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Tornando visível o invisível 
A Análise de Redes Organizacionais (ONA – Organizational 
Network Analysis, na sigla em inglês) pode ajudar as lideranças a 
compreender melhor as interações formais e informais em suas 
organizações, fornecendo informações relevantes que levem a 
um redesenho organizacional e a um mais bem-sucedido 
desempenho dos negócios. 

Tiffany McDowell e Siri Anderson 
Deloitte Insights - 2019 

Atualmente, 9 entre 10 empresas estão explorando o redesenho organizacional, normalmente 
eliminando os silos funcionais e substituindo-os por modelos de colaboração multifuncional em 
um esforço para promover maior inovação, agilidade, entrega de valor aos clientes e eficiência 
operacional. Surpreendentemente, apenas 10% dos líderes têm confiança de que estas mudanças 
alcançarão os resultados desejados. O desafio é saber como equilibrar equipes flexíveis 
organizadas em redes e times hierárquicos, mais tradicionais, para otimizar os resultados. 

O espectro de silos e colmeias 
Em organizações fortemente hierárquicas, organizadas em silos, os líderes são o principal 
caminho (e geralmente o gargalo) para a colaboração multifuncional. Do lado oposto deste espectro 
estão as colmeias, onde as organizações têm estruturas horizontalizadas e os membros 
da equipe são livres para se reunirem em torno da resolução de problemas conforme eles 
surjam, sem que haja um processo formal de tomada de decisão. Ambos têm seus benefícios e 
desafios – e assim as organizações são desafiadas a identificar o melhor equilíbrio baseadas em seus 
objetivos e necessidades de seus clientes. 

Figura 1 – Fonte: Análise Deloitte  
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Ao pensarmos em estruturas organizacionais, se considerarmos que em um extremo temos silos 
e em outro temos colmeias, qual seria a combinação ótima para gerar equilíbrio a cada 
organização? Como utilizar os conceitos agile, por exemplo, para melhorar o desenho 
organizacional tornando-o mais flexível? E como implementar com sucesso esta combinação 
complexa? 

Estas são perguntas de alta complexidade e implementar as respostas não é fácil. Com mais de 
80% das empresas que realizaram reorganizações tendo falhado em atingir o valor pretendido no 
tempo planejado e mais de 10% gerando danos reais às empresas, a necessidade de utilizar arte 
e ciência no desenho da organização aparentemente nunca foi tão grande. Em geral, um 
elemento essencial para o sucesso é compreender as estruturas informais – ou a forma como o 
trabalho é realmente realizado na organização – utilizando Análise de Redes Organizacionais 
(ONA). Neste artigo, iremos discutir as oportunidades e desafios de estruturas hierárquicas e 
flexíveis e como a ONA pode oferecer informações críticas necessárias para identificar o 
equilíbrio correto para sua organização. 

Eficiência versus adaptabilidade: equilibrando 
hierarquia e equipes flexíveis em rede 
Organizações sempre precisaram atualizar suas 
estratégias dadas as mudanças ocorridas em 
seus ambientes externos – independentemente 
dos esforços por eficiência de custos, construção 
do relacionamento com clientes ou inovação de 
ponta para competir. Ao longo do tempo, as 
estruturas organizacionais comumente 
refletiram as necessidades dos seus ambientes 
de negócios, evoluindo de estruturas funcionais 
formais de 50 anos atrás até as mais recentes 
organizações matriciais e, agora, seguindo em 
direção às equipes flexíveis em rede – uma 
mudança que muitas empresas estão 
descobrindo hoje em dia. Mas mesmo que 
sigamos em frente para modelos de equipes 
ágeis, aparentemente não poderemos nos 
desfazer completamente de todos os elementos 
de hierarquia. 

