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Resumo 
 
O trabalho “Comunicação e organização virtual: a comunicação organizacional on line 
como fator essencial na construção e perenidade da organização virtual” procura 
compreender como ocorre a comunicação em uma organização virtual, seus processos, 
ferramentas e pontos chave, objetivando estabelecer parâmetros de existência e 
perenidade da organização no ciberespaço. Parte integrante da tese de doutorado 
defendida em 2005, este estudo contou com ampla pesquisa bibliográfica e estudo de 
caso. Oferece levantamento detalhado da comunicação de uma organização existente 
somente no ciberespaço, onde foram apontados os fatores relevantes para sua 
perenidade: fator motivacional necessário ao estímulo à interação virtual cooperativa, 
necessidade de construção e manutenção de imagem institucional forte que delimite a 
organização no ciberespaço e definição clara dos códigos de conduta.  
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Introdução 

O presente trabalho, fruto da tese de doutorado defendida em dezembro de 2005, nos 

deu a oportunidade de compreender como acontecem os processos de comunicação em 

uma organização que usa, quase exclusivamente, as novas tecnologias da informação e 

da comunicação como ferramenta. A organização que foi objeto do estudo de caso não 

existiria se considerássemos os parâmetros tradicionais porque não tem endereço, sede 

própria ou telefone de contato. É uma organização virtua l que se atualiza a cada contato, 

e-mail e pageview, se concretizando nas relações de cooperação interativa entre seus 

membros e no seu produto: informação. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, TLC - Seminário de Temas 
Livres em Comunicação, realizado de 6 a 9 de setembro de 2006, UnB, Brasília/DF.  
2 Doutora e Mestre em Comunicação pela UMESP Universidade Metodista de São Paulo, Especialista em 
Administração de Marketing e Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Atua como docente na 
Universidade Anhembi Morumbi/SP, curso de Publicidade e Propaganda. 20 anos de atuação no mercado em 
publicidade e marketing, 06 anos de atuação no ensino superior. Diversos artigos e trabalhos publicados na área de 
marketing e comunicação organizacional. 
maziero@anhembi.br 
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Neste contexto, parece óbvio que organizações virtuais e não virtuais têm processos e 

necessidades de comunicação diferentes, o que nos levou à hipótese de uma teoria de 

comunicação organizacional on- line e definiu os objetivos gerais do estudo que foram: 

propor uma teoria acerca dos processos de comunicação organizacional on- line e 

descrever as estratégias de comunicação virtual. A oportunidade de testar esta hipótese 

surgiu no contato com uma organização virtual chamada REA/Brasil. A partir de sua 

trajetória foi possível compreender os impactos decorrentes da virtualização dos 

processos comunicacionais  e a importância da comunicação organizacional on- line 

como instrumento de competitividade e visibilidade especialmente para o terceiro setor 

da economia e organizações não governamentais. 

A REA/Brasil - Rede de Astronomia Observacional (www.reabrasil.org) é uma rede 

formal de astrônomos amadores pesquisadores, com experiência e interesse dirigidos à 

astronomia observacional em diversas áreas, conectados pela internet, com os membros 

espalhados por todo o território  brasileiro e ainda colaboradores em vários outros países 

sul-americanos, entre eles Argentina e Chile, além de Portugal. Esta característica 

permitiu uma avaliação da representatividade da organização, estrutura, características 

e, mais que isso, a oportunidade de contextualizar seus processos comunicacionais e 

compreender sua transformação abrangendo o período anterior e posterior à sua entrada 

no ambiente virtual. Após sua fundação a organização atravessou várias fases: a 

primeira em que os processos de comunicação aconteciam pelos meios tradicionais, 

correio e telefone, a segunda onde a informatização foi ganhando corpo e mudando as 

ferramentas de comunicação e a terceira onde a entidade passou a existir, comunicar, 

interagir e produzir conhecimento através da rede mundial de computadores, a internet. 

Em cada uma destas fases podemos identificar forças diferentes atuando, necessidades 

competitivas e situações coercitivas, que propiciaram as mudanças ao longo dos anos. 

Essa dinâmica do objeto consistiu na motivação básica para elegê- lo como relevante. 

