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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar o fenômeno das organizações que se articulam em 

rede com a finalidade de aliar interesses em comum, ou resolver um problema 

complexo, ou ainda ampliar o raio de alcance de suas ações. Nesse sentido, as 

organizações que se articulam em rede reconhecem, primeiramente, que não podem 

alcançar determinados objetivos de forma isolada e necessitam conciliar seus recursos 

com os de outras organizações, como, por exemplo, informações, conhecimento, 

dinheiro,  ou até mesmo, status, experiência, legitimidade.  

Os tipos de rede variam, principalmente, de acordo com o nível de autonomia dos atores 

e com a natureza das relações de interdependência que estabelecem entre si, resultando 

num espaço permeado por troca de idéias, sinergia de ações e, também, conflitos de 

opinião e interesses. 

No campo de estudo da administração, as redes correspondem a um fenômeno 

organizacional que traduz a complexidade dos empreendimentos contemporâneos, se 

utiliza da flexibilidade proporcionada pelas tecnologias de comunicação e incorpora os 

estilos de gestão que buscam maior participação e compromisso das pessoas envolvidas. 

Em contraposição ao modelo de organização burocrática, a rede pressupõe uma 

disposição horizontal dos atores, sejam indivíduos ou instituições, baseada em relações 

mais simétricas do que hierárquicas, mais cooperativas do que competitivas e mais 

dinâmicas do que normativas, exigindo novos parâmetros para a coordenação das ações. 
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Esse trabalho busca sistematizar as diferentes interpretações e propostas relacionadas à 

gestão de redes, com ênfase no referencial teórico voltado às redes de políticas públicas, 

uma vez que, nessas, é fundamental conciliar a democratização do processo decisório à 

efetividade dos empreendimentos, em outras palavras, a racionalidade dialógica à 

racionalidade instrumental e, nesse sentido, evidenciam os desafios essenciais na gestão 

deste novo arranjo organizacional. 

No primeiro capítulo se analisa o contexto histórico, as tendências no campo da 

administração e os desafios de organização da esfera pública democrática. O capítulo 

seguinte traz o referencial teórico sobre o conceito de redes e seus principais aspectos de 

gestão.  

O último capítulo apresenta a pesquisa empírica, na qual é utilizado o método de estudo 

de caso, com a finalidade de investigar a dinâmica organizacional e o modelo de gestão 

de uma rede considerada um caso revelador: o Comitê das Entidades Públicas no 

Combate à Fome e pela Vida, que atua no Brasil em âmbito nacional e atualmente 

articula mais de 700 organizações. 
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1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

A palavra rede vem sendo enunciada, freqüentemente, para designar variados tipos de 

articulação entre indivíduos, organizações, cidades ou países. O uso do conceito no 

estudo dos fenômenos sociais, no entanto, não é recente. O termo vem sendo aplicado 

há muito pela psicologia e pela antropologia como instrumento de análise das relações 

que são construídas pelos indivíduos no seu círculo social. Mais recentemente, a idéia 

de redes foi adotada na ciência política para analisar o pluralismo na esfera pública, as 

novas formas de co-gestão e a dinâmica das relações inter-organizacionais.  

Segundo Marques (1999), o pressuposto da análise de redes é que o “social” é 

estruturado por inúmeras redes de relacionamento pessoal e organizacional de diversas 

naturezas. As posições que os atores ocupam em uma determinada rede influenciam 

suas ações, projetos e preferências, assim como o acesso aos distintos recursos de poder. 

Assim, a análise de redes possibilita mapear os “nós” de um determinado sistema social, 

isto é, os principais atores que o sustentam; identifica os grupos que estão incluídos e os 

excluídos; analisa o desenvolvimendo do imaginário coletivo; os fatores de 

conectividade na rede e as naturezas das múltiplas interações (Scherer-Warren, 1997). 

Conferindo maior importância à compreensão das relações, ao invés dos atributos dos 

indivíduos, essa perspectiva considera que as características das instituições e dos atores 

sociais são apenas “cristalizações dos movimentos, encontros e trocas nas múltiplas e 

intercambiantes redes de relações” (Marques, 1999:3). 
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Por outro lado, a noção de redes manifesta certa imprecisão, devido a sua ampla 

disseminação e popularidade (Abramovay, 2000). Como acontece com todo o conceito 

que se torna uma moda, a palavra perdeu significado substantivo e cabe a distintas 

aplicações. A idéia de redes, utilizada inicialmente por uma sociologia “relacional”, 

vem sendo aplicada, de modo mais recente, aos arranjos organizacionais flexíveis e 

plurais, que se formam no setor econômico, político ou social. 

A herança da perspectiva sociológica, ainda que necessária, é insuficiente para dar conta 

do novo fenômeno, tornando importante agregar a contribuição das teorias 

organizacionais. Enquanto a sociologia relacional toma como objeto de estudo as redes 

informais, imersas no tecido social, o fenômeno organizacional das redes implica em 

estruturas mais ou menos formais e são intencionalmente constituídas para cumprir com 

alguma finalidade. 

Assim, a rede é entendida neste trabalho com uma estrutura organizacional formada por 

um conjunto de atores que se articulam com a finalidade de aliar interesses em comum, 

resolver um problema complexo ou amplificar os resultados de uma ação, e consideram 

que não podem alcançar tais objetivos isoladamente. Na rede, os atores sociais mantêm 

a sua autonomia e estabelecem múltiplos vínculos de interdependência entre si, 

resultando numa dinâmica arena permeada por relações de cooperação e conflitos de 

opinião. 

A abordagem de redes, como instrumento de análise dos novos arranjos 

organizacionais, se amplia e passa a incorporar novas variáveis, dentre as quais, a 

abrangência da rede em termos da pluralidade de atores envolvidos; o grau de 

centralidade e participação relativa das organizações; a natureza dos vínculos e, em 
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particular, das negociações; o grau de visibilidade pública da rede e os objetivos a que 

se propõe cumprir (Moura, 1997). 

De acordo com Metcalfe (1997), nos arranjos organizacionais em rede predominam as 

relações de cooperação sobre a competição, assim como os atores reconhecem e 

avaliam de forma positiva a sua interdependência (Cavalcanti, 1998).  

Não obstante, o caráter de conflito é constitutivo da rede. Trata-se de organizações 

autônomas que atuam com lógicas e valores próprios e, ao mesmo tempo, desejam 

conciliar ações visando alcançar um objetivo comum. Nesse processo, as organizações 

necessitam negociar uma interpretação da realidade (Cavalcanti, 1998), para 

conseguirem trabalhar em conjunto, “co-laborar” (Rovere, 1995). 

Sendo uma arena de confluência de percepções, a rede manifesta a capacidade dos 

atores sociais explicitarem sua riqueza intersubjetiva, organizacional e política, trata-se 

de um espaço no qual os atores estão dispostos a trocar informações, dividir tarefas e 

agregar valor às iniciativas (Jacobi, 2000). 

Scherer-Warren (1997) observa que a rede vem sendo idealizada com um “formato 

organizacional democrático e participativo”, no qual as relações inter-institucionais se 

caracterizam pela não-centralidade organizacional e não-hierarquização do poder, 

tendentes à horizontalidade, complementaridade e abertas ao pluralismo de idéias e à 

diversidade cultural.  

No âmbito do setor público, podemos observar a formação de variados tipos de 

articulação inter-institucional decorrentes do processo de reforma do estado e o modelo 

de redes surge como possibilidade de conciliar, às mudanças políticas em busca de 
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maior distribuição do poder, as inovações administrativas orientadas a uma 

configuração organizacional descentralizada e intersetorial. Nesse sentido, a estrutura 

em rede vem sendo apontada como uma alternativa na reconstrução das relações entre 

estado e sociedade, em busca de novas formas de democracia e gestão pública. 

Todavia, a proposta de redes, para a condução de ações públicas, encontra obstáculos 

políticos e gerenciais. De um lado, a economia de mercado globalizada vem 

influenciando significativamente a condução dos projetos alternativos de reforma do 

estado, resultando em uma transferência inadequada de conceitos, provenientes do setor 

privado, ao âmbito da ação pública, o que acaba por reduzir a gestão de redes que 

envolvem estado e sociedade em gestão de contratos para a prestação de serviços 

sociais. No aspecto gerencial, há uma tendência, relacionada aos modelos 

organizacionais incipientes, que ao invés de sistematizar um modus operandi próprio, 

adaptam instrumentos de gestão tradicionais, o que compromete a inovação, e mesmo a 

sobrevivência, de iniciativas promissoras. 

Com isso se abrem algumas indagações. Afinal, quais são os fatores contemporâneos 

que favorecem a constituição das redes e conferem a elas distintos significados? Como 

as redes respondem aos desafios da fragmentação das sociedades contemporâneas e da 

exclusão social de grande parte da população brasileira? E, finalmente, considerando 

seus limites diante dos desafios que se impõem, quais são os instrumentos de gestão 

necessários para superá-los? 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é conduzir uma investigação na literatura 

relacionada ao tema das redes e uma pesquisa empírica de um caso revelador, com a 
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finalidade de sistematizar, ainda que preliminarmente, um referencial teórico sobre a 

gestão desse novo e complexo arranjo organizacional. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

2.1  As transformações na sociedade projetam novos modelos de organização 

As organizações contemporâneas vêm passando por mudanças expressivas, que são 

reflexo do nível de complexidade que as nossas sociedades alcançaram.  

Dentre os múltiplos fatores que convergem e resultam nessa complexidade, cabe 

destacar, para fins deste trabalho, o fato de que, em meio ao ápice da sociedade de 

massas, na base da estrutura social contemporânea desponta, cada vez mais, uma 

surpreendente diversidade de grupos sociais, que manifestam características e valores 

próprios e estabelecem fronteiras bem demarcadas com relação àquilo que lhes é 

diferente. 

Na sociedade de massas, a grande maioria da população segue modelos de 

comportamento generalizados, no âmbito econômico com a produção em larga escala e 

o consumo de bens padronizados, na vida política mediante normas generalizadas de 

participação dos cidadãos e na vida cultural através das formas de entretenimento 

proporcionado pela mídia. Em termos institucionais, a sociedade de massa se traduz na 

concepção industrial, burocrática e urbana das organizações modernas (Ortegati, 1999).  

No entanto, e apesar desses estilos de vida e de organização serem predominantes, se 

atentamos para as mudanças na composição do tecido social, podemos identificar 

também novos fenômenos organizacionais que expressam, na atualidade, o pluralismo 

dos grupos sociais e suas novas formas de interação.  
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Como conseqüência, as teorias organizacionais mais recentes começam a repensar a 

concepção fordista de produção e o modelo burocrático de organização, em especial no 

que se refere à divisão de tarefas, a orientação por normas, as atividades padronizadas e 

a distribuição de poder através da hierarquia – elementos compatíveis às necessidades 

de organização de um incipiente sistema social de base capitalista. E agora, muito 

provavelmente, testemunhamos um momento de transição das estruturas 

organizacionais verticais e monolíticas, predominantes nos séculos XIX e XX, em 

modelos de articulação organizacional que privilegiam a diversidade e horizontalidade. 

 

2.2  A modernização, a globalização e a revolução tecnológica na formação das 

redes 

De forma geral, podemos observar três fatores principais, e inter-relacionados, que 

favorecem a constituição de redes, tanto no âmbito do setor privado quanto do setor 

público, quais sejam, o processo de modernização, o dinamismo do ambiente 

globalizado e o impacto das tecnologias de informação. 

O processo de modernização ocorrido com grande velocidade no último século e a 

decorrente individualização de valores, comportamentos e hábitos têm conformado uma 

sociedade diversificada econômica e culturalmente. Como conseqüência, no setor 

privado, as empresas passam a orientar suas atividades para a segmentação do mercado, 

atendendo ao cliente com uma oferta de produtos e serviços cada vez mais 

personalizada. Com relação ao setor público, o estado se depara com distintas demandas 

sociais e uma multiplicidade de atores influenciando nas decisões políticas (Lechner, 

1997), o que exige, simultaneamente, maior eficácia dos serviços sociais e 

descentralização do poder, em direção ao governo local e à sociedade. 
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Nesse sentido, estruturas organizacionais horizontais favorecem uma maior 

aproximação da empresa com os clientes e do governo com os cidadãos, possibilitando 

responder às suas necessidades e reivindicações específicas, diferentemente do modelo 

vertical de administração orientado à provisão das massas. 

Com relação ao dinamismo no contexto mundial têm-se, de um lado, a globalização dos 

mercados e a fluidez do capital financeiro, que transita com grande autonomia de um 

país a outro, resultando numa verdadeira crise de soberania dos estados devido à perda 

do domínio sobre a produção e o capital, administrados pelas corporações 

transnacionais, no território nacional. Por outro lado, a globalização também significa 

maior interação entre os indivíduos e organizações de diferentes países, favorecendo o 

intercâmbio cultural e a construção de identidades coletivas em nível global. 

Assim, o dinamismo da globalização passa a influenciar as novas formas 

organizacionais, delineadas então para atuarem com maior flexibilidade, agilidade no 

processo decisório e habilidade nas negociações com agentes externos, sobrepondo-se 

às tradicionais organizações hierárquicas, com rígida estrutura de poder, obediência às 

normas fixadas e voltadas para o ambiente interno. 

A respeito das tecnologias de informação, que envolvem todo um conjunto de 

tecnologias de microeletrônica, optoeletrônica, computação, telecomunicação e 

radiodifusão (Castells, 1999), já é uma evidência manifesta a revolução produzida nos 

modelos organizacionais, criando formas completamente alternativas de planejamento, 

coordenação e controle das atividades, no momento em que viabiliza a articulação 

virtual, em tempo real, dos indivíduos e das organizações.  
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É fato que “a tecnologia não determina a sociedade, nem a sociedade escreve o curso da 

transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive criatividade e 

iniciativa empreendedora intervêm no processo de descoberta científica, inovação 

tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um 

complexo padrão interativo” (Castells, 1999:25). As tecnologias da informação não só 

representam a base tecnológica das redes, mas também oferecem um vasto leque de 

formatos organizacionais e de fluxos gerenciais, condicionados, evidentemente, pelas 

particularidades de cada contexto. 

Em síntese, cabe ressaltar que os fatores mencionados, do atual momento histórico, se 

de um lado propiciam a formação de modelos organizacionais reticulares, de outro não 

determinam seus objetivos, as regras de atuação ou a natureza das relações, que serão 

definidos pelos próprios atores sociais inseridos em distintos campos de atividade. 

 

2.3  As redes inter-organizacionais e intra-organizacionais das empresas 

Com o aumento da competitividade decorrente da economia de mercado globalizada, as 

empresas estão buscando se concentrar nas suas competências essenciais e se articular 

com outras organizações, seja para suprirem necessidades secundárias, como no caso 

das terceirizações, seja para obterem sinergia, através de parcerias e alianças 

estratégicas, com empresas concorrentes, fornecedores, entre outros.  