Hierarquia é frequentemente criticada por criar 
burocracia. Os críticos acreditam que a 
hierarquia impede o livre fluxo de informações, 
reprime as iniciativas individuais, promove 
disputas internas e sabotagens além de sufocar 
a capacidade da organização de inovar. Mas 
enquanto essas coisas podem acontecer, 
pesquisas e nossa experiência mostram uma 
visão mais sutil: a hierarquia beneficia a 
performance do grupo.  
 
Na realidade, em uma ampla revisão de 
pesquisas sobre hierarquias organizacionais foi 
identificado que elas têm, frequentemente,  

 

para sucesso e progresso, senso de ordem e 
segurança e até senso de pertencimento e 
identidade.  
 
Claro, no atual ambiente dinâmico de negócios, 
equipes flexíveis em rede ou ágeis tendem a 
exercer funções críticas para o sucesso e 
performance organizacional. Acredita-se que 
equipes flexíveis obtenham maior produtividade 
e engajamento, time to market mais rápido, 
melhor qualidade do trabalho e menos risco do 
que com os métodos tradicionais. Em um 
estudo recente da Deloitte, 94% dos 
participantes disseram que “agilidade e 
colaboração” eram fatores críticos para o 
sucesso das organizações. Isto ajuda a 
demonstrar a importância de desenhar uma 
estrutura flexível, liberando as pessoas de 
tomadas de decisão lentas e burocráticas, que 
podem prejudicar a capacidade de resposta aos 
clientes e ao mercado, o que é necessário para 
o sucesso das organizações. 

Em geral, entendemos que equipes flexíveis em 
rede devem ser priorizadas para grupos que 
interagem frequentemente com o ambiente 
externo à organização. Geralmente as equipes 
focadas nos clientes e orientadas ao 
crescimento (como equipes de vendas e de 
desenvolvimento de produtos) são organizadas 
em modelos multifuncionais, descentralizados. 
Por outro lado, a eficiência dos modelos 
hierárquicos mais tradicionais deve ser 
priorizada para equipes que prestam suporte 
interno à organização. 
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Ciência de rede 
Por meio da análise dos padrões de comunicação 
dentro da organização, é possível identificar 
objetivamente as pessoas e os relacionamentos 
críticos que ajudam no funcionamento das 
organizações. 

• Nó Central: Estas são as pessoas que 
costumam conhecer todo mundo. Nós 
centrais compartilham muita informação 
e influenciam grupos rapidamente. Eles 
podem estar localizados em qualquer 
parte da estrutura organizacional, são 
normalmente respeitados e altamente 
engajados com as notícias e 
desenvolvimentos da empresa. 
 

• Agente do conhecimento: Estas pessoas 
criam conexões entre os diferentes 
grupos. Sem esses agentes, o 
compartilhamento de ideias e 
informações é interrompido. 
 

 

• Periféricos: Facilmente desconectado e 
afastado do resto da empresa, periféricos 
de alto potencial podem ser um risco para 
as organizações. Por exemplo, 
programadores Java excepcionais que não 
ensinam as melhores práticas aos demais 
podem não apenas impactar o 
desenvolvimento de um produto, mas 
também são facilmente convencidos a 
levar seu talento para outras empresas. 
 

• Conexões: As conexões são os 
relacionamentos formais e informais 
entre nós. Estabelecer ótimas conexões 
entre os nós centrais e os agentes de 
conhecimentos ajuda a garantir que as 
informações importantes para o 
negócio fluam facilmente entre e dentro 
dos grupos. 

Uma representação visual de uma rede informal dentro de uma empresa 
Os pontos representam indivíduos; os diferentes tons de cinza representam diferentes funções; e o 
tamanho dos círculos representa o número de conexões do indivíduo. 
 

 

Figura 2 – Fonte: Análise Deloitte  
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Indicadores de desenho organizacional podem ser considerados similares à utilização de ressonância 
magnética e tomografia cerebral para complementar o que poderia ser visto em um raio-x, 
ajudando no diagnóstico médico. 