1. REA/Brasil: o ator social em detalhes 

A organização REA/Brasil pode ser classificada como uma organização voluntária, 

segundo HALL (2004, p. 42), definida como “grupos conhecidos organizados 

formalmente, cuja maioria dos participantes não depende das atividades das 

organizações para viver, embora algumas posições possam ser remuneradas”. A 

organização objeto deste estudo é uma associação de indivíduos em torno de interesses 
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em comum, não econômicos, ligada à observação sistemática em astronomia com o 

objetivo de fornecer subsídios para pesquisa científica na área. 

Ligada ao chamado terceiro setor da economia, a organização não possui fins lucrativos 

e seus membros estão unidos pelo interesse mútuo e por objetivos em comum3. Sua 

estrutura como organização, segundo a classificação de HALL (2004, p. 44-154), é 

múltipla onde a distribuição dos elementos é mais horizontal do que vertical dispersos 

geograficamente. É uma organização pouco complexa, de estrutura simples com poucos 

níveis hierárquicos. A diferenciação das tarefas é horizontal, baseada na expertise, ou 

seja, na especialidade e conhecimento de cada membro. Há baixo grau de controle das 

funções e o foco está centrado na motivação e contribuição individuais.  

A organização tem uma estrutura de formalização mínima, o poder está descentralizado 

embora a tomada de decisões, referente à organização como um todo, esteja sujeita a um 

conselho normativo/diretivo. A liderança está ligada à especialidade e se dá por área de 

conhecimento. A tomada de decisões se dá em três níveis: no nível da coordenação de 

área, entre áreas afins em prol de algum evento conjunto e em conselho para eventos e 

decisões que afetam a organização como um todo. 

Com base nestas classificações, podemos afirmar que a organização REA/Brasil se 

configura como: uma organização não governamental, voluntária, de benefícios mútuos, 

ligada ao terceiro setor da economia, cujos membros estão unidos por interesses e 

objetivos em comum, onde a estrutura múltipla, simples e descentralizada, baseada em 

lideranças por especialidade, move-se em direção a contribuir para o registro de 

observações sistemáticas na área de astronomia através da motivação e contribuições 

individuais de seus membros para a elaboração de um banco de dados que ofereça 

subsídios para a pesquisa científica em astronomia. 

Organizações tendem à perenidade, movidas por propósito, missão e objetivos 

definidos. São sistemas fechados e a interação ocorre entre membros previamente 

aceitos como parte da organização e que comungam com os mesmos objetivos ou têm 

objetivos coincidentes. Organizações têm fronteiras definidas, mesmo que não físicas, 

configurando-se como um sistema fechado em que componentes administrativos, 

                                                 
3 BUENO (2003, p. 133) – sobre o terceiro setor – “Prefere-se, aqui, adotar como referência para o conceito de 
terceiro setor o texto disponível no site denominado “filantrop ia” (http://www.filantropia.org.br ), que postula, como 
principais personagens do terceiro setor: ong’s, empresas com responsabilidade social, entidades beneficentes, 
empresas doadoras, entidades sem fins lucrativos, fundos comunitários, pessoas físicas, empresas juniores sociais e 
até a chamada elite filantrópica, o que evidencia um leque diversificado de elementos” 
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estrutura e microambiente são identificáveis, onde há uma interação perceptível e 

delineável com o macroambiente com o qual interage. Organizações têm normas de 

conduta, regras, hierarquia, sistema de comunicação e normas de procedimento. São 

coletividades que existem numa base de continuidade, relacionando-se com outras 

organizações, têm objetivos e metas a serem alcançados e para os quais foram 

instituídas. Assim, a REA/Brasil é melhor definida pelo termo organização, 

acrescentando-se o termo virtual.  

Os membros da organização REA/Brasil unem-se, voluntariamente, em virtude de seus 

interesses e contribuem decisivamente, através do seu trabalho de observação, para a 

construção de informação ou conteúdo de extrema relevância para a pesquisa brasileira 

e mundial na área de astronomia. A organização REA/Brasil é também um coletivo 

inteligente. 