Uma tendência recente na área é a valorização do capital intelectual em detrimento do 

processo de produção, remodelando as organizações em equipes de projetos, orientadas 

para operações novas, inabituais, que não se repetem (Aktouf, 1996), evidenciando com 
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isso os sinais de esgotamento do paradigma fordista. A conseqüência desse processo 

atinge, sobretudo, a hierarquia de poder, com a desmontagem do organograma 

tradicional e a alteração das relações entre as áreas da empresa, produzindo uma 

estrutura conectiva mais horizontal do que vertical.  

Além disso, cada vez mais, se consolida a idéia em desenvolver e manter o foco no 

cliente e a partir dessa estratégia é que se define a logística de atividades. Isso implica 

em delegar autonomia às unidades envolvidas diretamente com o público, inclusive em 

decisões relacionadas à produção e distribuição de bens e serviços. 

Em outras palavras, essas tendências estão delineando um modelo administrativo que 

passa a conferir maior relevância às articulações inter-organizacionais (tercerização e 

parceria) e à descentralização intra-organizacional (equipes de projetos e foco no 

cliente). Não obstante, a maior interação com agentes externos e a maior autonomia das 

unidades internas correspondem a uma estrutura de grande complexidade relacional, 

devido aos conflitos de percepções e de interesses, o que por sua vez denota a dinâmica 

das redes, resultante da liberdade de decisão dos atores envolvidos e da relação de 

interdependência que estabelecem em uma estrutura horizontal. 

Entretanto, se a idéia de horizontalidade foi utilizada até agora como referência à 

geometria do modelo de redes, faz-se necessário indagar sobre a natureza dessas 

relações. Por certo, a noção de verticalidade se refere à hierarquia e às relações de 

autoridade. A idéia de horizontalidade existe em contraposição à anterior, 

predominando os vínculos entre pares numa relação de negociação (Rovere, 1998). 

Em se tratando das organizações de mercado, o parâmetro que baliza as negociações é, 

via de regra, o diferencial, ou valor competitivo, agregado por cada uma das partes ao 
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projeto em comum. Assim sendo, por vezes o resultado da negociação pode ser 

determinado de forma unilateral caso uma das partes detenha maior poder de barganha.  

Nesse sentido, a natureza das negociações varia amplamente, de acordo com o tipo de 

relação de interdependência que é estabelecida entre as partes, podendo ir da 

subordinação à reciprocidade, ou em outras palavras, estão inseridas num continuum de 

possibilidades entre a hierarquia e a rede.  

Isso significa que qualquer relação horizontal está baseada numa negociação, mas 

existem diversos tipos de negociação, que por sua vez, não pressupõem uma relação 

simétrica. Portanto, a investigação dos modelos horizontais revela inovações na 

disposição espacial das organizações e, principalmente, na reconfiguração das relações 

de poder. Em se tratando de redes, prevalecem as relações de reciprocidade nas 

negociações entre as organizações. 

 

 

2.4  A transferência de conceitos do setor privado ao setor público 

No âmbito do setor público, as mudanças traduzem inovações não só no aspecto 

administrativo, mas também político, ambos decorrentes do processo de reforma do 

estado. Dentre essas mudanças, se encontram, de forma similar ao setor privado, as 

tendências de descentralização intra-organizacional - do governo federal para o governo 

local - e de articulação inter-organizacional - entre estado e sociedade (Fleury, 2000). 

Trata-se, porém, de diferentes atores, que buscam objetivos substancialmente distintos 

daqueles do setor privado, tradicionalmente, a maximização do lucro. Pois, ainda que 

exista, entre os cidadãos, a disputa por privilégios, na arena pública se desenrolam as 
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lutas pelos direitos, tanto econômicos, quanto políticos e sociais, tanto particulares 

quanto coletivos. 

Nesse sentido, e com base na perspectiva de Guerreiro Ramos (1973) a respeito da 

“transferência de conceitos”, o intercâmbio de idéias, como a noção de redes por 

exemplo, entre as teorias administrativas do setor público e privado, deve ser reservado 

às áreas em que é pertinente e adequada a tentativa de examinar um problema segundo o 

modelo tomado de empréstimo, porque possuem características realmente análogas. É 

uma tentativa de entender o não-familiar com o familiar, o desconhecido através do 

conhecido (Schon, 1963).  

No entanto, um modelo emprestado de outro contexto pode ser inadaptável a 

determinadas situações, ou ainda, as similaridades que possuem podem ser irrelevantes 

para compreender os aspectos mais importantes do novo fenômeno. Assim, se uma 

análise parte deste equívoco,  sucumbe ao uso inadequado dos conceitos (Guerreiro 

Ramos, 1963). 

Em outras palavras, segundo Kaplan (1964), “não há, no mundo, duas coisas totalmente 

semelhantes; assim, o uso de cada analogia, embora adequada, pode nos levar longe 

demais; por outro lado, nunca duas coisas são completamente diferentes, de maneira que 

há sempre campo para a analogia, se o desejarmos” (citado por Guerreiro Ramos, 

1963:6). 

Com isso, se extrai duas importantes considerações. Em primeiro lugar, as semelhanças 

entre as redes do setor público e privado estão delimitadas em áreas bem específicas, em 

geral no nível administrativo operacional, e não estratégico, já que os objetivos de cada 

setor são razoavelmente distintos. Em outros termos, a analogia procede quando se trata 
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de atividades nas quais impera a racionalidade instrumental, ou seja a lógica da 

eficiência, mas quando se trata de ações em que predomina a racionalidade 

comunicativa, em busca da construção intersubjetiva da realidade, há diferenças claras, 

uma vez que na essência da política está o componente democrático e a eqüidade. 

Em segundo lugar, a observação de que “há sempre campo para a analogia, se o 

desejarmos” sinaliza que a transferência de conceitos, por exemplo do setor privado ao 

público, é uma opção dos sujeitos envolvidos com a questão, baseados em seus valores 

e intenções, e a partir dos quais decorrem os ajustes metodológicos necessários à 

construção da analogia. Assim, no nosso caso, a significação atribuída ao conceito de 

redes nas propostas de reforma do setor público vai depender, primordialmente, da 

concepção de estado e de sociedade desejada pelos atores políticos que conduzem suas 

transformações. 

 

2.5  As concepções da reforma do estado  

O processo de reforma do estado, de maneira geral, busca transformar uma estrutura 

organizacional e política que é caracterizada pela excessiva verticalização e 

burocratização, tornando os processos de decisão pouco visíveis e controláveis pelos 

cidadãos; possui significativa concentração de poder no âmbito central, que se encontra 

distante das necessidades e reivindicações das comunidades; e oferece uma má 

qualidade nos serviços públicos, devido, principalmente, à apropriação dos recursos por 

parte de interesses privados. 

As propostas de reforma são apresentadas por diversos organismos, públicos e privados, 

nacionais e internacionais, face ao aprofundamento da crise de governabilidade do 
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estado. Não obstante, predominam, desde a década de 80, a ênfase nas reformas 

organizacionais que tomam como base as tendências no setor privado e se orientam pela 

lógica do mercado, configurando uma transferência inadequada conceitos, porque 

insuficiente, diante do desafio administrativo e político de reconfiguração do setor 

público. 

Para compreender esse processo de crise e reformas, no entanto, é necessário identificar 

as diferentes perspectivas que o interpretam e se contrapõem. 

Numa perspectiva, a globalização dos mercados e a autonomia do capital financeiro 

implicam numa profunda instabilidade de fatores econômicos1 e sociais que antes 

estavam sob o controle dos estados, principalmente no que se refere ao planejamento da 

produção e a proteção ao trabalhador, agravando a situação, no aspecto financeiro, de 

vulnerabilidade à especulação e, no aspecto político, de desemprego estrutural crescente 

no país. Trata-se, nessa concepção, de uma crise de governabilidade conseqüente da 

economia de mercado globalizada. 

Noutra perspectiva, a crise do estado significa a falência do modelo vigente em corrigir 

as falhas do mercado e sustentar o nível de atividade econômica. Nessa concepção, o 

pressuposto da imperfeição dos mercados é substituído pelo da imperfeição do estado 

(Farah, 1998), tendo como conseqüência a proposta de regulação da sociedade pela 

                                                             
1 O economista inglês Peter Gowan resumiu da seguinte forma as relações entre produção e finança nas 
economias de mercado: o setor produtivo é “determinante” porque só ele é capaz de gerar o novo valor 
que vai ser acumulado pelos proprietários de capital; o setor financeiro é “dominante” porque ele vai 
decidir o valor da riqueza a ser acumulada e o destino dos novos fluxos de crédito (Belluzzo, 2001). 
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lógica econômica que argumenta em favor do desenvolvimento a partir da livre 

competição no mercado2. 

Em suma, as duas concepções da crise do estado e as respectivas orientações de 

mudança revelam que, “enquanto em algumas correntes acredita-se que o estado deva 

ser reformado, valorizando seus funcionários e criando condições para prestarem 

serviços de melhor qualidade aos cidadãos, outras reformas são orientadas pela 

suposição de que, apenas se o estado for substituído por organizações privadas 

competitivas, os consumidores serão mais bem atendidos. Ou seja, não apenas diferem 

na concepção do estado mas também na de sociedade” (Fleury, 1997:306). 

Enfim, o modelo de reforma que vem sendo implementado, principalmente a partir da 

década de 80, visa reduzir o tamanho e a intervenção do estado na economia e na 

sociedade, em busca de um “estado mínimo” (Affonso, 1995). Para Bourdieu (2000), 

esse modelo representa, na verdade, a retórica invocada pelos governos para justificar 

sua submissão voluntária às corporações financeiras, refletindo uma mudança nas 

relações de classe em favor dos proprietários de capital.  

Não obstante, a proposta vigente apresenta vulnerabilidades, pelo fato de se apoiar na 

falsa dicotomia entre estado e mercado e no argumento de que este se impõe como 

única alternativa àquele. Essas vulnerabilidades se desvelam, aos poucos, no decorre da 

história das reformas. 

                                                             
2 Trata-se da competição perfeita, um modelo econômico ideal incompatível com as evidências tendentes 
à formação de monopólios e oligopólios, que podem ser minimizadas, porém dificilmente eliminadas, 
pelos órgãos de defesa econômica. 
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Inicialmente, a agenda de reforma, sugerida pelo Banco Mundial e pelo Fundo 

Monetário Internacional, foi acatada pelos governos com o apoio das elites econômicas 

locais, tendo como eixos principais a privatização da produção de bens e serviços 

públicos, a descentralização das políticas sociais para os governos subnacionais e a 

focalização da ação social do estado nas áreas de pobreza, por não serem atraentes à 

iniciativa privada.  

Tais diretrizes de reforma do estado estão baseadas nas tendências do setor privado, 

mencionadas anteriormente, como a transferência das atividades “não essenciais” do 

estado a outras organizações, como empresas lucrativas ou entidades filantrópicas, 

dependendo do tipo de serviço público; a delegação de atribuições às “unidades da 

ponta”, com o enxugamento do funcionalismo público e com o repasse de encargos 

sociais para os governos locais; o estabelecimento do “foco no cliente”, no caso os 

pobres, com a substituição de políticas sociais universais por ações focais orientadas à 

população não atendida pelo mercado. 

A transposição inadequada de estratégias empresariais ao setor público cria novos 

problemas, sem contudo acrescentar soluções compatíveis. O tratamento desses 

problemas sob uma perspectiva de mera modernização administrativa, que desconsidera 

o caráter essencialmente político das reformas, não é suficiente para definir quais são as 

áreas de competência do estado, qual é o grau de responsabilidade que se pode atribuir 

aos municípios sem autonomia financeira e democracia consolidada e, finalmente, qual 

é a sociedade e a cidadania que se pretende construir. 

Com isso, novas crises começam a surgir. No âmbito econômico, o mercado global não 

se mostra capaz de satisfazer às necessidades de sobrevivência dos membros da 
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sociedade, produzindo uma crise de racionalidade, com a falta de conciliação entre a 

política interna e externa. Agrava-se também a crise de legitimação, devido à ausência 

de explicação dos governos sobre as medidas tomadas aos eleitores e, com isso, vem a 

crise de motivação, que gera um desgaste e falta de envolvimento dos cidadãos com a 

vida política e as estruturas de sua sociedade (Habermas, 1980). 

A proposta de regulação social pelo mercado esteve presente na agenda de reformas 

durante a década de 80 e, aos poucos, vem perdendo força diante das conseqüências 

perversas constatadas nos países em desenvolvimento e da resistência na adoção dessas 

medidas pelos países desenvolvidos (Banco Mundial, 2001), denunciando também a 

assimetria nas decisões e práticas de um suposto consenso multilateral sobre a 

internacionalização da economia. 

Diversos estudos mostram que a aplicação de mecanismos de mercado no âmbito da 

ação pública alcança alguma eficiência em países que apresentam tradição democrática, 

contextos sociais e econômicos igualitários, aparatos estatais de proteção social e de 

regulação econômica eficazes e que estão integrados à comunidade internacional no 

campo produtivo e financeiro. 

No caso dos países em desenvolvimento, com características de iniqüidade social, 

democracia incipiente, vícios corporativistas, aparatos de proteção social e de regulação 

econômica precários, os resultados sociais sinalizam que as medidas implementadas 

acentuam a desigualdade e o nível de exclusão3. 

                                                             
3 A situação social desses países denuncia ainda o oportunismo dos governos e das elites econômicas no 
usufruto das linhas de crédito internacionais e o seu autoritarismo na adoção de medidas que 
comprometem as estratégias de desenvolvimento no longo prazo. 
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Paradoxalmente, este fenômeno acaba por revelar que os países que obtiveram 

resultados com a assimilação de mecanismos de mercado são aqueles que possuem 

instituições políticas fortes que, na verdade, são os núcleos de coordenação que 

viabilizam o bom funcionamento do mercado (Lechner, 1997).  

Um estudo da Universidade Johns Hopkins mostra que nos Estados Unidos a busca de 

soluções, no setor privado, para problemas públicos teve maior crescimento, 

precisamente, no período de expansão do welfare state4 norte-americano. Foi o caso da 

multiplicação das organizações nonprofit5, que se deve menos ao apoio da filantropia do 

que às parcerias com o governo (Salamon, 1995). 

Reconhecendo seus prejuízos, cabe enfatizar os limites da coordenação social pelo 

mercado, para tornar possível projetar novas formas organizacionais buscando aliar, à 

eficiência requerida nos planos de austeridade fiscal, a eqüidade nos projetos de 

desenvolvimento nacional. 

Assim, de acordo com Lechner (1997), a racionalidade do mercado promove antes a 

segmentação e não a integração social, deflagrando suas limitações como núcleo de 

coordenação e coesão da sociedade. Em segundo lugar, o princípio do individualismo 

confronta-se com a idéia de bem comum, e nesse sentido a concepção de comunidade é 

irredutível às relações de mercado, ao contrário, “a liberdade individual de formar 

preferências e tomar decisões é moldada, antes, pelo ambiente social e cultural e, em 

particular, pelas várias identidades coletivas” (Lechner, 1997:11). Em terceiro, as 

vantagens competitivas de um país não são determinadas por um ou outro fator 

                                                             
4 Estado de Bem Estar Social ou Estado Providência 
5 Organizações privadas sem fins lucrativos. 
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econômico, mas pela importância conferida à tecnologia no desenvolvimento das forças 

produtivas, compreendida como uma decisão estratégica nacional que vai além das 

iniciativas privadas de mercado.  