Figura 3 – Fonte: Análise Deloitte  

Estes dados ajudam a destacar onde as quebras 
no fluxo de informação podem acontecer, 
afetando elementos importantes do seu 
negócio, indo desde a eficiência e produtividade 
até diversidade, inclusão, retenção, criatividade 
e inovação. Em pesquisa recente da Deloitte, 
apenas 9% dos líderes de negócio afirmaram 
compreender suas redes internas. 

Resumindo, a ONA oferece um poderoso 
conjunto de análises que revela os padrões de 
relacionamento que impulsionam o sucesso (ou 
disfunção) da sua organização. Adicionar esta 
capacidade aos demais indicadores de desenho 
organizacional pode ser comparado à adição dos 
recursos de ressonância magnética e tomografia 
cerebral, como complemento aos recursos do 
raio-x, para ajudar no diagnóstico médico (ver 
figura 3). O organograma é como um raio-x, 
permitindo compreender a amplitude de 
comando e as camadas de gestão. Para obter 
mais informação, é necessária a realização de 
uma ressonância magnética, o que é comparável 
à inclusão de informações sobre governança, 
alçadas de aprovação e amplitude de comando 
para enriquecer e aprofundar o diagnóstico 
formal da organização. 

Entretanto, ainda assim, ambos não revelam 
completamente o fluxo de informações – e, como a 
tomografia cerebral, temos a ONA, que nos permite 
ir além da superfície formal do fluxo de 
informações para compreender os níveis de 
confiança, centros de inovação e como as pessoas 
realmente trabalham juntas. 

No entanto, conhecer estas informações e 
trabalhá-las juntas são duas coisas distintas. É o 
momento de considerarmos estes dados para 
trabalhar. 
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Como a ONA torna visíveis as redes invisíveis 
“Os ‘regentes’ de estruturas organizacionais, aqueles que exigem as relações de reporte, ou acesso a 
bases de dados, são muito parecidos com arquitetos que tentam prever onde será, ou deverá ser, o 
tráfego de pedestres dentro de um campus universitário. Eles colocam seu cimento, instalam cercas e 
outros obstáculos, mas inevitavelmente o fluxo de pessoas e classes deixa marcas na grama onde as 
calçadas precisariam estar.” – Gerald Salancik, “Searching for Structure” 

O teórico organizacional Gerald Salancik comparou o desenho organizacional ao processo de construção 
de calçadas em um campus universitário. A estrutura organizacional é o pavimento e as pessoas na 
organização vão utilizá-lo até que seja eficiente e faça sentido para onde elas estejam querendo ir e para 
o que elas tenham de fazer. Quando a estrutura não ajudar, as pessoas vão criar atalhos pelo caminho. 
Estes atalhos são como os relacionamentos informais e as redes de comunicação que a ONA revela. 
Mesmo que as pessoas encontrem atalhos, o desenho das vias formais pode ajudar ou dificultar o quão 
facilmente as pessoas chegarão aos seus destinos – em outras palavras, até que ponto a estrutura 
organizacional ajuda que seus funcionários realizem seu trabalho. 

Para desenhar uma estrutura ótima, devemos compreender como as pessoas colaboram umas com as 
outras para realizar seus trabalhos e detectar quais sistemas de colaboração existentes agregam mais 
valor. Para fazer isso, desenvolvemos um conjunto de métricas para análise de redes, com base em 
novos algoritmos que podem ajudar as organizações a identificar melhorias que podem e devem ser 
realizadas na estrutura. Em última análise, estas medidas, quando avaliadas junto aos objetivos da 
organização, podem nos guiar para alocar certas partes da estrutura em modelos hierárquicos e outras 
partes em times em rede. 