Fundada em 1988, a REA – Rede de Astronomia Observacional adotou a partir de 1998 

a designação de REA/Brasil por compreender que traduz de forma mais completa a 

atuação da organização hoje e os objetivos de expandir-se e tornar-se referência 

nacional e aglutinadora da pesquisa amadora em astronomia no Brasil. Carlos Alberto 

Colesanti, Cláudio Brasil Leitão Jr, Edvaldo José Trevisan e Tasso Augusto Napoleão 

foram os primeiros associados de um grupo que hoje conta com cerca de 100 membros 

espalhados em todo o território nacional, contribuindo ativamente com a astronomia 

observacional voltada para pesquisa de dados de cunho científico.  

A organização é suportada por três princípios básicos que são inegociáveis, segundo os 

fundadores: (1) Atividade puramente observacional; (2) Correção técnica seguindo os 

padrões internacionais de coleta de dados; (3) Trabalho em equipe. Segundo 

NAPOLEÃO4, em entrevista concedida a esta pesquisadora, quando foi decidida a 

fundação da organização estipularam-se: 

três critérios básicos que são inegociáveis e que, seja qual for a pessoa que no momento 
esteja dirigindo a REA, ela é obrigada a seguir. Estes três itens são: o tipo de atividade 
que é caracterizado como puramente observacional, ou seja, a REA não ensina, não 
divulga astronomia junto ao público leigo, não porque isso seja uma atividade menor, 
mas porque já existem outras associações, outros clubes de astronomia que fazem isso 
muito melhor do que a gente. O segundo item é a correção técnica em tudo o que a 
gente produz ou publica, esse é o fator de credibilidade da REA...O terceiro item é o 
trabalho em equipe, o que acontecia antes da fundação da REA é que nunca houve, 
embora tenham havido tentativas, uma organização nacional por causa das disputas 
regionais, a REA é essencialmente brasileira. 

                                                 
4 Tasso Augusto Napoleão, entrevista concedida a esta autora em Novembro de 2004 (ver anexos); 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 5 

Segundo os fundadores, a organização foi surpreendentemente bem recebida na época. 

Após a instituição oficial em janeiro de 1988, foram enviadas cerca de 60 cartas para 

astrônomos amadores do Brasil inteiro conhecidos pelos trabalhos que realizavam, 

destes, cerca de 50 aceitaram de imediato e ingressaram na REA. Com um mês e meio 

de sua fundação a organização já contava com 50 membros.  Hoje, 17 anos depois, são 

cerca de 100. 

A existência da organização, hoje, no ciberespaço, encoraja um estilo de 

relacionamento, segundo sugere LEVY (1999, p. 49): “quase independente dos lugares 

geográficos e da coincidência dos tempos”. A sobrevivência da organização em longo 

prazo está relacionada “às afinidades de interesses, conhecimentos, sobre projetos 

mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais” (LEVY, 1999, p. 127).  

Desde sua fundação, a REA desenvolveu cerca de 250 projetos observacionais e 

realizou cerca de 67.000 observações nos diversos campos em que atua. Hoje com cerca 

de 100 membros conectados via web, a REA é uma organização cujas comunicações se 

dão quase que exclusivamente em meio eletrônico. O potencial desta rede de 

relacionamentos é imenso e, é claro, extrapola o nacional e se globaliza através da união 

de diversos computadores numa rede global para a análise de informações coletadas 

pelos observatórios nacionais e internacionais, tanto amadores quanto profissionais, já 

que o volume de informações é enorme.  

Podemos, de maneira geral, dividir a história da organização em três fases distintas: 

1. 1988 – 1990 – REA papel: desde sua fundação até início da década de 90 a 

organização se comunicava basicamente através de telefone e correio, as fichas de 

observação eram manuscritas e as cartas e relatórios eram datilografados e copiados 

por xerox. Havia uma tentativa de informatização do banco de dados que só foi 

efetivada em março de 1990; 