Finalmente, não há relação direta entre crescimento econômico e desenvolvimento, 

além disso, dentro de cada país, tais dimensões não trazem automaticamente uma 

redução na desigualdade (UNCTAD, 1997). Ainda que o crescimento econômico seja 

necessário para a redução da pobreza, trata-se de uma condição insuficiente, pois os 

determinantes da distribuição da riqueza são de natureza política, se referem a valores 

acordados que direcionam o resultado social do processo de desenvolvimento (Fleury, 

1998).   

Esclarecidas as insuficiências da transposição de estratégias de mercado ao setor 

público, a seguir se analisa as especificidades neste âmbito que favorecem a formação 

de redes políticas. Trata-se de uma outra interpretação da crise, na qual a reforma não 

significa a redução do estado, mas a transformação de um modelo ultrapassado pela 

complexidade da sociedade e do ambiente internacional.  

 
 

2.6  A perspectiva da esfera pública  

A necessidade de reforma do estado se reflete tanto no âmbito interno, em busca de 

maior equilíbrio fiscal e de fortalecimento da democracia, quanto no âmbito externo, em 

busca de um posicionamento na economia internacional compatível com as políticas de 

desenvolvimento locais.  

Nesse sentido, o processo de reforma do estado pode ser analisado sob diferentes 

ângulos, mas a opção deste trabalho se orienta, fundamentalmente, para a investigação 
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dos nexos entre estado e sociedade que constituem uma esfera pública delineada pelo 

pluralismo dos grupos sociais e pela sua capacidade em manter a autonomia perante o 

estado e ao mesmo tempo exigir a inclusão nas estruturas nacionais (Oxhorn, 2000:7). 

São tais características que se aproximam da concepção de redes: a autonomia e a 

interdependência dos atores políticos. 

Os principais aspectos de uma esfera pública democrática, abordados a seguir, se 

referem à diversidade de atores sociais envolvidos nos projetos políticos, ao desafio de 

uma governabilidade que busca a coesão nacional e a institucionalização dos espaços 

democráticos que se traduzem nos arranjos organizacionais em rede. 

 

2.7  A conformação da sociedade multicêntrica 

As sociedades contemporâneas desenvolvidas são substancialmente distintas daquelas 

existentes nos primórdios do capitalismo industrial, formadas basicamente pelas classes 

burguesa e operária, e na qual o estado se incumbia exclusivamente da função de 

garantir os contratos de trabalho e de comércio. As sociedades de capitalismo tardio, no 

atual momento, também diferem significativamente da estrutura social tradicional 

formada pelas oligarquias e pelos trabalhadores rurais, e na qual o estado foi o principal 

protagonista no processo de desenvolvimento industrial. 

Ainda que sob os desígnios de uma sociedade capitalista, deve-se ter em conta, 

atualmente, “uma complexa teia de relações de força na qual articulam-se ou enfrentam-

se diferentes frações das classes dominantes, uma classe trabalhadora mais ou menos 

homogênea, as camadas médias e profissionais, as burocracias e as organizações 

policlassistas” (Fleury, 1994:56).  
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Dentre essas forças, adquire relevância os novos movimentos sociais, originados 

principalmente a partir da década de 80, como as organizações ecológicas, feministas, 

étnicas e de defesa das minorias, denunciando formas de opressão distintas da 

exploração nas relações de produção, ainda que encontrem nesta a experiência histórica 

da dominação (Santos, 1996). Na verdade, “ao advogar um novo paradigma social 

menos assente na riqueza e no bem estar material do que na cultura e na qualidade de 

vida, os novos movimentos sociais denunciam, com uma radicalidade sem precedentes, 

os excessos de regulação da modernidade” (Santos, 1996:258).  

Assim, a partir de um processo de diferenciação social e manifestação de novas utopias 

políticas, reduz-se a legitimidade da regulação burocrática e da centralidade do estado 

na mediação dos conflitos. 

Segundo Moura (1997), a abordagem de redes, como expressão dos novos arranjos 

organizacionais que emergem na atualidade, indica o esgotamento da capacidade de 

integração das instituições representativas tradicionais, da eficácia das organizações 

burocráticas e do modelo de planejamento centralizado. 

A multiplicidade de atores sociais influenciando o processo político, seja na decisão, 

execução ou controle das ações públicas, sinaliza para o florescimento de uma 

sociedade multicêntrica, na qual se organizam distintos núcleos articuladores de 

mobilização coletiva, que, por sua vez, alteram os nexos verticais entre estado e 

sociedade, baseados na regulação e subordinação, em direção às relações horizontais 

que privilegiam a diversidade e o diálogo.  

Disso resulta o que Lechner (1997) denominou por tensão da modernidade, entre a 

diferenciação dos atores sociais e a sua possibilidade de conexão, desafiando a 



27 

compreensão dos novos vínculos que passam a constituir a esfera pública e a proposição 

de uma nova mediação política que busque conciliar as expectativas individuais com um 

projeto de futuro comum. 

Na análise da diferenciação social, Luhmann (1987) observa uma crescente autonomia e 

correlata dependência entre os grupos sociais, extraindo disso um paradoxo. No entanto, 

as mudanças nos valores sociais implicam em mudanças correlatas nas relações sociais 

que os reproduzem e, nesse sentido, a relação de interdependência deve ser entendida 

como a outra face da condição de autonomia, tanto dos indivíduos quanto das 

organizações. 

Trata-se de um novo contexto relacional, no qual as formas de articulação entre estado e 

sociedade passam a buscar a sinergia através da convergência de ações no âmbito das 

políticas públicas, configurando uma relação imbricada de esforços governamentais, 

empresariais e civis, alterando significativamente as fronteiras que tradicionalmente 

separavam esses setores (Evans, 1996). 

Não obstante, essa revitalização da política contrasta com a fragmentação, a violência e 

a anomia que aflige muitos grupos sociais. A sociedade multicêntrica se encontra 

sobreposta à sociedade desigual, uma vez que a grande maioria da população 

permanece, ainda, excluída política, econômica e socialmente da esfera pública. Assim, 

a diferença e a desigualdade se mesclam nos valores e expectativas que os cidadãos 

conferem ao vínculo social, “não apenas no plano das dimensões concretas do viver em 

sociedade, mas também no plano do simbólico, através do significado que os sujeitos 

atribuem à experiência do viver em uma dada sociedade” (Jamur, 1997:18). 
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Os diversos grupos sociais manifestam características e valores próprios e estabelecem 

fronteiras bem demarcadas com relação àquilo que lhes é diferente, surgindo, com isso, 

um dos maiores desafios à governabilidade das sociedades contemporâneas: a coesão 

social. 

 

2.8  A transformação dos vínculos e o desafio da coesão 

Para abordar a questão do vínculo social e do desafio da coesão nas sociedades 

contemporâneas, cabe ressaltar os principais estudos que se ocuparam do dilema do bem 

comum, em particular na perspectiva do capital social (Putnam, 1996), do familismo 

amoral (Banfield, 1958; Reis, 1995) e da sociedade fragmentada (Binder, 1998). 

Na perspectiva de Putnam (1996), a coesão na sociedade está relacionada ao nível de 

“capital social” que possui, o que corresponde basicamente ao estoque de relações de 

confiança e de ações cooperativas constituídas pelos cidadãos. Ao reverso, nas 

comunidades que possuem pouco capital social predominam as atitudes oportunistas, a 

desconfiança e a omissão diante dos problemas coletivos, provocando ao longo do 

tempo a decadência da coisa pública.  

Isso remete ao dilema do bem comum, ou seja, diante de uma iniciativa coletiva que 

visa alcançar e preservar o bem estar da comunidade, alguns indivíduos podem se 

aproveitar da situação, se eximindo do esforço de colaborar e ao mesmo tempo 

usufruindo do êxito alcançado pelo grupo. Por decorrência, uma vez que todos os 

indivíduos se orientassem por essa lógica oportunista, já que ninguém estaria propenso a 

desgastar-se pelos desertores, então o resultado seria o descuido e a deterioração do bem 

comum. Ainda que o ganho com a cooperação fosse reconhecido por todos, os 
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indivíduos, racionalmente, preferem desertar diante da desconfiança nas atitudes dos 

demais.  

Trata-se de um círculo vicioso, de desconfiança, omissão e exploração, que acaba num 

perverso equilíbrio social. O autor observa ainda que nesses casos predominam como 

guardiães da ordem as instituições estatais autoritárias e coercitivas que, através de 

regras rígidas e de uma intervenção punitiva, “possibilitam aos cidadãos fazerem aquilo 

que não podem fazer por conta própria – confiarem uns nos outros” (Putnam, 

1996:175). 

Nessa situação, a relação entre estado e sociedade se organiza num sistema vertical, que 

além de ser oneroso, é incapaz de criar capital social, uma vez que não induz à 

confiança e à cooperação entre os cidadãos (Putnam, 1996). Na relação vertical, é mais 

provável haver oportunismo, seja por parte do estado em posição de superioridade 

(exploração), seja por parte do cidadão que se encontra numa situação de subordinação 

(omissão). 

Numa outra abordagem, Banfield (1958) e Reis (1995) se referem ao desafio da coesão 

social considerando o caráter marcadamente individualista das sociedades 

contemporâneas. Utilizam o conceito de “familismo amoral” para traduzir o 

estreitamento das fronteiras da comunidade, no qual a solidariedade social e o 

sentimento de pertencimento não se prolongam fora do ambiente da família. Nesse caso, 

as iniciativas sociais limitam-se aos interesses materiais imediatos e prevalece a 

incapacidade de transitar do ambiente privado para o público. 

Já na perspectiva de Binder (1998), deve-se considerar também, para a análise da 

fragmentação social, a hegemonia dos grupos dominantes no contexto de globalização 
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econômica, cujas estratégias de dominação incidem na diluição dos laços de 

comunidade. Segundo Binder (1998), a idéia de “sociedade fragmentada” implica que a 

totalidade social é transformada em um conjunto de grupos isolados que se declaram 

guerra e adquirem uma condição dual de vítimas e agressores. Essas múltiplas minorias 

encontram-se sem possibilidade de alcançar a hegemonia política ou mesmo produzir 

direitos sociais, subordinando-se ao governo das corporações dominantes. 

Para o autor, as sociedades na América Latina estão vivenciando uma cultura do 

desencontro, agressiva, uma guerra interna, ainda que não haja grupos perfeitamente 

reconhecíveis, pois se trata de uma guerra surda intergrupal e interpessoal que, como 

toda guerra, gera a destruição da política (Binder, 1998). 

Esses autores oferecem uma contribuição fundamental para o entendimento das relações 

de intolerância entre os grupos sociais e da persistência de sistemas verticais nas 

sociedades contemporâneas. Não obstante, ao lado do oportunismo, do individualismo e 

do isolamento, emergem, cada vez com maior freqüência e projeção, as redes de 

solidariedade, as relações interculturais que privilegiam a diversidade, a aproximação 

dos cidadãos de diferentes regiões do mundo em busca da reciprocidade, das trocas 

simbólicas, conformando assim uma consciência humanitária mais universal, 

preocupada com as condições humanas para além das fronteiras e com a preservação 

ambiental enquanto direito à sobrevivência de toda a humanidade. 

Nesse sentido, o tecido social, de contornos nacionais ou internacionais, se caracteriza, 

sobretudo, pela diversidade da natureza dos vínculos estabelecidos entre as pessoas, o 

que por sua vez engendra um novo tipo de sociedade, assim como exige novos 

parâmetros para reorganizar a sua coesão. Decerto a fragmentação social é um problema 
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ainda não solucionado, mas tem um significado substancialmente distinto quando 

apreendida no contexto atual de transformação das estruturas e relações sociais. 

Disso decorre a coexistência de uma multiplicidade de expectativas legítimas e 

diametralmente opostas com relação à reconstrução das sociedades contemporâneas, 

uma vez que “entre os valores pós-materialistas e as necessidades básicas, entre as 

críticas ao consumo e as críticas à ausência de consumo, entre a alienação e a fome, ... 

vão importantes diferenças” (Boaventura Santos, 1996:262).  

No âmbito da produção também surgem expectativas divergentes em torno das novas 

formas de relação entre capital e trabalho. O crescimento da economia informal, por 

exemplo, expressa, de um lado, demandas legítimas, como o trabalho dotado de maior 

autonomia, inclusive jurídica, e a aproximação das atividades de planejamento e 

produção, mas, por outro, denuncia diferentes formas de inserção dos trabalhadores 

pobres no setor informal, constituindo focos de tensões e desigualdades sociais devido 

ao vácuo de regras legais ou consensuais (Cacciamali, 2000). 

Como observa Lechner (2000), a reconstrução dos vínculos sociais representa um 

processo de rompimento com a rigidez anterior e uma fluidez das novas relações, 

portanto a ênfase do determinismo social na individualidade dá lugar ao indivíduo que 

redefine sua socialidade. 

Mas a ausência de espaços de reconhecimento e de vínculos propriamente civis se 

traduz na dificuldade de formular os dramas cotidianos (individuais e coletivos) na 

linguagem pública dos direitos, tendendo, por isso mesmo a serem equacionados no 

interior dos códigos morais da vida privada. Com a negação dos direitos e o não 

reconhecimento do outro como sujeito de interesses e aspirações legítimas se produz a 
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decadência da sociabilidade, das identidades e da cultura (Telles, 1994). O imperativo 

democrático nos espaços comuns transcende o âmbito da esfera pública e, num 

movimento inverso, se impõe às relações do campo privado, no mercado, na produção, 

na família, na vizinhança. Assim, as redes ganham legitimidade nos micro e macro 

espaços sociais, possibilitando aos atores o confronto de opiniões, a experiência da 

tolerância e a pretensão de um consenso. 

No entanto, ao considerar a herança da desigualdade social, algumas questões ficam em 

aberto, especialmente no que diz respeito ao aumento da pobreza em escala mundial, 

que leva os indivíduos à alienação e heteronomia, no sentido de total exclusão da esfera 

pública e sujeição às regras alheias que orientam suas vidas. 

É pertinente indagar sobre a viabilidade de reconstrução das relações entre estado e 

sociedade considerando a ausência das condições mínimas de sobrevivência dos grupos 

excluídos. São inúmeros os estudos que apontam para a estreita capacidade de 

politização e organização dos indivíduos em situação de miséria extrema. Organizações 

filantrópicas, políticas assistenciais e alguns programas focalizados emergenciais têm 

um significativo resultado na sobrevida dessas pessoas, mas não se pode dizer que, 

assim, alteram sua condição de exclusão. 