Comparação da estrutura formal para redes 
informais 
De forma simples, a comparação entre redes 
formais e informais indica quanto um grupo 
formal de funcionários (uma área, setor, 
diretoria etc) espelha a rede informal à qual 
pertence, em uma escala de 0 a 1. Se um 
funcionário individualmente tem as mesmas 
conexões formais e informais, o alinhamento é 
alto e sua pontuação é 1. Baixos alinhamentos, 
ou valores próximos de 0, indicam que o 
funcionário atua mais comumente fora de sua 
estrutura formal de reporte diariamente, 
atuando como em uma estrutura alternativa 
para realizar seu trabalho. Nesta avaliação não 
há valores bons ou ruins. Alto alinhamento 
pode representar times com características de 
maior coesão, facilidade do trabalho, 
simplicidade das interações e um ritmo rápido 
e eficiente. Entretanto, também pode ser 
indicativo de um pensamento em silo, isolado. 
É importante ponderar, para cada time, qual 
deve ser o objetivo de proximidade com as 
redes formais e informais. Equipes focadas em 
inovação ou fortemente conectadas com os  
 
 

clientes costumam se beneficiar de menores  
valores de alinhamento, de maneira que elas 
precisam compartilhar informações amplamente 
para atingir seus objetivos. Por outro lado, equipes 
de core business normalmente se beneficiam de 
maiores alinhamentos. 

Análise de esforço 
A análise de redes formais versus informais pode ir 
um passo à frente e ser utilizada para medir o quão 
complexa uma estrutura hierárquica pode ser para 
cada funcionário. Nesta análise, ONA avalia cada 
funcionário individualmente e com quem eles 
realmente trabalham. Então, calcula-se o número 
médio de etapas que, pela estrutura formal, seriam 
necessários para alcançar as mesmas pessoas. 
Normalmente, quanto menos etapas melhor a 
estrutura é em permitir o trabalho, pois demanda 
menos esforço para negociação de recursos e para 
escalar, delegar e aprovar o produto de seu 
trabalho. Novamente, para decisões de alto risco 
ou de consequências graves – por exemplo aquelas 
que envolvam decisões políticas ou legais – um 
processo de aprovação mais desafiador (ou 
burocrático) pode valer o esforço. De qualquer  
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forma, se o serviço ao cliente e o marketing ou  
vendas estiverem com dificuldades de entregar 
uma experiência única aos clientes, menos 
etapas e barreiras estruturais podem ajudar a 
resolver estes desafios. 

Identificação de oportunidades entre funções 
Compreendendo o grau com que cada pessoa 
está atualmente tentando ajustar seu trabalho na 
estrutura é um importante indicador, mas não é 
tudo. Também é importante entender o nível de 
colaboração que os funcionários percebem ser 
necessário para ajudar na qualidade de seus 
trabalhos. Por meio da análise  
 

de redes podemos identificar não apenas quem está 
trabalhando com quem atualmente, mas também 
com quem os funcionários gostariam de trabalhar 
para ser mais efetivos. 
 
Uma empresa, olhando para o seu atual nível de 
colaboração entre as diferentes funções, identificou 
que 26% dos funcionários estavam trabalhando fora 
de suas funções. Contudo, quando as mesmas 
pessoas foram perguntadas com quem elas sentem 
que deveriam trabalhar para cumprir suas missões, 
verificou-se que 60% desejava ter mais colaboração 
com outras funções (veja figura 4). 

Redes de colaboração atuais e desejadas na mesma parte de uma organização, conforme relatado pelos 
funcionários 
 
As cores representam dois grupos funcionais que foram analisados dentro da organização. 