2. 1991-1995 – REA Informatizada: aproveitando-se da tecnologia que se expandia 

rapidamente no Brasil, a REA informatizou seu banco de dados, mas ainda assim, 

havia a necessidade de digitar algumas obervações enviadas por seus membros, que 

continuavam manuscritas. As comunicações continuavam a ocorrer via telefone e 

correio, além de encontros presenciais eventuais; 
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3. 1995 - atual – REA Virtual: a partir do início de 1995 a organização passa, 

gradativamente a participar da Internet, alguns membros têm correio eletrônico e 

começam a proliferar as páginas individuais. Em 10 de Janeiro de 1997 entra no ar a 

primeira homepage da organização e, ao final de 1998, a REA virtualiza seus 

processos comunicacionais. Hoje as observações são inclusas num banco de dados 

disponível na web, que pode ser acessado por cada membro com o uso de senha, e 

as comunicações, embora o telefone e o correio coexistam quando necessário, são 

feitas basicamente através da internet. 

A Rede de Astronomia Observacional, REA/Brasil, é definida por seus membros como 

“um elo de ligação entre os astrônomos não-profissionais que se preocupam em registrar 

suas observações de forma sistemática e que permita a utilização dos dados brutos para 

trabalhos de cunho científico, sejam eles elaborados pela REA ou não”, a organização 

tem como objetivo a observação do céu através de uma metodologia sistemática e 

padronizada, consistente com os padrões de organizações astronômicas internacionais e 

sérias de maior experiência. 

A tabela 1, a seguir, relaciona as secções observacionais, respectivos coordenadores, 

localidade em que se encontram e o endereço eletrônico de cada página.  

Tabela 1 - Secções observacionais REA/Brasil 

Secção Observacional Homepage  
Estrelas Variáveis (José Serrano Augustoni) http://variaveis.reabrasil.astrodatabase

.net/  
Planetas Inferiores (Mercúrio e Vênus) e 
SETI (Cláudio Brasil Leitão Jr) 

http://planetasinferiores.re abrasil.astro
database.net/  

Marte (Nelson Falsarella) http://marte.reabrasil.astrodatabase.ne
t/  

Solar (Paulo Roberto Moser) http://solar.reabrasil.astrodatabase.net/  
Cometas (Alexandre Amorim) http://www.costeira1.astrodatabase.net/

cometa/  
Asteróides (Antonio Coelho)  
Planetas Jovianos (Nilton Frota e Paulo 
Casquinha) 

http://www.astrosurf.com/pcasquinha/s
aturno.jpg   

Astrofotografia (Marco De Bellis e José 
Carlos Diniz) 

http://astrosurf.com/diniz/  
http://usuarios.uninet.com.br/%7Edebe
llis/astroimg.htm  

Eclipses (Hélio C. Vital) http://www.geocities.com/lunissolar200
3/ 
 

Espectroscopia (Rogério Marcon) http://www.astroimagem.com/index.ht
m  

Ocultações http://lunar.astrodatabase.net/  
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Mesmo que a virtualização tenha ocorrido por força das circunstâncias, caracterizou-se 

como uma questão de sobrevivência da organização, sob o risco de tornar-se 

rapidamente obsoleta. A rede virtual, definida como um conjunto de nós 

interconectados, é caracterizada na organização REA/Brasil como cada um dos 

membros, conectados e ativos. Embora seja uma organização cujo acesso depende de 

aprovação prévia, o crescimento do número de nós interconectados é ilimitado. 

CASTELLS (1999, p. 498) observa que: “redes são estruturas abertas capazes de 

expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se 

dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”. 

 A REA/Brasil é uma WAN, wide area network, ou uma rede de comunicação dispersa 

geograficamente, e sua análise só pode ocorrer na compreensão das interações e 

dinâmicas entre os nós, avaliando o todo e as partes considerando seu aspecto 

integrador.  

A figura 1 apresenta uma modelização do tipo de rede: 

Figura 1 - Tipologia da rede REA/Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação tipológica das redes relacionada ao objeto, de acordo com tipologia apresentada em TREVISAN (2005, p. 58) 

A diferença entre os sistemas interconectados representados pela organização 

REA/Brasil e as organizações internacionais como a American Association for Variable 

Stars Observers (AAVSO) é que, a primeira é uma rede que agrega indivíduos em uma 

organização e a segunda é uma rede de redes que agrega redes em todos os países do 

mundo, interconectando organizações e aglutinando informação. 