Na raiz dessa situação está o problema econômico da produtividade nacional, 

insuficiente para a satisfação material dos cidadãos. Há também, e de forma ainda mais 

preponderante, o problema político da distribuição da riqueza produzida. Duas questões 

que, de um lado, projetam o estado democrático como núcleo articulador do 

desenvolvimento nacional e, de outro, exigem uma revisão na sua institucionalidade 

político-administrativa, visando à inclusão social e à maior equidade. 
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No entanto, no atual contexto em que a diversidade e a desigualdade sociais se 

superpõem, a recuperação de uma estrutura vertical e burocrática do estado, se almeja 

um atendimento mais igualitário a partir da padronização e impessoalidade na ação 

pública, acaba por relegar as diferenças dos grupos sociais. Por outro lado, uma 

estrutura horizontalizada, que visa planejar e conduzir as ações governamentais a partir 

do diálogo face a face com o cidadão e da construção coletiva das metas públicas, 

encontra como obstáculo uma grande parte da população excluída da política, da 

economia e do vínculo simbólico à sociedade. 

Não obstante, algumas experiências de reconstrução da esfera pública vêm buscando 

alcançar maior inclusão ao mesmo tempo em que se ocupam das diferenças entre os 

grupos sociais (Genro, 1999; Pont, 2000). Essas iniciativas visam ampliar a 

representatividade dos cidadãos nos espaços de decisão, nos quais são estabelecidos os 

parâmetros de qualidade da ação pública e a divisão de tarefas entre estado e sociedade 

para a sua co-gestão. Esse tipo de democracia, que concilia representação e 

participação, viabiliza inovações nas formas de diálogo e na construção de vínculos 

entre distintos atores sociais - os incluídos e os excluídos - através de processos 

decisórios, da execução das políticas públicas e da avaliação dos seus resultados (Evans, 

1996; Tendler, 1998).  

De forma geral, essas iniciativas se organizam em redes políticas, possuem as mais 

diversas finalidades e envolvem uma pluralidade de atores sociais que, ao longo do 

processo, passam a se constituir como sujeitos políticos. Assim, a inclusão social vai 

além da ampliação dos direitos de cidadania, uma vez que se ocupa da própria formação 

política dos cidadãos, sujeitos que reconhecem a problemática social e participam da 
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sua transformação. Esses aspectos sinalizam novos parâmetros para as relações entre 

estado e sociedade, discutidos a seguir. 

 

2.9  As redes de políticas públicas  

.O desafio de reconstrução das relações entre estado e sociedade envolve aspectos 

culturais, que reproduzem a exclusão social na vida cotidiana, e também institucionais, 

relacionadas às estruturas de governo que mesclam o patrimonialismo arcaico e o 

burocratismo6 ineficiente num conjunto de organizações públicas cujas “competências 

restringem-se, na melhor das hipóteses, ao contexto hierarquizado e especializado das 

organizações” (Cavalcanti, 1998:77).  

Nos interessa discutir aqui a transformação nessa estrutura de governo em direção a 

uma estrutura reticular e acurar os seus limites e potenciais na democratização da esfera 

pública. 

As mudanças no estado são observadas sobretudo através das políticas públicas, uma 

vez que correspondem ao elo de interlocução entre o governo e as diversas organizações 

de interesse, como empresas, sindicatos, associações civis, movimentos sociais, 

entidades de defesa das minorias, entre outras. 

Segundo Loiola e Moura (1996:60), as redes de políticas públicas significam um 

rompimento como os princípios tradicionais da organização pública, uma vez que 

privilegiam a autonomia e diversidade dos atores políticos, buscam a flexibilidade na 

forma de funcionamento, incentivam as relações de cooperação e ao mesmo tempo não 

se esquivam dos conflitos.  



35 

Para Lechner (1997), as redes políticas respondem a duas exigências fundamentais na 

reconstrução da democracia contemporânea: de um lado, o fortalecimento da sociedade 

e, de outro, o redimensionamento da ação do estado. 

Nesse sentido, as transformações na administração pública sinalizam para um 

deslocamento tanto do nível central de governo para o nível local, quanto da esfera do 

estado para a sociedade, como exemplificam as inovações do quadro a seguir: 

Padrões Tradicionais Inovações 

Sociedade cobra ações públicas do estado 
através de reivindicações. 

Redes de solidariedade assumem um 
caráter público. 

Ação pública via aparato específico com 
profissionais. 

Ação pública via rede de oferta de serviço 
coordenada por um centro político. 

Departamentalização. Trabalho em rede por projeto. 

Integração burocrática. Articulação de ações locais. 

(Adaptado de Loiola e Moura, 1996:60) 

A inovação na administração pública portanto supõe a descentralização política e a 

participação cidadã (Junqueira e Inojosa, 1992), que por sua vez exigem novos formatos 

organizacionais. 

Segundo Loiola e Moura (1996), em geral, predominam dois tipos de redes políticas, 

definidos de acordo com o nível de centralidade do estado e com o padrão de interação. 

A rede “unidirecional” implica na existência de um centro político articulador e de um 

percurso bem definido de origem e destino dos fluxos de informação, recursos e tarefas. 

Na rede “multidirecional”, os fluxos não partem de um único nódulo, se originam em 

diferentes unidades da rede e as percorrem livremente. 

                                                                                                                                                                                   
6 O termo burocratismo corresponde à exacerbação da burocracia, e que redunda na perversão dos seus 
princípios e práticas. 
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Mandell (1990) propõe uma classificação semelhante, com base na relação estabelecida 

entre estado e sociedade, e as respectivas posições que ocupam na rede. A rede “não 

mediada” é constituída voluntariamente pelas organizações e a sua coordenação se 

inicia de forma casual, não planejada. A rede “mediada” se organiza através de uma 

imposição ou de uma mobilização, por parte do poder público, reunindo outras 

organizações envolvidas com determinada política pública.  

Cabe observar que mesmo nas redes unidirecionais ou mediadas, que são coordenadas 

por um centro político, não há um relacionamento hierárquico entre os atores, uma vez 

que a figura da autoridade assume novo significado, mais condizente com um polo de 

articulação do que um polo de poder. 

“Mesmo na presença de uma agência central na rede, seu papel deve se restringir à 

função de condutora e integradora, com autoridade mais moral do que legal para levar 

os participantes a agirem do modo desejado” (Siqueira, 2000:185), buscando a conexão, 

a comunicação e a colaboração (Mintzberg, 1996). 

Na rede, as organizações precisam umas das outras para alcançar seus objetivos 

particulares e o poder de uma entidade se afirma na medida em que a sua participação se 

torna essencial para as ações do grupo (Mandell, 1990). Assim, a distribuição de poder 

não obedece a uma hierarquia, mas à importância de cada ator na viabilidade mesma da 

rede. 

As redes de políticas públicas se ocupam da compatibilidade dos membros, isto é, 

buscam a congruência de valores e a concordância nos objetivos. Além disso, a rede 

possibilita a transparência na mobilização de recursos e no tipo de controle exercido 

sobre eles. E, ainda, desvela o contexto político correspondente às bases de poder e ao 
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padrão de conflitos, fundamental para o ajustamento de forças entre os atores  (Mandell, 

1990; Rhodes, 1989). 

Além disso, as redes possibilitam a aproximação entre as atividades de planejamento e 

execução. Evitam os gargalos na operacionalização das políticas, que se devem em 

grande medida às diferenças de percepção e aos conflitos de poder entre os que 

planejam e os que executam. A participação ativa dos diversos atores que estão 

envolvidos em determinada política pública é um elemento fundamental para a eficácia 

do processo, pois assegura maior integridade dos objetivos ao mesmo tempo em que 

agiliza as adaptações (Rhodes, 1989). 

Não obstante, Kliksberg (1997) considera que a discussão sobre o redesenho do estado e 

de suas estruturas organizacionais deve estar associada à discussão do papel que se 

deseja o estado cumpra no processo de desenvolvimento. A escolha dos rumos de 

mudanças modernizadoras não pode ser feita em abstrato ou devido à disponibilidade de 

tecnologias gerenciais. A discussão tecnocrática deve ser superada por um debate mais 

amplo sobre o modelo de produção e distribuição da riqueza. 

A administração pública não é uma função técnica que opera independentemente do seu 

contexto político. A elevação das capacidades de governar inclui escolhas e decisões 

acerca das formas de governo, a “arquitetura política da integração e as capacidades 

gerenciais necessárias para que ela funcione devem ser determinadas conjuntamente” 

(Metcalfe, 1997:223). 

No âmbito da ação social, Kliksberg (1997) argumenta que as políticas operam 

tradicionalmente com um enfoque setorial, de fronteiras rígidas, responsabilidades 

demarcadas e uma divisão de trabalho formalizada. No entanto, a ação contra a pobreza 
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exige um desenho organizacional que facilite o cruzamento de enfoques, o trabalho em 

equipe e a otimização dos recursos disponíveis. Além disso, a agenda das políticas 

sociais se encontra subordinada a das políticas econômicas, tendendo a excluir os temas 

conflitivos e a concentrar em questões administrativas de menor importância. Torna-se 

necessário então buscar uma abordagem que reconheça e resolva os conflitos, 

conduzindo processos de negociação, produzindo informações relevantes e articulando 

uma equipe qualificada em áreas críticas. 

Kliksberg (1997) observa nas redes uma solução para os débeis laços de coordenação e 

o desperdício de recursos das ações setoriais. Propõe que o estado ocupe o locus de 

articulador das redes, integrando às instituições públicas, as ongs, fundações 

empresariais, movimentos sindicais, organizações religiosas, universidades, 

organizações de moradores e as comunidades pobres organizadas, identificando o papel 

de cada um e suas contribuições. 

Com isso, faz-se necessário que cada organização desenvolva seu saber para integrá-lo 

ao interesse coletivo, pois as redes políticas viabilizam a otimização dos recursos e, 

principalmente, a construção de conhecimentos e práticas sociais que lhes são próprios 

(Junqueira, 2000; Metcalfe, 1997). 

Não obstante, e ainda que as redes políticas apresentem grande potencial para a 

condução das complexas atividades dos governos (Mintzberg, 1996), cabe pontuar seus 

limites. 

Existe a possibilidade de uma rede política ser dominada e coordenada pelas elites no 

poder (Mintzberg, 1996), favorecidas por um arranjo organizacional que se distancia da 

racionalidade burocrática e da fronteira rígida entre o público e o privado. Disso decorre 
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o risco de autoritarismo em decisões tomadas sobre grupos não representados na rede. 

Assim, as redes acenam com possibilidades tanto de incluir quanto de excluir os 

indivíduos dos novos espaços políticos, tanto de transparecer quanto obscurecer o 

processo decisório e os interesses implicados. 

Surgem também as dificuldades de um processo decisório coletivo que busca o 

consenso entre interesses por vezes inconciliáveis (Lechner, 1997), um desafio que no 

entanto se impõe à própria transição democrática. Nesse sentido, sobressai o paradoxo 

entre a necessidade de institucionalização das regras do jogo e a flexibilidade do modelo 

de redes, o que em última instância expressa o dilema da democracia na construção de 

parâmetros legais universais, ao passo que necessita acompanhar a própria dinâmica 

social. 

Além desses limites, há também barreiras evidentes no âmbito da gestão. Trata-se do 

paradigma da administração em geral, e da negociação em particular, que se 

fundamentam em estratégias essencialmente competitivas, pouco contribuindo aos 

desafios da cooperação e do diálogo que as redes enfrentam. 

 

Não obstante, a articulação em rede vem sendo, cada vez mais, um processo estudado e 

gerenciado (Metcalfe, 1997). Os acadêmicos da administração voltam o interesse para 

esse novo fenômeno, com finalidade de elaborar conceitos mais compatíveis às redes e à 

gestão compartilhada, visando com isso superar seus obstáculos. É esta a intenção do 

próximo capítulo. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1  Sobre a opção teórica  

Segundo Mandell (1990), na literatura de redes há uma distinção clara entre as teorias 

que estão preocupadas em dizer como as organizações “devem” se comportar nas 

relações em rede daquelas preocupadas em saber como as organizações “de fato” se 

comportam.  

Trata-se, respectivamente, das teorias prescritivas e das teorias descritivas, cuja 

distinção, todavia, é deveras estreita. A pesquisa orientada à descrição dos fenômenos 

organizacionais - e a teoria dela extraída - são potencialmente úteis na prescrição de 

intervenções nos casos investigados ou em outros similares, alterando com isso os 

comportamentos administrativos correntes. É justamente essa possibilidade que confere 

à administração o caráter de uma ciência social aplicada. 

Como observa Martins (1994), a ciência social, e os campos teóricos dela derivados, 

desde o seu início sempre foram algo mais que “uma mera tentativa de reflexão sobre a 

sociedade. Suas explicações sempre contiveram intenções práticas, um forte desejo de 

interferir nos rumos desta civilização” (Martins, 1994:8).  

Neste capítulo se pretende discutir as abordagens do conceito de redes com a finalidade 

de elaborar uma definição mais precisa sob a perspectiva das teorias organizacionais. A 

partir disso, se procede à discussão da gestão de redes, visando identificar os fatores 

estratégicos que conduzem ao seu desenvolvimento organizacional e os fatores éticos 

que propiciam relações sociais mais democráticas, tanto no âmbito da administração de 
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empresas quanto da administração pública. 

Essa opção advém da convicção da autora de que a cooperação, a efetiva realização de 

objetivos e o respeito legítimo ao desenvolvimento humano só ocorrem sob padrões de 

relação social que privilegiam a autonomia, a participação e a tolerância das pessoas 

envolvidas nos empreendimentos da nossa sociedade. 

 

3.2  Em busca de um conceito de redes 

O conceito de redes apresenta múltiplos significados, uma vez que, desde suas origens 

na década de 30, vem sendo utilizado por pesquisadores das diferentes áreas das 

ciências sociais, de forma independente, ainda que compartilhem do mesmo objeto de 

estudo e por isso guardem alguns pontos de interseção. 

Inicialmente, na área da psicologia, com o conceito de redes se pretendia mapear a 

cadeia de conexões que os indivíduos estabeleciam, desvelar as reciprocidades e as 

assimetrias nas suas relações, buscando com isso compreender as limitações e as 

oportunidades para a ação no comportamento psicológico, a partir do seu contexto 

relacional (Scott, 1996).  

De forma semelhante, na área da antropologia, a idéia de redes surge da observação  que 

a estrutura social é constituída pelas relações concretas criadas pelos indivíduos. Nessa 

perspectiva, é a partir das relações sociais que se torna possível compreender “o sentido 

das ações sociais”, enquanto que as características e atributos dos indivíduos dizem 

respeito apenas aos seus agentes (Marques, 1999). 
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A antropologia das redes foi aplicada ao âmbito das organizações, por Elton Mayo, na 

famosa pesquisa sobre produtividade, na fábrica Hawthorne, no início do século XX. O 

método de investigação se baseou na observação do cotidiano dos trabalhadores, com 

especial atenção ao relacionamento entre eles. Assim, se conseguiu identificar a 

existência de uma “organização informal”, uma estrutura social imersa, que parecia ter 

um efeito na produtividade muito mais relevante do que os instrumentos motivacionais 

da época (Scott, 1996). A pesquisa sinalizou para a importância das relações sociais no 

interior das fábricas, em detrimento da exclusividade das motivações econômicas, 

dando origem, com isso, à corrente teórica da gestão de recursos humanos. 

