresa dentro de algum tempo, após a consolidação do instrumento, bem como 

realizar novas pesquisas em outras empresas que porventura adotem a estratégia de redes em 
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áreas comerciais, para comparar os resultados e até propor, para redes intraorganizacionais, 

um modelo de avaliação de impactos e inovação percebidos. 
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APÊNDICES 

 

Nestes apêndices constam as entrevistas feitas com a gestora da rede e com os gestores da 

área comercial das empresas do Grupo Algar para verificar os objetivos propostos no referido 

estudo. 

 

APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA COM A GESTORA DA COMUNIDADE DE NEGOCIOS DA ALGAR  

 

A. Relate qual o contexto empresarial que deu origem a esta estratégia de comunicação 

em rede. Como era a gestão da área comercial antes da rede de negócios?  

B. Qual foi o objetivo de criar a rede de negócios? 

C. Quais os benefícios esperados com a estratégia de rede de negócios? 

D. Como foi feita a divulgação da rede de negócios? 

E. Como os funcionários reagiram à estratégia de interação por rede social? 

F. A empresa monitora as informações trocadas entre os integrantes? De que forma? 

G. Existe algum indicador de confiança das informações disponibilizadas na rede? Como 

foi criado o indicador e quais os parâmetros utilizados? 

H. Quais os pontos fortes percebidos na implantação da rede? 

I. Quais os pontos fracos percebidos na implantação da rede? 

J. Qual é o futuro da “Comunidade de Negócios”? 
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APÊNDICE B 

 

FORMULÁRIO ENVIADO AOS GESTORES DAS ÁREAS COMERCIAIS DAS 

EMPRESAS ENVOLVIDAS NA REDE DE NEGÓCIOS DO GRUPO ALGAR 

 

 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado em Administração e seu objetivo é analisar 

a rede Comunidade de Negócios. 

 

Não existe resposta certa ou errada. O que vale é a sua opinião (grau de concordância) em 

relação às afirmações feitas. 

 

Estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e para mostrar os resultados finais. Flávia 

Ivar e-mail para contato: flaviaivar@gmail.com. 

 

Caracterização dos respondentes: 

Código da pesquisa que você recebeu: 

Empresa que coordena: 

Quantidade de funcionários no setor comercial: 

 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Sobre você: 

Nome completo: 

 

01. Idade (anos): 

(  ) abaixo de 20 anos                         (  ) de 41 a 50 anos 

(  ) de 20 a 30 anos                             (  ) de 51 a 60 anos 

(  ) de 31 a 40 anos                             (  ) acima de 60 anos 

 

02. Qual a sua formação 

(   ) 2° grau completo                              (   ) pós-graduação 

(    ) superior completo                  (   ) mestrado 

(    ) superior incompleto                        (   ) doutorado  
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03. Quanto tempo tem de empresa 

(   ) menos que um ano                               (   ) mais que 10 anos 

(   ) um a três anos                                 (   ) oito a 10 anos 

(   ) quatro a sete anos   

  

04. Quanto tempo na área comercial na empresa que atua 

(   ) menos que um ano                               (   ) mais que 10 anos 

(   ) um a três anos                                 (   ) oito a 10 anos 

(   ) quatro a sete anos   

 

 

SOBRE A COMUNIDADE DE NEGÓCIOS DO GRUPO ALGAR  
 
Por favor, assinale as respostas que respondem as questões listadas abaixo. Caso você julgue 
conveniente, assinale mais de uma opção. 
 
 
A. A criação da Comunidade de negócios influenciou na gestão da área comercial? 
 

□ Não influenciou em nada. 
□ Influenciou em parte. 
□ Influenciou positivamente, pois possibilita contato com o comercial das demais 

empresas.   
□ Influenciou negativamente, pois o comercial fica conectado o dia todo na 

Comunidade. 
□ Influenciou positivamente, pois consigo incentivar mais a equipe a trabalhar em 

sinergia. 
 
B. Como foi feita a divulgação da Comunidade de negócios? 

□ Por meio do clube de vendas. 
□ Por meio do mural de noticias. 
□ Por meio de eventos internos. 
□ Por meio de colegas de trabalho 
□ Por meio de campanhas de comunicação. 

 
C. Como os associados reagiram à estratégia de interação por rede social? 

□ Negativamente, sem aumentar a interação entre os associados. 
□ Negativamente, mas aumentando a interação entre os associados. 
□ Indiferentemente e com interação razoável entre os associados 
□ Positivamente e com interação razoável entre os associados. 
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□ Positivamente e com grande interação entre os associados. 
 
D. Você como gestor monitora e acompanha as informações trocadas entre a sua equipe 

comercial e os integrantes da Comunidade de Negócios? 
 

□ Todas as informações trocadas pela equipe comercial são monitoradas por mim. 
□ Não monitoro as informações trocadas, pois não sou integrante da Comunidade de 

Negócios. Monitoro e estimulo a participação da equipe comercial na 
Comunidade de negócios. 

□ Monitoro, participo pessoalmente e faço sugestões de conteúdo para a 
Comunidade de Negócios. 

□ Não monitoro e não acompanho a Comunidade de Negócios. 
 
E. Quais os pontos fortes observados na implantação da Comunidade de Negócios? 

□ Melhorou a integração entre as empresas, facilitando o processo de comunicação. 
□ Estimulou a sinergia entre os associados. 
□ Aproximou os associados sem se preocupar com a distância. 
□ Divulgou a visão, missão e valores do grupo Algar. 
□ Estimulou o trabalho em equipe e a troca de conhecimento. 

 
F. Quais os pontos fracos percebidos na implantação da Comunidade de Negócios? 

□ Não foram verificados nenhum ponto fraco. 
□ Necessitou um monitoramento do que se é disponibilizado na rede social. 
□ Aumentou o custo da empresa para adquirir programas compatíveis com as 

necessidades de integração das atividades. 
□ Diminuiu a produtividade dos associados, que ficam acessando a Comunidade de 

Negócios. 
□ Não gerou novos negócios. 

 
G. Qual é o futuro da “Comunidade de Negócios”? 

□ Estabelecerá maior inteligência de negócios nos processos de comunicação entre a 
equipe de vendas. 

□ Permitirá o desenvolvimento de modelos de negócios diferentes e inovadores. 
□ O sucesso da viabilização da “Comunidade de Negócios” dependerá cada vez 

mais da eliminação do espaço que existe entre o comportamento individual e o 
coletivo. 

□ A “Comunidade de Negócios” terá a possibilidade de melhorar a sinergia entre as 
empresas do grupo Algar. 

□ Fazer com que possamos conhecer mais de perto os associados e sua opinião. 
 
H. Como gestor da área comercial, quais os conteúdos você recomendaria para a 

Comunidade de Negócios? 
□ O código de conduta dos associados, missão, valores e os  manuais de serviços da 

Algar. 
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□ Informações do mercado atual sobre todos os setores em que a Algar atua. 
□ Cursos de curta duração em EAD para personalizar o atendimento da área 

comercial. 
□ Dados e informações específicas sobre as concorrentes. 
□ Divulgação e cooperação entre os setores na busca por inovação no atendimento e 

nos produtos. 
 
 
Muito obrigado por participar desta pesquisa. 

A sua colaboração foi muito importante para este trabalho. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Flavia Ivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