A expansão da organização REA/Brasil é controlada na medida em que a aceitação de 

um novo membro depende de alguns pré-requisitos. SILVA (2005) observa que 
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“consolidar a rede significa avançar em produção, disponibilização de informações e 

ampliação do espectro de atores e beneficiários reunidos através da iniciativa”. 

Consolidar a rede significa, para a REA/Brasil, ampliar o número de observadores, o 

número de observações em seus bancos de dados, suas relações com organizações 

congêneres, e também, manter a imagem de qualidade que a fizeram referência entre os 

astrônomos amadores.  

O tipo de interação entre os membros é uma interação virtual cooperativa (CHEN, 

2005). Virtual porque acontece no ciberespaço, e cooperativa, embora não tenha pré-

existido ou tenha sido planejada, porque a interação cooperativa é a chave para a união, 

funcionamento e alcance de resultados, com ou sem coordenação ou intencionalidade 

prévia. No caso de organizações formais, como o objeto deste estudo, essas interações 

tendem a ser efetivamente intencionais e focadas em um propósito comum. Utilizando o 

modelo de colaboração 3 C proposto por CHEN (2005) e analisando as relações entre as 

partes que compõem a estrutura da organização objeto, identificou-se a relação de 

cooperação proposta no modelo representado na figura 2, a seguir: 

Figura 2 - Modelo de interação virtual cooperativa – REA/Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Os coordenadores de área dispõem as tarefas para os associados, astrônomos amadores 
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Modelo representativo do objeto REA/Brasil desenvolvido com base no modelo de colaboração em 
um grupo de trabalho, chamado de “Modelo de Colaboração 3C”, de acordo com FUKS (2005);
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questões que se façam necessárias. Os associados executam as observações e 

contribuem para que a organização REA/Brasil alcance seus objetivos, alimentando o 

banco de dados, de acordo com o código de conduta da organização. Os processos de 

comunicação e o próprio desenvolvimento do trabalho a que se propõe a organização 

podem causar conflitos, que são tratados pelos coordenadores de área ou conselho, se 

for o caso, sob o risco destes conflitos prejudicarem as relações entre os associados e, 

conseqüentemente, a existência e continuidade da organização. 

Virtualizar os processos de comunicação foi, para esta organização, uma questão de 

sobrevivência, segundo a percepção de seus fundadores, em virtude da necessidade de 

agilizar os processos comunicacionais e de acompanhar e atender às exigências dos 

organismos internacionais congêneres ou centralizadores de observações.  

Além disso, CASTELS (2003, p. 181) observa que, no atual sistema econômico-social, 

baseado nas novas tecnologias da informação e da comunicação, a inovação é 

importantíssima. Afirma o autor que “a habilidade organizacional em aumentar as 

fontes de todas as formas de conhecimentos torna-se a base da empresa inovadora”.  

Embora no caso da REA/Brasil não haja o componente econômico, prevalece a questão 

da inovação e necessidade de estímulo à troca de conhecimentos entre a organização e 

os membros por dois motivos: o membro detém o conhecimento referente a sua área e a 

REA precisa deste conhecimento para “construir-se” e tornar-se competitiva, assim 

como o membro precisa de uma organização como suporte. 

A tendência, segundo Carlos Colesanti5, é o crescimento da organização em vários 

sentidos, a partir do uso cada vez mais intenso da tecnologia,  o crescimento do número 

de membros, o aumento da contribuição da rede junto aos organismos internacionais, 

através de mais observações e da implementação de uma rede informatizada, 

interconectada e robotizada de observatórios, que vai democratizar na rede o acesso aos 

equipamentos mais avançados de observação, equalizando as oportunidades de 

realização de trabalhos. 

2. Estudo de caso REA/Brasil: considerações 

Embora a REA/Brasil não tenha surgido ou crescido em virtude das novas tecnologias e 

outros fatores tenham sido responsáveis por esse crescimento e construção de sua 

imagem e credibilidade, pudemos verificar que o estágio atual e o seu desenvolvimento 

                                                 
5 COLESANTI, Carlos A. Entrevista concedida à autora em dezembro de 2004. 
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futuro com certeza será fruto do desenvolvimento e acessibilidade das novas tecnologias 

no Brasil, que devem contribuir para melhorar e ampliar a atuação da organização em 

âmbito nacional e internacional. 