Mais recentemente, o conceito de redes têm revelado grande importância também para a 

ciência política. A idéia das redes políticas surge das modernas abordagens que 

problematizam as relações inter-organizacionais e das teorias que analisam o pluralismo 

na esfera pública como característica fundante das sociedades democráticas 

contemporâneas (Klijn, 1996). Ambas as vertentes buscam identificar o padrão de 

relacionamento, as alianças políticas, a estrutura de poder, o processo decisório, a 

mediação de conflitos e a formação de consensos. 

A difusão e a diversificação do conceito de redes na atualidade demonstram que, nas 

sociedades complexas, existem variados espaços de contatos, intercâmbios e circuitos 

sociais, que diferem, substancialmente, da idéia de um ator - político, econômico ou 

social - organizado e monolítico. São movimentos com uma estrutura segmentada, 

reticular e multifacetária, “na qual os elos tornam-se explícitos durante os períodos de 

mobilização” e em seguida submergem novamente no tecido da vida cotidiana 

(Melucci, citado em Scherer-Warren, 1997). Esse emaranhado de vínculos podem ter 
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sido construídos intencionalmente ou não e estão em constante interação e 

transformação (Junqueira, 2000). 

Todavia, um novo tipo de rede tem surgido atualmente nos diversos setores de 

atividade. São redes mais formalizadas, que buscam objetivos bem definidos, assim 

como a autopreservação de sua estrutura. Trata-se um novo fenômeno, no qual 

organizações e indivíduos se articulam com a finalidade de aliar interesses em comum, 

ou resolver um problema complexo, ou ainda ampliar o raio de alcance de suas ações 

(O´Toole, 1997). As organizações que se articulam em rede reconhecem que não podem 

alcançar determinados objetivos de forma isolada e necessitam somar seus recursos aos 

de outras organizações, como, por exemplo, informações, dinheiro, conhecimento, ou 

até mesmo, status, experiência e legitimidade. 

Segundo Scherer-Warren (1997), essas redes vêm sendo idealizadas com um formato 

organizacional democrático e participativo, no qual as relações inter-institucionais se 

caracterizam pela não-centralidade organizacional e não-hierarquização do poder, 

tendentes à horizontalidade, complementariedade e abertas ao pluralismo de idéias e à 

diversidade cultural. 

Na rede, os atores sociais buscam compreender de forma compartilhada a realidade 

social, privilegiando os sujeitos e o seu conhecimento dos problemas. “Os objetivos, 

definidos coletivamente, articulam pessoas e instituições que se comprometem a superar 

de maneira integrada os problemas, ... respeitando a autonomia e as diferenças de cada 

membro”. A rede, portanto, é uma construção coletiva que se define à medida que é 

realizada (Junqueira, 2000:39). 

Jacobi (2000) afirma que as redes se inscrevem numa lógica que demanda articulações, 
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clareza nos objetivos e a redução de atritos e conflitos. Se servem das modernas 

tecnologias de informação para viabilizar a articulação virtual, em tempo real, dos 

indivíduos e organizações, “redimensionando os territórios de influência e ação” 

(Scherer-Warren, 1997).  

Isso implica na “coordenação de interdependências” (Mandell, 1990), que proliferam 

nos empreendimentos públicos e privados da atualidade. Segundo Subirats (1989), os 

projetos de políticas públicas são resultado de uma ação conjunta que envolvem 

distintos níveis de governo, os próprios grupos afetados e as organizações de interesse, 

que reivindicam participação e transparência na gestão pública. No âmbito do mercado, 

o posicionamento estratégico das empresas é muito condicionado pelos stakeholders, ou 

seja, os grupos ou indivíduos que podem afetar ou serem afetados pelos objetivos da 

organização, como os clientes, fornecedores, sindicatos, acionistas, entre outros 

(Rowley, 1997; Provan & Milward, 1995). 

O desafio da coordenação dos empreendimentos em rede está relacionado ao fato de que 

as organizações atuam de acordo com lógicas, valores e normas de conduta próprias e, 

por outro lado, desejam conciliar ações visando alcançar um objetivo comum. Nesse 

processo, as organizações necessitam negociar uma interpretação da realidade 

(Cavalcanti, 1998) para conseguirem trabalhar em conjunto, "co-laborar" (Rovere, 

1998). Em outras palavras, ressalta-se como características essenciais das redes a 

condição de autonomia e a relação de interdependência dos atores.  

Mas, então, como podem ser consideradas redes as articulações impostas pelo poder 

público ou administradas por um centro político? Afinal, é coerente falar em redes 

mediadas ou unidirecionais? 
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De acordo com Cavalcanti (1998), as relações organizacionais se apresentam em um 

continuum de possibilidades, que tem nos extremos as situações de “campo” e “rede”. 

Na situação descrita como rede, o grupo de organizações está integrado e atuando 

conjuntamente para alcançar objetivos coletivos, que podem beneficiar o próprio grupo 

ou uma comunidade mais ampla. Do outro lado, na situação de campo, as organizações 

visam satisfazer exclusivamente seus objetivos particulares e têm uma percepção 

negativa da relação de interdependência, prevalecendo uma arena competitiva 

(Cavalcanti, 1998). Sucede que as relações organizacionais existentes em uma situação 

de campo podem vir a constituir-se em rede, e vice-versa.  

Sob essa perspectiva, é possível considerar as redes mediadas e unidirecionais, cujo 

desafio de coordenação, no entanto, é muito mais complexo, uma vez que a autonomia 

dos atores é uma autonomia relativa (Suzana e Moura, 1995; Mandell, 1990). Disso 

resultam tensões entre os interesses particulares e os da rede, a implementação passa a 

ser vista como um processo de barganha entre interesses concorrentes (Rhodes, 1986). 

Assim, a transição campo-rede deve ser um processo gerenciado que busque a sinergia 

dos recursos e, principalmente, a coesão do grupo. 

Para compreender as mudanças, ao longo do tempo, na natureza das relações entre as 

organizações, alguns autores propõem a aplicação da teoria de jogos7 (Klijn, 1995; 

Subirats, 1989), que permite analisar a evolução dos objetivos coletivos, dos interesses 

particulares, das estratégias de cada ator e dos valores atribuídos à participação na rede. 

                                                             
7 Os métodos matemáticos utilizados na teoria dos jogos possibilitam descrever as interações dos 
jogadores, entretanto são insuficientes para explicar os motivos que levam à criação, reprodução e 
transformação desses vínculos. Portanto, Klijn sugere que as relações sejam analisadas, inicialmente, de 
forma qualitativa. 
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Rovere (1998) observa que a constituição de uma rede não é imediata, ao contrário, é 

resultado de uma seqüência de interações que consolidam os vínculos entre os atores ao 

longo do tempo, partindo, inicialmente, do reconhecimento mútuo. Os vínculos fortes 

na rede são definidos “pela interação freqüente, uma longa história e a confiança mútua 

entre as partes do relacionamento” (Granovetter, citado em Siqueira, 2000). Trata-se de 

um processo que busca alcançar sobretudo a coesão entre os participantes.   

Nas redes, existem as relações bilaterais mais ou menos evidentes (Chisholm, 1992), 

que se desenrolam de forma paralela, relações que precederam a rede ou surgiram a 

partir dela. Esses contatos e pactos não públicos influenciam na natureza da coesão 

reticular, sem contudo descaracterizar a rede enquanto espaço de decisão e ação 

coletiva. 

Nas redes, as organizações estão motivadas a se articularem devido ao potencial de 

realização que atingem em conjunto. Isto implica no reconhecimento de que cada 

organização detém recursos essenciais para o alcance de um projeto coletivo. Isso 

implica também, nas palavras de Mandell (1990) uma estrutura de poder compartilhado, 

relacionada à influência que cada ator tem na consecução dos propósitos da rede.  

A autora propõe as seguintes variáveis para compreender a dinâmica das redes: 

- A “compatibilidade dos membros” corresponde ao nível de conciliação alcançada 

entre o objetivo da rede e os objetivos particulares; 

- A “mobilização de recursos” está relacionada ao grau de autosuficiência da rede e o 

tipo de controle exercido sobre seus recursos; 

- O “contexto de interação” equivale ao padrão de conflitos e seus aspectos 
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construtivos que levam ao ajustamento de poder. 

Com relação ao poder, alguns autores afirmam que um dos principais obstáculos à 

formação das redes é a redução do poder das organizações sobre o controle das decisões 

(Aldrich, 1971; Provan, 1982). Decerto, as redes possuem uma outra lógica, oposta à 

concepção hierárquica de organização. As redes não são concêntricas, são formas de 

articulação multicêntricas (Rovere, 1998), projetadas para alcançar objetivos complexos 

e compartilhados. São constituídas de relações horizontais, compatíveis à resolução de 

interesses coletivos, que necessitam do compromisso entre as partes e isso implica em 

uma nova estrutura de poder, relacionada à negociação das percepções sobre a realidade 

e à alocação dada aos recursos.  

Em suma, a nova lógica das redes implica em mudanças no paradigma das teorias 

organizacionais. E essas mudanças incidem, de forma inexorável, na estrutura de 

dominação da administração clássica, que encontra na hierarquia um instrumento de 

poder e controle. 

Mas a rede também não é livre da dominação, são exemplos contemporâneos as 

estruturas autoritárias escamoteadas nas instituições multilaterais e nas empresas 

multinacionais. Nesses casos, moderniza-se o domínio de alguns países, organizações 

ou indivíduos sobre os demais. Como observa Bourdieu (1998), não se trata de 

homogeneização, mas, ao contrário, é a extensão do domínio de um pequeno grupo 

sobre o conjunto de participantes, e disso resulta a definição parcial da divisão do 

trabalho e a redução gradual da autonomia dos que estão submetidos. 

Não obstante, o movimento inverso também ocorre, ou seja, um conjunto de 

organizações vinculadas verticalmente que vão assumindo autonomia e remodelando os 



48 

vínculos, em direção a uma estrutura que privilegia a diversidade, em busca de uma 

nova lógica para a coexistência das diferenças. As tecnologias de comunicação e 

informação, que servem à dominação global, também viabilizam o compartilhamento de 

palavras, imagens e sons, de alcance universal, reforçando as identidades individuais e 

coletivas que transpõem as fronteiras nacionais (Castells, 1999). 

Esse movimento contra-dominação, nas diversas redes da atualidade, foi o que permitiu 

a Galtung´s observar alguns aspectos essenciais para a assegurar a autonomia, a 

democracia e a justiça na rede. Em primeiro lugar, os participantes devem ser 

interdependentes mas autosuficientes para sobreviverem às crises que afetam ao grupo, 

a rede não deve ter uma estrutura muito grande para não distanciar o homem comum do 

âmbito decisório e, finalmente, a participação dos membros deveria ser definida de tal 

modo que um não poderia dominar o outro (citado em Rhodes, 1986).  

Enfim, buscando sintetizar as idéias apresentadas, ensaiamos a seguinte definição para o 

conceito de redes: 

 
A rede é um arranjo organizacional formado por um grupo de atores, que se 
articulam – ou são articulados por uma autoridade - com a finalidade de 
realizar objetivos complexos, e inalcançáveis de forma isolada. A rede é 
caracterizada pela condição de autonomia das organizações  e pelas relações 
de interdependência que estabelecem entre si. É um espaço no qual se produz 
uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de 
recursos e se conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e o 
conflito é inexorável, por isso se necessita de uma coordenação orientada ao 
fortalecimento dos vínculos de confiança e ao impedimento da dominação.  

 

Por certo, essa rede ainda não existe, é um construto teórico. Mas realizável na medida 

em que se elabore uma ação administrativa compatível. 
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3.3 As duas dimensões na gestão de redes 

A base epistemológica da ciência da administração está relacionada em grande medida 

ao pensamento positivista e produziu, no último século, um grande elenco de teorias 

organizacionais. De forma geral, a teoria clássica da administração supõe que há um 

entendimento e acordo dos objetivos organizacionais, que a implementação ocorre de 

forma automática, que as tarefas estão definidas na seqüência correta, que as 

circunstâncias externas não impõem restrições, que os recursos e o tempo necessários se 

encontram disponíveis, que a compreensão dos problemas está numa relação de causa-

efeito direta e sem interferências e que as autoridades podem demandar e receber plena 

obediência (Rhodes, 1986). 

No entanto, a complexidade, o dinamismo e as incertezas da realidade social não está 

sendo apreendida pelo pensamento positivista, marcado pela certeza, predição e 

linearidade, dando lugar ao entendimento das interações dinâmicas e às transformações 

(Junqueira, 2000). E o termo rede parece ter se convertido no novo paradigma da 

arquitetura da complexidade (Börzel, 1997). 

Assim, a gestão de redes difere, de forma significativa, da gestão das organizações 

hierárquicas, nas quais o administrador é um supervisor, que possui a responsabilidade 

de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar (Fayol, 1958). Nas redes, o 

administrador assume o papel de mediador, que deve propiciar as condições para a 

interação bem sucedida dos atores e a efetividade dos seus projetos. “Deixa de ser um 

fazedor e cumpridor de planos, para ser um negociador, aberto ao diálogo, capaz de 

incentivar e apreender as múltiplas leituras da realidade e as alternativas de ação” 

(Junqueira, 1992:26).  
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Segundo Klijn, Koppenjan e Termeer (1996:451), a gestão de redes é bem sucedida “se 

promove a cooperação entre os atores e previne, evita ou elimina os obstáculos que 

impedem a cooperação”. Nessa perspectiva, a gestão não garante o melhor 

desenvolvimento dos resultados, mas amplia as possibilidades para que isto aconteça.  

Para Itzigsohn (1994) a preocupação com resultados concretos é essencial, para que os 

atores não percam o interesse e abandonem a rede. Nessa perspectiva, o administrador 

participa das decisões sobre a divisão de tarefas, a alocação dos recursos e a avaliação 

dos resultados.  

Os tipos de redes que existem, nos diferentes setores de atividade, vão estabelecer 

formas de gestão específicas, com maior ou menor presença do coordenador. Todavia, 

um modelo administrativo geral para as redes deve ter em conta as duas dimensões da 

gestão: uma voltada à cooperação dos atores, correspondente à dimensão dialógica, e a 

outra orientada para a efetividade dos projetos, expressando também a sua dimensão 

instrumental.  

As duas dimensões da gestão de redes estabelecem um novo paradigma para a 

administração, uma vez que as teorias clássicas têm manifestado apenas o seu lado 

instrumental, velando os conflitos e a dominação existentes no âmbito das 

organizações8.  