Figura 4 – Fonte: Análise Deloitte   
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Indicação de prontidão para adaptabilidade 
Apenas porque os funcionários dizem que querem 
participar de mais trabalhos multifuncionais isto não 
significa que eles estão completamente preparados 
para isto. É importante olhar para outros fatores e 
entender se sua organização está pronta para 
trabalhar em equipes adaptáveis em rede. Estas 
equipes requerem níveis elevados de colaboração, 
senso de confiança nos outros departamentos e, 
frequentemente, uma maior tolerância a riscos. A 
ONA pode fornecer indicadores sobre essas 
características para cada indivíduo, tendo como base 
a forma com que outras pessoas em sua rede de 
relacionamentos o veem atualmente. Com esta 
análise, as organizações podem compreender qual o 
tamanho do esforço em Gestão da Mudança e que é 
necessário um trabalho de coaching para um 
redesenho de sucesso em direção a um modelo mais 
adaptável. 

Insights da ONA em ação: liberando o poder 
organizacional 
Os insights disponíveis no mapa de relacionamentos 
podem levar a mudanças transformadoras para a 
organização. Como isso funciona na prática? Insights 
oriundos da ONA levaram a um catálogo de soluções 
criativas e, muitas vezes, contra intuitivas – da 
redefinição do layout do escritório para melhoria da 
performance da equipe à compreensão de como 
diferenças sutis no protocolo de transferência de 
pacientes levaram a grandes diferenças nos 
resultados de saúde. 

Por exemplo, uma empresa da Fortune 500 queria 
explorar como uma equipe de inovação poderia se 
expandir para dentro das áreas core da empresa. 
Antes da tentativa de integração com as áreas de 
negócios core, a equipe de inovação havia tido 
grande sucesso. No entanto, quando a organização 
tentou escalar as suas ideias, encontraram desafios, 
os quais não tinham claras as suas causas a princípio. 

Utilizando a ONA, a empresa identificou que a equipe 
de inovação e as outras áreas haviam permanecido 
isoladas, em silos. A análise também demonstrou que 
essas redes estavam sendo mantidas conectadas por 
um único funcionário, um risco significativo para os 
negócios caso este funcionário saísse da empresa. 

Ainda, a análise de rede também identificou a 
quantidade de funcionários que tiveram forte 
influência dentro de ambos os grupos. 

Qual a razão para essa polarização? A análise de rede 
identificou a falta de confiança como um problema 
sistêmico para a empresa. Quaisquer tentativas de 
promover colaboração provavelmente não chegariam 
a lugar algum até que isso fosse resolvido. Também 
foi ressaltado que os colaboradores que realizavam a 
conexão entre as redes estavam perdendo a 
confiança, o que seria um fator-chave para resolver o 
problema da divisão das equipes. Compreender 
quem eram os principais influenciadores nesta 
dinâmica deu pistas sobre onde aprofundar as 
análises e quem definir como responsáveis por uma 
nova resolução. 

Adicionalmente, foi realizada uma pesquisa com 
clientes que demonstrou que apesar da busca por 
atuação proativa e estratégica, 71% dos casos eram 
os clientes que iniciavam o contato. Também foi 
possível identificar que seus clientes se sentiam mais 
satisfeitos quando tinham vários pontos de contato 
com especialistas em vez de um único intermediário 
ou contato que eventualmente não tivesse a 
experiência certa para ajudá-los imediatamente.  

Sem estas análises a empresa poderia tentar 
implementar um novo modelo organizacional sem 
endereçar as causas da divisão entre as áreas – e sem 
compreender os fatores-chave para seus clientes. 
Com este conhecimento a empresa foi capaz de 
definir ações para resolver o problema de confiança, 
o que poderia ter resultado na falha do modelo
teoricamente ótimo. Sem o tempo dedicado em
revelar as redes invisíveis e como elas suportam os
resultados da empresa, esta reorganização poderia
facilmente ter ido parar na longa lista de
transformações que falharam. A empresa está agora
utilizando estes insights para otimizar sua estrutura
organizacional para que seja altamente proativa e
estratégica para seus clientes. Estas mudanças
levarão em consideração a energia organizacional
existente e como o trabalho realmente é realizado
para direcionar a mudança e acelerar os seus
resultados.
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Não há uma solução única: encontrando uma 
estrutura adequada para sua organização 
“Somos ágeis nas extremidades. Somos estáveis 
no centro. E é assim que uma organização 
adaptável deve realmente ser.” – Michael Arena, 
CTO (Chief Talent Officer) da General Motors 