Tomando os paradigmas da Revolução da Tecnologia e da Informação propostos por 

CASTELLS (1999, p. 189), podemos afirmar que toda a estrutura desenvolvida pela 

organização REA/Brasil e a apropriação e uso intensivo das tecnologias, inclusive com 

relação à rede robotizada de observatórios, são efetivamente instrumentos para agir 

sobre a informação. Os dados coletados através das observações e disponibilizados pela 

organização em seus bancos de dados são os produtos que a organização tem a oferecer. 

A REA/Brasil fornece informação que contribui com o conhecimento em astronomia 

em nível mundial. 

Os principais impactos gerados pela adoção das tecnologias da informação e 

comunicação pela organização estão relacionados à: (1) forma e agilidade com que os 

membros trocam informações entre si e entre organizações congêneres nacionais e 

internacionais,  (2) disponibilização da informação aos astrônomos profissionais e (3) 

avanço tecnológico que implica, normalmente, queda nos custos das tecnologias. Este 

último aspecto tem sido, na comunidade de astronomia amadora, uma das principais 

vantagens que facilita o acesso a equipamentos modernos e eficientes que antes 

acabavam restritos aos órgãos governamentais ligados à astronomia em virtude do 

montante de investimento envolvido. 

A existência no ciberespaço, com suas características específicas, exigiu dos associados 

uma nova postura de relacionamento entre si e da coordenação com os associados. No 

período analisado a organização-objeto precisou reformular sua estrutura administrativa 

pelo menos três vezes porque, com a adoção das tecnologias da informação e da 

comunicação, a velocidade na troca de informações e na eficiência em divulgar estas 

informações foi um dos fatores cruciais. O observador precisa, com urgência efetiva, 

relatar suas observações para entidades afins como forma a registrar suas impressões e 

descobertas. Minutos de defasagem no relato das informações podem dar a outro 

observador e país a supremacia na descoberta, é questão absoluta de “quem viu (e 

registrou) primeiro”. Uma organização como a REA/Brasil que se propõe a aglutinar 

informação brasileira na área, tem que se adaptar e ter agilidade suficiente para atender 

às necessidades da área, se quiser sobreviver. Do contrário é ultrapassada por outra 
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organização ou perde sua função de aglutinadora de conhecimento, perdendo sua razão 

de ser. 

Agilidade, flexibilidade, transparência, desburocratização, são características 

necessárias a essa organização virtual. Colaboração, sentimento de pertencimento e da 

importância do trabalho desenvolvido por todos os associados são condições que 

contribuem para sua perenidade no que se refere ao fator motivacional para a interação 

virtual cooperativa, sem a qual não há organização. 

A manutenção de uma organização virtual está diretamente relacionada com sua 

capacidade de gerar interação virtual cooperativa, levando cada associado a agir de 

forma pró-ativa, produzindo resultados e levando a organização ao seu destino. Este 

ponto crucial identificado ao longo do desenvolvimento deste estudo é a questão mais 

marcante com relação a organizações cuja existência está delimitada no ciberespaço. 

Sem o fator que motive constantemente cada membro a interagir, atuar e produzir 

resultados, uma organização virtual está fadada a desaparecer. 

Outro ponto essencialmente relevante se refere aos recursos para a construção e 

manutenção de imagem institucional que delimite a organização no ciberespaço. A 

organização virtual não tem estrutura física, desta forma, é a partir dos seus processos 

de comunicação através das diversas ferramentas de comunicação de que se utiliza que 

a organização vai construindo gradativamente uma imagem que a faça distinguir-se no 

ciberespaço, emprestando a ela limites muito claros, embora virtuais. Esta imagem está 

relacionada à percepção que o nome ou imagem da organização hão de suscitar nos 

diversos públicos com os quais ela se relaciona. Como em qualquer outro tipo de 

organização, a imagem institucional forte gera credibilidade, segurança e auxilia no 

desenvolvimento de negócios e crescimento. O terceiro ponto crucial se refere à 

descrição clara do código de conduta da organização, ou seja, aqueles códigos 

elaborados em consenso dentro do grupo e que representam as bases, os pilares em que 

se apóia a organização. 