A orientação instrumental das teorias organizacionais tem sido até agora “o fator 

fundamental do seu sucesso prático”, mas por outro lado, “esse sucesso tem sido 

unidimensional e exerce um impacto desfigurador sobre a vida humana” (Guerreiro 
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Ramos, 1989:1). A unidimensionalidade das organizações circunscreve os atores sociais 

num espaço de privação da relação com os outros, pela palavra e pela ação na 

construção e nas decisões concernentes ao mundo comum, isto é, à existência política 

(Hanna Arendt, 1981). 

Assim, as redes representam uma evolução no paradigma da organização das atividades 

humanas, porque se ocupa da gestão compartilhada e democrática, da autonomia e da 

opinião dos atores participantes, alcançando legitimidade nos micro e macro espaços da 

sociedade com uma nova proposta para a ação estratégica. 

 

3.4  Os elementos estratégicos  

De acordo com Klijn, Koppenjan e Termeer (1995), os elementos que compõem a 

estrutura organizacional de uma rede, ou seja, os elementos estratégicos à disposição 

para a ação administrativa são: os atores, as percepções, as relações, os recursos e as 

regras.  

Os “atores” são os nódulos da rede, os sujeitos ativos que interagem, decidem, se 

expressam, assumem compromissos e atuam diretamente nos projetos. 

As “percepções” são definições ou imagens da realidade, com base nas quais os atores 

interpretam e avaliam suas ações e as de outros atores (Klijn, Koppenjan e Termeer, 

1995:440). Na psicologia “a percepção é o atributo que permite à pessoa tomar 

conhecimento da realidade, ... nela interferem a memória, a atenção, a imaginação, o 

pensamento e a afetividade” (Miranda-Sá, 2001).  

                                                                                                                                                                                   
8 Ressalva deve ser feita à obra de Henri Ford, Os Princípios da Prosperidade, em que o autor aborda 
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As “relações” expressam a trama de vínculos que se forma na rede, num continuum de 

possibilidades que vai desde a estranheza à confiança (Rovere, 1998). Segundo Mandell 

(1990), o que diferencia as redes das demais formas de interação inter-organizacional é 

que, apesar de ambas expressarem variados nexos relacionais, a rede busca o 

aprimoramento desses nexos, delineando um grupo coeso, em torno de um projeto 

comum. 

Os “recursos” que os atores disponibilizam na rede podem ser financeiros, materiais, 

humanos, tecnológicos, informacionais, entre outros (Aldrich, 1979), cuja alocação 

demanda um planejamento perspicaz, para aproveitar a contribuição de cada 

organização e a sinergia gerada no seu conjunto . 

As “regras” expressam os padrões de comportamento, que são criados, reproduzidos ou 

transformados durante as interações (Klijn, 1996). As regras formais ou informais são 

idealizadas para criar ordem nas relações, na medida em que reduzem as incertezas e 

induzem à cooperação, diminuindo os custos de transação (North, 1996).  

Considerando esses elementos estratégicos, que se encontram interrelacionados, 

podemos aprofundar, finalmente, a compreensão da dinâmica e dos aspectos 

organizacionais na gestão das redes. 

 

3.5  A coexistência das diferenças e o imperativo democrático nas redes 

A condição de autonomia dos atores e a multiplicidade de relações de interdependência 

que estabelecem são fatores estratégicos para o aproveitamento da sua diversidade. A 

                                                                                                                                                                                   
explicitamente os valores políticos que orientam a sua concepção de sociedade e organização da 
produção. 
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ameaça à autonomia, a homogeneização dos comportamentos, produz a omissão dos 

participantes ou mesmo a diluição da rede.  

Esse espaço de decisão e ação coletiva, de confronto e coexistência das diferenças, 

representa um dos principais focos de estudo para as modernas teorias da democracia 

por envolver o problema da agregação de preferências, interesses e opiniões individuais 

em uma escolha coletiva (D´Alimonte, 1999:309). 

Segundo Telles (1994), no âmbito da esfera pública, a ausência de espaços de 

reconhecimento e de vínculos propriamente civis, traduz-se na dificuldade de formular 

os dramas cotidianos individuais e coletivos na linguagem pública dos direitos, 

tendendo, por isso mesmo a serem equacionados no interior dos códigos morais da vida 

privada. É nisso que a negação dos direitos, o não reconhecimento do outro como 

sujeito de interesses e aspirações legítimas, afeta a sociabilidade, a cultura e as 

identidades. 

Por outro lado, o exercício democrático retroalimenta, num movimento inverso, as 

relações no espaço privado, no mercado, na produção, na família, na vizinhança. As 

redes vem se proliferando no setor público e privado e os atores sociais participam de 

diversas redes simultaneamente. Ainda que desempenhem diferentes papéis nessas 

múltiplas redes é a atitude democrática, a experiência da tolerância, o confronto de 

opiniões e a pretensão de um consenso que conferem continuidade aos vínculos. 

Outro desafio que surge no âmbito estratégico das redes está relacionado à quantidade 

de participantes. Não é possível, por exemplo, uma rede que envolva os milhões de 

habitantes de uma grande cidade, ou os milhares de trabalhadores de uma grande 

empresa. Segundo Subirats (1989), quanto maior o número de participantes, menor a 
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possibilidade de alcançar resultados efetivos. D´Alimonte (1999) observa ainda que as 

decisões coletivas são possíveis em grupos cuja relação entre os membros se dá “face a 

face”. 

Por outro lado, as modernas tecnologias de informação e comunicação ampliam as 

dimensões dos espaços, criam redes virtuais abrangentes. Pal (2001) considera que a 

internet  tornou ultrapassada idéia de que “apenas poucos atores podem realmente inter-

agir” uma vez que possibilita a articulação de uma quantidade de indivíduos e 

organizações impensada pelas teoria de redes da sociologia. Não obstante, a rede 

exclusivamente virtual possui laços mais débeis, devido a dificuldade, ou mesmo 

impossibilidade em alguns casos, em conhecer as pessoas, seus interesses e 

comportamentos (Scherer-Warren, 1997). 

De qualquer forma, a questão do limite de participantes a partir do qual as interações e 

decisões se tornam prejudicadas ou mesmo inviabilizadas, é um aspecto estratégico 

essencial na gestão da rede, assim como os mecanismos tecnológicos disponíveis para a 

sua expansão.  

 

3.6  A construção dos vínculos e de uma realidade comum 

As percepções que os atores têm um do outro e das relações possíveis que podem criar 

influem significativamente nos esforços que vão despender para os projetos da rede. 

Com isso, o desenvolvimento organizacional da rede depende de uma sucessão de ações 

estratégicas que buscam fortalecer, ao longo do tempo, as relações de confiança, 

entendida como fator central nas motivações de cooperação (Putnam, 1996; Evans, 

1996; O´Toole, 1997; Lechner, 1997; Rovere, 1998).  
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Rovere (1998) propõe uma seqüência de etapas para o aprimoramento dos vínculos e 

que estão relacionadas aos valores que os sujeitos atribuem às relações estabelecidas na 

rede. 

Etapa Ações Valor 

1. Reconhecimento  Reconhecer a existência do outro, sua 
posição na rede. Aceitação 

2. Conhecimento Conhecer o outro, o que faz, suas 
preferências. Interesse 

3. Colaboração Prestar ajuda esporádica. Reciprocidade 

4. Cooperação Compartilhar tarefas e recursos. Solidariedade 

5. Associação Compartilhar objetivos e projetos. Confiança 

(Rovere, 1998:35) 

Não obstante, alguns autores chamam a atenção para o fato de que a gestão da rede não 

deve se apoiar somente na credibilidade dos participantes para a realização dos projetos, 

devendo se preocupar mais com o fluxo de informações e a firmação de contratos. 

A respeito dos contratos, cabe observar que se trata de uma forma de garantir os 

compromissos. Mas os contratos têm um alto custo de predição dos riscos envolvidos e 

não conseguem mensurar todas as variáveis implicadas nesses riscos, assim são sempre 

incompletos (North, 1996). Por isso a importância dos valores compartidos, das regras 

informais, dos acordos de “fato” e não apenas os de “direito”. As regras informais que, 

em grande medida, levam os atores a honrarem os contratos seriam a reputação, os 

padrões de conduta sociais e as convenções que emergem de repetidas interações 

(North, 1996). 

A construção de vínculos de confiança visa sedimentar condutas sociais baseadas no 

compromisso e na cooperação, o que por sua vez vai exigir das organizações uma 

capacidade de ação dialógica (Castells, 1998), que viabiliza a harmonização das 
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percepções sobre o contexto, os objetivos, as dificuldades, os resultados esperados, 

entre outros aspectos que demandam uma visão compartilhada da realidade e uma 

linguagem comum. 

A harmonização das percepções, todavia, não é homogeneização, não busca padronizar 

as idéias, mas ao contrário possibilita que as múltiplas visões de mundo se tornem mais 

inteligíveis, intercambiáveis.  

Não obstante, a comunicação nunca é exata e a “comunicação imperfeita será 

justamente a brecha por onde se pode infiltrar a possibilidade de emergência do novo. 

Ainda bem que não se pode  traduzir perfeitamente, ... pois aí está a liberdade de criação 

e recriação” (Almeida Filho, 2000:24). 

 

3.7  A ação comunicativa nos encontros deliberativos 

É também somente a partir da harmonia, da empatia, da compreensão das distintas 

lógicas de pensamento que se abre espaço para a crítica fundamentada e para a 

argumentação racional. 

De acordo com Habermas (1987), no agir comunicativo, a razão passa a ser 

implementada socialmente no processo de interação dialógica dos atores envolvidos em 

uma mesma situação. Na ação comunicativa cada interlocutor suscita uma pretensão de 

validade quando se refere a fatos, normas e vivências, e existe uma expectativa que seu 

interlocutor possa, se assim o quiser, contestar essa pretensão de validade de uma 

maneira fundada, isto é, com argumentos. A razão comunicativa circunscreve um 

conceito para o qual o questionamento e a crítica são elementos constitutivos (Freitag, 
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1986:60). 

Com a racionalidade dialógica, se alcança um ponto de interseção entre os três mundos: 

o mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e o mundo subjetivo dos 

afetos. Nesse sentido, a razão comunicativa é mais abrangente e menos autoritária que 

as demais formas de manifestação da razão, fundamenta-se na construção dialógica da 

realidade e no caráter processual da verdade (Habermas, 1987). 

No agir comunicativo, questiona-se as decisões estabelecidas, o status quo, o que 

significa um mecanismo estratégico contra à apropriação do poder e para o seu efetivo 

ajustamento.  

Mas existem obstáculos para uma ação comunicativa livre, são situações nas quais os 

participantes pensam estar agindo com autonomia e na verdade estão sendo 

manipulados, ou quando aparecem as atitudes de violência e de censura, obstruindo a 

comunicação verdadeira (Rouanet, 1987).  

A ação comunicativa na rede portanto exige regras para suprimir esses obstáculos, que 

privilegiem e assegurem a liberdade de expressão e comunicação dos participantes, bem 

como a tolerância com as diferenças que surgem entre eles, em sentido positivo e ativo, 

ou seja, “não como resignação pela existência de outros pontos de vista, mas como 

reconhecimento de sua legitimidade e com boa vontade de entendê-los em suas razões” 

(Abbagnano, 1998:275). 

Além disso, são necessários indicadores de resultado que permitam monitorar a 

evolução da ação comunicativa, da capacidade deliberativa dos atores, e seus efeitos na 

construção das relações de confiança. Evans (1996) chama a atenção para a relevância 
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da formação do capital social na rede, que se constrói nos encontros deliberativos, nos 

quais a maior parte do tempo é consumida na formação de consensos. O capital social é 

um indicador de resultado dos processos de deliberação e decisão na rede, incompatível 

com os indicadores convencionais que se ocupam do tempo e da quantidade das 

decisões tomadas. A eficiência na rede tem outros parâmetros e a sua medição também 

os devem ter (O´Toole, 1997; Rovere, 1998). 

 

3.8  Coordenação das relações e as formas de negociação 

Segundo Klijn, Koppenjan e Termeer (1995), a gestão de redes envolve tanto a 

mobilização quanto o bloqueio de determinadas relações entre os atores, dependendo de 

uma avaliação correta sobre quais são os vínculos que vão propiciar a ação conjunta e 

quais aqueles que levariam à fragmentação. Implica também em intervenções no nível 

de estrutura da rede, isto é, com a exclusão de atores visando desarticular forças 

consolidadas ou com a inclusão de novos atores buscando aprimorar o padrão de 

interações.  

Para tanto é necessário o monitoramento acurado das relações, das negociações e dos 

resultados que produzem. 

Na rede, são conduzidas diversas negociações sobre os objetivos, projetos e recursos 

envolvidos nas atividades. De forma geral, as negociações possuem ou um caráter 

conflituoso/competitivo ou cooperativo/integrativo. Todavia, em grande parte das 

situações, essas condutas se alternam, de acordo com o objeto negociado (Silva, 2000), 

com as opções disponíveis (Lax & Sebenius, 1986) ou com o tipo de vínculo existente 
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entre os atores (Klijn, 1996). 

Não obstante, há uma corrente teórica que supõe que a conduta dos atores são 

motivadas por uma escolha racional, entre as alternativas que maximizam seus 

interesses. Nessa linha está a teoria dos jogos, segundo a qual o comportamento 

estratégico do jogador é uma combinação entre meios e fins, que se alteram 

continuamente a partir da interação com as estratégias dos outros jogadores (Klijn, 

1996). O resultado dos jogos é definido através das negociações de barganha (Mandell, 

1990), nas quais os atores realizam concessões para viabilizar a troca de benefícios, 

buscando alcançar assim um resultado ganha-ganha. 

O problema desta abordagem é que não discute o significado de “interesse” ou como 

esses interesses podem ser alterados de forma a favorecer a preocupação com o bem 

comum. Há grandes diferenças entre as negociações que se baseiam numa relação 

contratual (bargaing), onde se estipulam tratativas com base nos parâmetros do 

utilitarismo, e as negociações que buscam construir consensos (arguing), onde o 

entendimento nasce de princípios e valores que priorizam a transparência do indivíduo, 

a comunicação entre as pessoas e a vida em sociedade” (Semeraro, 1999:212).  

Fischer e Ury (1985) conduziram uma ampla pesquisa sobre as características que 

predominam nas negociações bem sucedidas e identificaram como as três mais 

relevantes: o alcance de um acordo sensato, um processo de negociação eficiente e a 

melhoria na relação interpessoal dos negociadores. 

Fischer e Ury (1985) observam que a forma mais comum de negociação está baseada na 

conquista de “posições”, ou seja, na disputa ou no aliciamento para a prevalência de 

uma ou outra posição, o que resulta em acordos insensatos devido à mudança no foco da 
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negociação, ineficientes devido ao desgaste emocional causado neste tipo de barganha 

e, principalmente, em hostilidade, minando a possibilidade de uma relação de confiança. 