Desenhos organizacionais há muito tentam 
conciliar a tensão entre a impopularidade da 
hierarquia e sua aparente necessidade e 
descobrir o que fazer com relação a isso daqui 
em diante. Compreendendo e mudando a 
arquitetura da rede – o cenário de redes formais 
e informais que direcionam os padrões de uma 
organização – podemos finalmente resolver esta 
tensão. Primeiramente os líderes devem 
compreender as diferenças entre o tradicional 
desenho organizacional vertical e o novo 
desenho horizontal em rede para, então, com 
base nas estratégia e cultura únicas de cada 
organização, determinar o que deve permanecer 
no modelo hierárquico e o que precisa ser 
construído em rede para permitir agilidade e 
time-to-market necessários para sobrevivência 
no curto prazo e prosperidade no futuro. 

Não há nenhum modelo que se aplique para 
todos. Entretanto, ao iniciar este esforço, é 
importante considerar alguns aspectos: 

• Comece com a definição de seus
objetivos e a identificação, em alto
nível, de quais equipes podem se
beneficiar de hierarquia versus
estruturas adaptáveis: Lembre-se que
frequentemente áreas que não têm
contato direto com o cliente ou que
executem atividades críticas de suporte
“atrás das cortinas” tendem a funcionar
melhor com modelos mais hierárquicos
e eficientes. A aplicação de análises
tradicionais de desenho organizacional,
como a quantidade de reportes diretos
e número de camadas ainda faz
sentido. Modelos que têm como base
equipes flexíveis tendem a funcionar
melhor onde as pessoas atuam mais
nas “extremidades” da organização –
em iniciativas orientadas a resultados
ou a missão, geralmente em contato
direto com os clientes.

• Compare sua atual estrutura formal com a
rede informal da sua organização: As
análises ONA podem ajudar a identificar
e/ou validar quais novas equipes deveriam
trabalhar juntas ou que poderiam se
beneficiar com a manutenção de parte da
estrutura hierárquica.

• Identifique seu modelo ideal: Não se
prenda ao que está acontecendo
atualmente – ou o que você acha que
deveria estar acontecendo. Utilize a ONA
para compreender onde seus funcionários
entendem haver oportunidades para
colaboração entre áreas e valide isso com a
sua avaliação original de quais times
poderiam se beneficiar mais com o trabalho 
entre áreas.

• Avalie se seus funcionários estão prontos
para realizar a mudança: Lembre-se que
querer trabalhar de forma mais
colaborativa não é o mesmo que ter todos
as competências para tal. Utilize a ONA
para compreender qual o tamanho da
mudança cultural que sua organização
precisará para ter uma transição de sucesso
ao novo modo de trabalho.

• Prepare-se para uma mudança contínua:
Desenho organizacional não é um tema que
se “define e esquece”. As necessidades de
negócios podem exigir mudanças em certos
temas e que os modelos de equipe sofram
modificações contínuas para otimizar o seu
desempenho.
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Vale a pena repetir que este tipo de mudança não é fácil. As organizações precisam definir quanta 
autonomia, flexibilidade e agilidade é necessária para sua estratégia em particular. O roadmap para se 
tornar uma organização flexível é tipicamente uma série de mudanças pequenas e incrementais, ao invés 
de uma implementação geral e única. Normalmente requer um processo de otimização durante sua 
implementação, sem um modelo final pré-estabelecido. Entretanto, por meio da ONA, as variáveis 
invisíveis, que podem ter gerado diversos desafios no passado, agora podem se tornar visíveis, finalmente 
dando aos líderes as ferramentas de que precisam para guiar suas organizações para um futuro de 
sucesso ainda maior. 
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