A REA/Brasil, pela própria característica de seu objeto de estudo, convive de forma 

tranqüila com a assincronicidade espaço-temporal, esta relação não pareceu representar 

um grande desafio em nenhum momento. Através das entrevistas realmente identificou-

se que a maior preocupação do staff diretor da organização está relacionado ao fator 

motivacional: como fazer com que os membros sejam ativos e contributivos com suas 

observações em caráter constante. E mais, como auxiliar um observador experiente, 
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profundo conhecedor de sua área, a comunicar de forma atraente seu trabalho. Nestes 

dois tópicos percebemos que a maior dificuldade não se encontra na realização do 

trabalho a que se propõe, nem em termos de conhecimento, nem em termos de 

qualidade do produto final, mas nos processos de comunicação. 

De acordo com os parâmetros e analisando a organização sob estes aspectos conclui-se 

que, embora de maneira não formal, existem pactos com relação à troca de informações 

e comunicação em geral. Os membros da organização comunicam-se através das duas 

ferramentas desenvolvidas para isso, Reanet e Conrea. Os associados têm ciência e está 

acordado entre eles que a REA deve centralizar informações através de sua homepage e 

páginas de secções observacionais. 

Embora a Internet seja uma ferramenta potencialmente de comunicação todos-todos, 

percebemos que a organização ainda carece de estabelecer fluxos e redes mais 

adequados. Estas considerações abarcam o microambiente da organização. Se 

considerarmos as relações com o macroambiente, veremos como complicador a falta de 

um canal interativo de relacionamento entre o público externo e a organização. 

Quanto às barreiras e ruídos identificados na comunicação da REA/Brasil identificamos 

sinais que indicam declínio do fluxo de informações, através da própria estatística das 

listas de discussão, embora isso não possa conferir um indicador seguro de que haja 

problemas de comunicação, já que pode ser simples reflexo de épocas com problemas 

meteorológicos, em que diminuem as observações ou envolvimento dos membros em 

suas atividades diárias. Não foi desenvolvida nenhuma ação neste estudo que nos 

permita efetivar conclusões sobre os outros sinais reconhecíveis de que haja ruído na 

comunicação organizacional da REA/Brasil.  

Já com relação às barreiras na comunicação organizacional, pudemos identificar que 

existem barreiras pessoais, relacionadas ao comportamento dos próprios associados com 

relação a determinadas ações ou atitudes, mas também não foi empreendida avaliação 

específica para este ponto. O excesso e sobrecarga de informações é uma barreira que 

pensamos ser inerente ao advento das novas tecnologias e refere-se a todos os tipos de 

organizações, não somente às organizações virtuais ou a REA/Brasil. Na entrevista, um 

dos fundadores observou que a agilidade e facilidade de atualização em termos de 

informações trazida pela Internet são fatores positivos na área, dada a dificuldade de 

acesso que existia anteriormente. Não há dados para uma análise concreta desta barreira. 

Conforme avaliado na análise dos fluxos e redes na organização REA/Brasil, o processo 
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administrativo-burocrático de comunicação constitui um dificultador com relação à 

comunicação entre os associados e o conselho normativo.   

Conclusão 

A REA/Brasil é uma organização virtual do terceiro setor da economia. Neste setor 

estão localizadas organizações que podem beneficiar-se, e muito, das vantagens 

relacionadas à existência no ciberespaço. Na análise do objeto do estudo de caso, o que 

percebemos é que não houve mudança substancial da organização ou de suas atividades 

ao longo dos anos. Estas se mantiveram as mesmas, assim como seus objetivos, missão 

e código de conduta. O que mudou foram os processos através dos quais a organização 

se comunica, os instrumentos que utiliza para esse fim e, principalmente, a forma de 

condução do negócio. Os relacionamentos foram alterados pela entrada da organização 

na internet e adoção das tecnologias da informação e da comunicação, podemos notar 

isso claramente e destacar por exemplo, o impacto que deverá causar a rede robotizada 

de telescópios cujo funcionamento já se inicia, mudando a astronomia observacional no 

Brasil e favorecendo o trabalho de inúmeros astrônomos amadores e profissionais em 

todo o território nacional. 