Propondo uma alternativa à negociação de posições, Fischer e Ury sugerem o método da 

negociação baseada em “princípios”, na qual os sujeitos devem se concentrar no objeto 

da negociação e nas opções mutuamente satisfatórias, sem o sacrifício da opinião 

própria nem a de outrem, por mera conveniência. O método permite que se chegue a um 

consenso gradual sem concessões, construindo uma relação de empatia entre os 

negociadores, e para isso é necessário “separar as pessoas do problema” (Fischer e Ury, 

1985:13). 

Não obstante, cabe lembrar que as afinidades ou desafetos interpessoais decerto 

influenciam no processo de negociação, quiçá o determinam. Isso implica em aprimorar 

as relações entre os atores para que as negociações sejam conduzidas com maior 

sensatez. 

 

3.9  A construção do problema, dos objetivos e dos projetos  

Os objetivos compartilhados pelos atores na rede, de forma geral, são complexos e, 

além disso, também são dinâmicos, se alteram continuamente a partir das novas 

interações, que trazem novas interpretações sobre o problema. 

Dentre os modelos que orientam a definição de objetivos e a elaboração de projetos 

compatíveis, encontra-se a proposta de Snyder (1953), que se baseia no levantamento de 

dados sobre o problema, o desenho das alternativas de solução e a escolha dentre elas 

com base em critérios concertados entre os participantes.  
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A crítica a esse modelo está no fato de que raramente são discutidas múltiplas opções, 

cessando o processo decisório quando aparece uma alternativa que “funcione” para a 

solução do problema (Lindblom, 1972). Nesse sentido, ao invés de se escolher meios à 

luz de fins bem definidos, os fins são geralmente escolhidos à luz da disponibilidade de 

meios. 

Em geral, a gestão dos projetos na rede ocorre de forma “incremental” (Lindblom, 

1972; Mandell, 1990), a partir de intervenções amiúde, que vão aperfeiçoando a ação 

planejada. Como sugere Mandell (1990), na rede, as organizações refinam suas idéias, 

devendo manter o objetivo central e adaptar os detalhes operacionais. Trata-se de uma 

estratégia de implementação na qual as metas são “planejadas” com conteúdos e tarefas 

definidas, e “adaptadas” nos pormenores (Rhodes, 1986).    

A gestão adaptativa, ou incremental, está conectada a uma realidade social volátil, tendo 

que articular as ações de planejamento, implementação, execução, retroalimentação e 

redesenho, adotando o “monitoramento” como instrumento de gestão e não de controle. 

A estrutura organizacional se apresenta mais aberta e flexível, pois não deve ser um fim 

em si, mas um meio para alcançar objetivos (Kliksberg, 1997). 

Por outro lado, cabe atentar para o risco de conservadorismo da gestão incremental nas 

redes, que tolhe as revisões radicais na sua conduta e nos seus princípios (Sassa, 1988). 

A despeito de suas limitações, esses modelos revelam a importância do levantamento e 

sistematização de informações sobre os problemas (modelo Snyder) e também da sua 

forma de utilização, ao longo da execução dos projetos (modelo incremental).  

Subirats (1989), no entanto, aprofunda a questão. Segundo o autor, os problemas ou 
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objetivos não existem, eles são construídos, a partir da análise que se faz sobre eles. 

Assim, a cada nova questão levantada, se tornam mais complexos e também uma nova 

oportunidade de melhor solução se apresenta. Além disso, distintas partes implicadas 

defendem distintas visões (Subirats, 1989), fazendo com que o processo de definição do 

problema ou do objetivo não seja uma questão técnica mas política. 

Assim, o coordenador da rede deve assumir a função de antecipador, responsável pela 

análise da situação quando não há consenso ou fazendo o papel de advogado do diabo 

quando as discussões abordam o problema de forma superficial. Isso implica na 

importância do conhecimento especializado do administrador acerca dos temas 

abordados na rede (Subirats, 1989). 

 

3.10  A distribuição dos recursos e do poder 

Tratar dos recursos nas redes é também tratar do poder.  

Em sentido geral, o “poder” designa a possibilidade de agir ou produzir efeito sobre 

algo. No senso comum, o poder de um indivíduo consiste nos recursos de que dispõe 

para satisfazer seus interesses.  

Todavia, nas relações sociais, o poder não está na posse, mas na influência e domínio de 

um indivíduo sobre o outro, para dele obter o que lhe convém. Nesse sentido, o homem 

não é só sujeito, mas também objeto do poder (Bobbio, 1999). E ainda que um 

indivíduo lance mão de seus recursos para induzir o comportamento alheio, adquire 

poder somente através da relação que estabelece com o outro. 

Assim, a concentração de poder na rede não está portanto na propriedade de alguns 
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recursos mas na manipulação deles para influenciar o comportamento dos demais 

atores, levando-os a interpretar a relação de interdependência de forma assimétrica. A 

conseqüência disso é a perda de autonomia de alguns membros, de seu poder legítimo e 

a sujeição a interesses alheios à própria rede. 

Isso implica que o equilíbrio na estrutura de poder da rede se mantém por meio da 

conscientização, permanente, dos atores, sobre a importância dos recursos em seu 

conjunto, ou seja, do valor não de um ou outro recurso isoladamente, mas do potencial 

de realização que resulta de sua conjugação. 

 

3. 11  Quadro resumo 

Abaixo estão as dimensões, elementos (Klijn, Kopenjan, Termer, 1995), as premissas, 

os focos de coordenação e de avaliação na gestão de redes, abordados no capítulo. 

Dimensões Elementos Premissas Focos da Coordenação Foco da Avaliação 

Atores Autonomia 

- Agregar preferências individuais 
numa escolha coletiva. 

- Definir o número de participantes e 
as tecnologias de conexão. 

Coexistência da 
diversidade. 

Percepções Interdependência - Desenvolver vínculos de confiança. 
- Harmonizar as percepções. 

Realidade em 
comum. 

Relações Negociação 

- Mobilizar relações conciliadoras. 
- Bloquear relações fragmentadoras. 
- Conduzir negociações baseadas em 

princípios. 

Integração da rede. 

Regras Deliberação 

- Capacitar para ação dialógica, 
argumentação e tolerância. 

- Eliminar obstáculos para uma 
comunicação livre. 

Formação de 
consensos. 

Recursos Conjugação 

- Conscientizar sobre a importância 
da sinergia dos recursos e não de 
seu valor separadamente. 

 

Distribuição do 
poder. 

Dialógica 
e 

Instrumental 

Objetivos Complexidade 

- Realizar análises críticas e 
prospectivas dos objetivos 

- Acompanhar a implementação 
incremental 

Aprimoramento 
contínuo. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Comitê das Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida 

 

4.1  Apresentação 

Esse capítulo apresenta uma pesquisa empírica, na qual foi utilizado o método de estudo 

de caso, que permite uma investigação profunda e conhecimento amplo e detalhado de 

um fenômeno contemporâneo (Gil, 1994). Ao invés de testar uma hipótese, o estudo de 

caso compreende o fenômeno em um contexto ampliado de variáveis interrelacionadas.  

O foco de estudo é o modelo de gestão do Comitê das Entidades Públicas no Combate à 

Fome e pela Vida (COEP), uma rede organizada a partir da Campanha da Ação da 

Cidadania, levada a cabo no Brasil sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza, em 

1992, que tinha por finalidade mobilizar a opinião pública e o senso de responsabilidade 

de todos os setores da sociedade com relação ao problema da miséria e da fome no país.  

O COEP se formou em 1993 com a articulação de 33 empresas estatais, que buscavam 

convergir esforços para intervir na situação de pobreza em diversas regiões do Brasil. 

Ao longo do tempo, o COEP se expandiu e se tornou uma rede de redes, 

descentralizando suas ações em comitês locais e viabilizando a participação de mais de 

700 organizações, dentre as quais, órgãos de governo, empresas privadas e entidades da 

sociedade civil. 

O fio condutor da análise é a evolução histórica da rede, visando captar o encadeamento 

de problemas, decisões e resoluções que delinearam o modelo de gestão do COEP.  
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O estudo do caso compreendeu uma ampla pesquisa documental, nas atas de reunião, 

publicações, pronunciamentos e estatuto da rede, que se encontram disponíveis em 

página eletrônica. Além disso foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela 

coordenação da rede: André Spitz, e sua assessora, Gleyse Peiter.  

A principal limitação do estudo deve-se ao fato da rede atuar em âmbito nacional e não 

ter sido possível uma pesquisa de campo dessa amplitude. Como conseqüência, não 

foram entrevistados os representantes das organizações envolvidas, limitando a coleta 

de dados primários junto aos coordenadores.  

O capítulo está dividido em três partes, relacionadas respectivamente à origem, 

consolidação e expansão do COEP.  

 

3.2  O contexto de origem do Comitê: um impulso à solidariedade 

Desde a redemocratização do país, em 1984, diversos movimentos sociais floresceram 

na sociedade brasileira, reivindicando a consolidação dos direitos civis, políticos e 

sociais, tanto na Carta Constitucional de 1988 quanto na sua tradução prática em ações 

públicas. Dentre essas manifestações, o Movimento pela Ética na Política insurgiu como 

força mobilizadora de toda a nação, expressando a insatisfação da sociedade com a 

condução política do país e culminando com a cassação do então presidente Fernando 

Collor de Melo, em 1992.  

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), uma organização da 

sociedade civil, dirigida à época pelo sociólogo Herbert de Souza - o Betinho - foi uma 

das principais instituições à frente do Movimento pela Ética na Política, contribuindo 



66 

para a sua continuidade através da incessante deflagração dos graves problemas sociais 

do Brasil, que têm entre suas principais causas a indiferença das elites para com pobreza 

e exclusão social de grande parte da população (Rodrigues, 1998). 

Em 1993, o problema da miséria e da fome no Brasil recebeu a atenção da sociedade e 

dos meios de comunicação devido, principalmente, aos esforços de informação, 

divulgação e mobilização social sob a liderança do IBASE, articulando diversas 

instituições acadêmicas, governamentais, empresariais e sociais. A sensibilização da 

sociedade para as questões da pobreza foi o tema central da “campanha do Betinho”, 

denominada Ação da Cidadania no Combate à Fome e pela Vida, que articulava ações 

de caráter emergencial e estrutural para o enfrentamento das situações de miséria.  

A estratégia da Ação da Cidadania consistiu na mobilização e organização da sociedade 

em comitês de solidariedade, que atuavam de forma autônoma na definição de suas 

ações no combate à fome. Foram constituídos comitês de artistas, intelectuais, 

jornalistas, estudantes, funcionários de empresas, profissionais liberais, sindicatos, 

moradores de bairros, etc., havendo uma grande multiplicidade de iniciativas, recursos 

envolvidos e formas de participação, totalizando mais de 300 comitês já em 1993 e 

chegando a 5.000 em 1994. 

Dentre os resultados da Ação da Cidadania, tiveram especial relevância: 

- A organização do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, composto por 

representantes da sociedade civil e do governo e sediado na capital federal;  

- A Campanha da Ação da Cidadania propriamente dita, visando a conscientização 

de todos os cidadãos para a ação solidária; 
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- A articulação de um Comitê de Empresas Estatais, buscando provocar a reflexão 

sobre a responsabilidade pública dessas organizações no combate à pobreza.  

Esse Comitê se formou em maio de 1993, quando os presidentes das empresas estatais 

foram convidados pelo Betinho a uma reunião, para discutirem a sua participação na 

Campanha da Ação da Cidadania. Naquele momento, as 33 empresas presentes 

decidiram constituir o COEP, uma rede que buscava articular parcerias, recursos e 

projetos para o combate à fome, e também apoiar as ações solidárias que seus próprios 

funcionários já vinham conduzindo, sensibilizados pela Ação da Cidadania. 

Na ocasião, Betinho enunciou de forma contundente a singularidade do evento e a 

diversidade de valores existentes entre as organizações que concebiam a formação do 

COEP. 

“Nunca, em nosso País, as empresas estatais se reuniram para 
combater a fome e a miséria. Muitas fizeram ações contra a fome e a 
miséria, cada uma no seu canto, dependendo da sensibilidade do 
governo de turno ou do presidente da estatal. Umas se revelaram com 
uma grande sensibilidade social, econômica e política e, por que não 
dizer, até cultural. Outras simplesmente seguiram o rumo do padrão 
do desenvolvimento que produziu milagres em termos de tecnologia, 
que produziu milagres em termos de arrancar de um país que tem 
90% da população na miséria e na pobreza, os grandes projetos e 
obras que nos levaram ao nono lugar na economia mundial” 
(Betinho, 1998:23). 

 

A motivação compartilhada pelas empresas estatais para formação do COEP convergiu 

na idéia da “responsabilidade pública” que lhes cabia com relação à situação de miséria 

deflagrada pela Ação da Cidadania.  

A busca de uma identidade pública, pelo setor estatal, não deixa de ser controversa, 

entretanto era essa, e em grande medida ainda é, a realidade brasileira de um estado que 
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se formou descolado da nação. A resolução de um problema dessa amplitude transcende 

as possibilidades de intervenção de qualquer organização isoladamente, no entanto a 

articulação em rede propicia um espaço de diálogo sobre valores, atitudes e 

contradições, ao passo que viabiliza novos projetos para o futuro e sensibiliza as pessoas 

para a mudança. 

Não obstante, as diferenças estavam presentes desde o início. O Comitê foi composto 

por uma diversidade de empresas estatais e se tornou viável devido à aceitação 

recíproca dos valores, opiniões e interesses de cada membro. Segundo o coordenador do 

COEP, “é necessário preservar a diversidade para preservar a rede”. 

De um lado, a diversidade enriquece o entendimento sobre o problema da pobreza, 

permitindo abordar a questão sob diferentes pontos de vista. Assim, o COEP se alimenta 

da variedade de setores de atuação das suas associadas e, também, da multiplicidade 

cultural das pessoas que representam as instituições de diversas regiões do país. Mas, 

por outro lado, integrar essa diversidade requer uma linguagem comum, exigindo uma 

nova racionalidade nas relações interinstitucionais, e nesse sentido a presença de uma 

liderança articuladora foi fundamental para a ativação da rede. 

Por ser considerado uma personalidade central na Ação da Cidadania, o Betinho foi 

nomeado para a coordenação do COEP, passando no entanto essa incumbência para 

André Spitz, assessor da presidência de Furnas Centrais Elétricas S.A., uma das 

empresas estatais envolvidas na rede. 

Com a morte do sociólogo, em 1997, grande parte das iniciativas da Ação da Cidadania 

esvaneceram, com exceção do COEP, que ao longo do tempo vem consolidando e 

expandindo vertiginosamente a rede de organizações comprometidas com a ação 
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solidária. Pode-se argumentar que a natureza das organizações e dos recursos 

envolvidos são suficientes per se para a intervenção no problema da fome. No entanto, o 

caso do COEP revela que o alcance da coesão na rede, em torno de um propósito 

comum, se deve não só à disponibilidade de recursos que viabilizam os projetos sociais, 

mas também à capacidade de articulação e integração, essenciais ao espírito da 

cooperação na rede. 