Vimos que as organizações têm muitos motivos para adotarem a comunicação via 

internet, que constitui, na maioria das vezes, uma das ferramentas do mix de 

comunicação da organização. Não se pode afirmar que a comunicação organizacional 

on- line configure ou possa vir a ser considerada como única forma de comunicação de 

uma organização. Mesmo em uma organização totalmente virtual, não se pode 

prescindir das ferramentas tradicionais de comunicação que complementam e apóiam o 

alcance do objetivo maior que é a construção da imagem institucional forte, 

diferenciada e o mais perene possível. 

A virtualização de uma organização gera a necessidade de diversas modificações na 

forma como os indivíduos e organizações se comunicam. Num primeiro momento, as 

mudanças exigem novas posturas com relação aos recursos administrativos, estrutura do 

organograma organizacional, ajustes específicos que dizem respeito à descentralização 

trazida pelo processo. No entanto, estes ajustes, embora absolutamente necessários, são 

simples frente aos pontos cruciais da virtualização: (1) fator motivacional necessário ao 

estímulo à interação virtual cooperativa e (2) construção e manutenção de imagem 

institucional que delimite a organização  no ciberespaço e a (3) definição clara de 

códigos de conduta.  
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Para qualquer organização estes fatores são importantes mas, para uma organização que 

muitas vezes não conta com limites físicos, a construção da imagem institucional é de 

extrema importância porque: (a) define os limites organizacionais, circunscrevendo a 

organização na mente de seus colaboradores e dos públicos com os quais mantém 

contato; (b) confere credibilidade à organização, o que representa (c) um elemento de 

competitividade no ciberespaço.  

A virtualização agiliza a comunicação, favorece a descentralização, porém exige uma 

nova postura, estrutura, habilidades e conhecimento. O fator motivacional é o principal 

desafio, principalmente em organizações virtuais e redes organizacionais. A 

organização como coletividade inteligente, reconhecida pelas suas expertises na área em 

que atua, colabora para a construção da imagem institucional forte e favorece a 

credibilidade da organização. 

Embora este processo tenha potencializado a capacidade de produção de observações, 

acúmulo de dados observacionais e, conseqüentemente, possibilidade de oferecer mais e 

melhor para o mercado nacional e internacional, exigiu ajustes e habilidades tanto da 

coordenação de área quanto dos associados. Mas é fato que o acesso, via internet e 

robotizado, a telescópios em território nacional e, posteriormente, internacional, é um 

passo extremamente significativo para a astronomia observacional brasileira cujo 

pioneirismo é da REA/Brasil. 

Percebe-se que uma organização sem fins lucrativos, cuja associação e participação 

ativa se dá pela vontade individual, oferece na sua virtualização, o espaço necessário 

para a manifestação dessa vontade, mas também é verdade que o não compromisso 

representa uma dificuldade ao estímulo e à constância nos resultados. 

Outro fator é que a virtualização oferece uma rapidez de difusão do conhecimento que 

favorece a contribuição da REA/Brasil em termos nacionais e internacionais, como 

referência na área, mas também pode ser um fator de risco na dispersão das 

informações. Como a internet liga diretamente o observador à entidade internacional na 

área que pesquisa, por exemplo, secção observacional de Marte à International Mars 

Patrol (IMP), a REA/Brasil tem que oferecer motivos adicionais para que o observador 

a use como intermediária neste processo, do contrário ela deixa de ser uma unidade 

aglutinadora deste conhecimento que se dispersa, rápida e facilmente. Isto se configura 

como um desafio constante. Ao mesmo tempo, é através de seu papel como 

aglutinadora destas informações em nível nacional, que sua imagem, credibilidade e 
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posição como referência na área se fortalecem, solidificando a organização e 

estabelecendo as bases para a sua perenidade.   
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