 

3.3  A consolidação da rede, dos objetivos e dos desafios 

A constituição do COEP, em 1993, ocorreu de maneira informal, a partir da assinatura 

de um termo de compromisso pelos dirigentes das entidades. No entanto, já em 1994, a 

informalidade da rede se tornou uma ameaça à sua continuidade, devido às eleições para 

presidência da república, que teria como conseqüência a mudança no quadro de 

diretores das entidades públicas. Para evitar a dissolução da rede, foi decidido, pelas 

associadas, a constituição formal de um estatuto, buscando colocar a participação no 

COEP como uma atribuição institucional dos dirigentes das entidades.  

Apesar do estatuto não assegurar o vínculo das organizações à rede, pois não impõe 

regras contratuais, materializa um acordo interinstitucional, que vai além da palavra 

pessoal dos dirigentes. De acordo com o coordenador, “o momento de formalização do 

COEP foi de grande importância para a sobrevivência da rede, uma vez que deixou de 

ser um comitê de pessoas para se tornar um comitê de organizações”. 

De acordo com o estatuto da rede (cláusula 4ª), “a entidade associada poderá desligar-se 

do COEP, a qualquer tempo, mediante prévio aviso dado com 30 dias de antecedência, 
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comprometendo-se a concluir as ações sob sua responsabilidade em andamento”. Nota-

se que não há uma garantia do vínculo à rede, mas sim um compromisso com os 

projetos, sinalizando a existência de duas dimensões na gestão de redes que, apesar de 

distintas, se encontram imbricadas e se reforçam mutuamente: uma relacionada à 

articulação das entidades e outra à execução dos projetos.  

O COEP se instituiu como uma organização colegiada, de caráter associativo, sem fins 

lucrativos, com sede em uma de suas entidades associadas e foro no distrito federal9.  

De acordo com André Spitz, a vinculação das novas organizações foi completamente 

casuística, não havendo critério de admissão, assim como não há de expulsão. Ao longo 

do tempo, a rede vem se ampliando, algumas entidades se desligaram e outras mais se 

associaram ao Comitê, totalizando atualmente 45 entidades, apresentadas a seguir: 

 

                                                             
9 Estatuto do COEP, Capítulo I – DO COMITÊ E SEUS FINS (www.coepbrasil.org.br) 

1. Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
ASBRAER  

2. Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP  
3. Banco Central  
4. Banco do Brasil S.A. 
5. Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB 
6. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES  
7. Caixa Econômica Federal - CEF 
8. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS  
9. Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG  
10. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC  
11. Companhia Energética de São Paulo - CESP  
12. Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF  
13. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF  
14. Comunidade Solidária 
15. Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB  
16. Conselho Coordenador de Ações Federais nos Estados RJ  
17. Departamento de Desenvolvimento Energético  
18. Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS  
19. Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR  
20. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A. 
21. Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO  
22. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA  



71 

23. Empresa Brasileira de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV  
24. Empresa Brasileira de Radiodifusão - RADIOBRAS  
25. Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL  
26. Federação das Associações Atléticas do Banco do Brasil - FENABB  
27. Financiadora de Estudos e Pesquisas - FINEP  
28. Fundação Banco do Brasil  
29. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
30. Fundação Lyndolpho Silva  
31. Fundação Nacional do Índio - FUNAI  
32. Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ  
33. Furnas Centrais Elétricas S.A. 
34. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  
35. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA  
36. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA  
37. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  
38. Instituto Nacional de Tecnologia - INT  
39. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS  
40. Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA  
41. Secretaria de Desenvolvimento Rural/MA  
42. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE  
43. Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO  
44. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE  
45. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/COPPE 

O fundamento legal das ações sociais do COEP, expresso no artigo 3º da Constituição de 

1988, refere ao compromisso de construir uma sociedade livre, justa e solidária (Inciso I), 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (Inciso 

III)10.  

Para cumprir com sua missão, o COEP possui três diretrizes principais:  

§ a viabilização de parcerias estimulando a complementaridade de iniciativas;  

§ a mobilização das entidades para formulação de iniciativas próprias;  

§ incentivo à participação dos funcionários enquanto cidadãos.  

Os projetos realizados no âmbito do COEP podem ser ações estruturais, que visam atingir as 

causas da pobreza e da miséria, como projetos na área educacional, promoção da saúde, 

                                                             
10 “Dia Nacional de Mobilização pela Vida, uma homenagem do COEP ao Betinho” www.coepbrasil.org.br  
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geração de emprego e renda, entre outras. Também são realizadas ações emergenciais, que 

têm caráter de auxílio à população excluída, como a arrecadação e distribuição de alimentos e 

atividades voluntárias de assistência em geral. As ações estruturais de combate à pobreza 

predominam como iniciativa institucional das empresas, ao passo que as ações de caráter 

emergencial são conduzidas pelos comitês dos funcionários. 

De forma geral, as entidades atuam na lógica específica do seu ramo de atividade, de grande 

importância sob o aspecto setorial, mas que isoladamente não viabilizam o desenvolvimento 

da sociedade como um todo. No âmbito do COEP, têm a oportunidade de agregar distintas 

competências e criar projetos inovadores.  

A fragmentação da ação social do governo foi considerado pelas organizações um dos 

principais entraves à efetividade dos programas nacionais de desenvolvimento e à otimização 

dos recursos públicos. Nesse sentido, a articulação em rede é considerada um ponto chave 

para o tratamento das questões sociais, assim como para a replicação de projetos bem 

sucedidos. De acordo com a representante do IPEA, “as ações isoladas e pontuais têm 

alcance comprovadamente limitado. Entretanto, promover o trabalho em parceria não é uma 

tarefa trivial. Ele pressupõe uma adesão espontânea que só se efetiva quando realizada em 

torno de propostas de atuação bem elaboradas e bem estruturadas” (Cadernos da Oficina 

Social 2, 1999:7). 

Preservando a concepção original da Ação da Cidadania, os princípios de atuação do COEP 

privilegiam a autonomia das entidades participantes, configurando uma estrutura 

organizacional descentralizada e sem hierarquia. Nesse sentido, os projetos elaborados na rede 

conservam a lógica empresarial ou institucional própria de cada organização, aproveitam-se 

dos seus recursos específicos e da atuação voluntária dos funcionários, alcançando uma 
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significativa diversidade de áreas de intervenção, apresentadas a seguir11:  

 
- Abastecimento de água e irrigação - Desenvolvimento local 
- Atendimento à criança - Desenvolvimento rural 
- Atendimento à gestante - Educação 
- Atendimento aos portadores de HIV - Enfrentamento da Fome 
- Atendimento à terceira idade - Enfrentamento da seca 
- Atendimento ao jovem - Esporte, cultura e lazer 
- Atendimento ao portador de necessidades especiais - Geração de trabalho e renda 
- Atendimento jurídico - Habitação 
- Campanhas - Higiene e Saúde 
- Capacitação profissional - Integração social 
- Cidadania - Meio ambiente 
- Ciência e Tecnologia - Metodologia de ação social 
- Combate à violência - Mobilização social 
- Comunidade indígena - Organização social 
- Cooperativismo - Projetos multisetoriais 
- Crédito popular - Segurança alimentar 

 

A título de ilustração, dois projetos exemplares de parcerias na rede são o Canal Saúde, que 

tem por finalidade a difusão de informações para a promoção da saúde, contando com a 

FIOCRUZ na organização do conteúdo educativo e com a EMBRATEL na sua transmissão 

diária; e o projeto Chafariz Comunitário, que consiste no aproveitamento da água de poços 

perfurados em busca de petróleo, contando com a assessoria técnica da PETROBRÁS e com 

as Agências de Abastecimento de municípios atingidos pela seca. 

 

3.4  A dinâmica organizacional a caminho da expansão 

A gestão do COEP está distribuída em três instâncias colegiadas: o Conselho Deliberativo, a 

Comissão Executiva e as Comissões Técnicas, que possuem as funções de deliberação, 

articulação e execução, respectivamente: 

                                                             
11 Banco de Dados de Projetos de Mobilização Social (www.coepbrasil.org.br)    
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§ Conselho Deliberativo – é formado pelo principal dirigente de cada entidade e se reúne 

anualmente para deliberar sobre as atividades do ano anterior e o programa de ação para o 

seguinte; 

§ Comissão Executiva – é formada por um representante de cada entidade e se reúne três 

vezes ao ano para articular parcerias entre as organizações e proporcionar atividades de 

capacitação para os seus membros; 

§ Comissões Técnicas – são formadas por um técnico de cada entidade que se reúnem de 

acordo com o cronograma de execução dos projetos acordados em parceria.  

A atividade de representação no COEP não é remunerada e as despesas relativas à 

participação nas reuniões e aos projetos sociais estão sob responsabilidade de cada entidade. 

A rede reúne os membros em quatro reuniões anuais, uma do Conselho Deliberativo e três da 

Comissão Executiva, nas quais, segundo Gleyse Peiter, “são consolidadas as conversas 

ocorridas ao longo do ano através de um intenso fluxo de informação e comunicação, via 

internet, telefone e fax”, o que representa um importante aspecto no processo de construção de 

consenso, sem esvaziar no entanto o caráter deliberativo das instâncias colegiadas. 

O nível de engajamento das entidades na rede é muito variado, até mesmo o processo de 

privatização produziu diferentes formas de participação entre as empresas privatizadas. De 

certo forma isso levanta a dúvida sobre a solidez dos vínculos que se constituíram ao longo do 

tempo, mas cabe atentar que no caso do COEP o engajamento das organizações é um dos 

principais objetivos da rede, se distinguindo de grande parte da literatura que trata da 

formação de vínculos como fator primordial para a consecução de objetivos. 

Existem organizações com vínculos frágeis e por vezes ocorrem desligamentos, no entanto o 

número de associados ao Comitê vem se ampliando continuamente.  
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Segundo o coordenador, um importante momento de transição na atuação do COEP foi a 

descentralização da rede em direção aos níveis estaduais, quando os participantes chegaram à 

conclusão que, apesar do Comitê ter uma articulação ao nível nacional, o problema da fome e 

das distintas origens da pobreza são essencialmente locais, devido às grandes diferenças 

sociais, culturais e econômicas das diversas regiões brasileiras. Deste modo, a partir de 1995, 

as entidades públicas começaram a articular redes locais, com estrutura idêntica ao COEP 

(Conselho e Comissões), ainda que independentes entre si e da rede nacional. Cada uma 

dessas redes é delimitada à jurisdição estadual e composta por quaisquer organizações do 

respectivo estado, envolvendo os governos federal, estadual e municipal, entidades sociais, 

estatais e empresariais.  

Os projetos das redes locais atendem um público bastante diversificado, envolvendo a 

população urbana, rural e indígena; crianças, jovens e idosos; deficientes, portadores de HIV, 

entre outros, que se encontram em situação de exclusão social. 

Atualmente existem 21 COEPs Estaduais, cada qual coordenado por uma entidade do COEP 

Nacional. Há uma regra estabelecendo que cada entidade pode presidir no máximo 5 COEPs 

Estaduais, para que não comprometa toda a rede em caso de desligamento. Essa regra também 

evita a assimetria na estrutura de poder, pois a predominância de uma ou poucas organizações 

na coordenação dos COEPs Estaduais poderia levar à centralização da experiência das ações 

cotidianas e do processo de aprendizagem. 

Os COEPs Estaduais têm representantes nas reuniões do COEP Nacional e atuam de acordo 

com os mesmos princípios, buscando preservar a autonomia e promover a parceria entre as 

organizações. Atualmente essa rede de redes envolve cerca de 700 organizações em todo o 

país. 
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Com isso, a estrutura do Comitê se tornou mais complexa, exigindo, segundo André Spitz, a 

criação de uma organização com a finalidade específica de apoiar o desenvolvimento da rede. 

Foi criado então, em 1998, o Centro de Tecnologia, Trabalho e Cidadania, ou simplesmente 

Oficina Social, sob a direção do próprio coordenador do COEP. 

A Oficina Social não é uma rede, ao contrário, é uma organização formal, estruturada 

hierarquicamente e controlada por um conselho fiscal. Seus principais objetivos são: 

§ Sistematizar metodologias de projetos sociais;  

§ Registrar e divulgar os projetos realizados no âmbito do COEP;  

§ Publicar temas atuais relacionados ao desenvolvimento local, responsabilidade social da 

empresa, entre outros.  

A Oficina Social é financiada por 18 entidades públicas, sendo que nem todas estão 

associadas ao COEP, mas necessariamente apoiam, dessa forma, as ações do Comitê. Além 

do apoio técnico, a Oficina Social concede recursos financeiros para custear a participação 

dos representantes de COEPs Estaduais nas reuniões do COEP Nacional.  

A Oficina não altera a estrutura reticular do COEP, ao contrário, permite consolidá-la através 

do apoio aos encontros anuais e à projeção de suas atividades. Por outro lado, altera o papel e 

o poder do coordenador na rede que, além da função de articulação, passa a lidar com a 

captação de recursos e a divulgação de informações.  

Segundo André Spitz, as transformações que se deram ao longo do tempo refletem agora o 

desafio enfrentado pela coordenação em alcançar uma linguagem comum entre os atores, bem 

como a sua coesão. No entanto, o conflito é um fator inexorável na complexa estrutura do 

COEP, desafiando a preservação das relações de cooperação entre as próprias redes.  
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Um conflito atual se refere à intenção de um COEP Estadual em constituir um fundo próprio 

para o financiamento das suas ações sociais12, o que criou polêmica e discordâncias entre as 

associadas. 

Constituir o fundo de financiamento pode gerar a fragmentação dos vínculos de 

interdependência e descaracterizar o Comitê enquanto mobilização solidária e voluntária, se 

passa a estimular a competição em busca de financiamento para os projetos. Além disso, 

também há o problema de que nenhuma entidade pode atuar em nome do Comitê sem que as 

iniciativas sejam acordadas entre as associadas.  

O conflito desvela uma contradição na própria estrutura da rede, pois de um lado as redes 

locais devem atuar de acordo com os princípios originais da rede nacional, dentre eles a 

autonomia de ações, inclusive a de atuar de forma distinta à rede da qual se originaram.  

Diante do impasse, a coordenação do COEP decidiu postergar a decisão, em busca de um 

consenso gradual e efetivo que, embora mais democrático, é também mais lento, 

principalmente tendo em vista a periodicidade das reuniões de Conselho. 

Um aspecto a ressaltar é que as distintas perspectivas do conflito possibilitam transpor uma 

negociação de posições (interesse da rede estadual) para uma negociação de princípios 

(valores originários), e essa releitura do problema favorece, potencialmente, não só a sua 

resolução mas também o fortalecimento das relações na rede. 

Outra estratégia conduzida para administrar a crescente complexidade do COEP é a 

capacitação dos participantes da rede, para melhorar seu desempenho na articulação das 

organizações em nível local e na execução dos projetos sociais. Com isso se busca também 

uma harmonização das percepções das pessoas que assumem tais responsabilidades que, por 

                                                             
12 Ata de reunião do Conselho Deliberativo de março 2001. 
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serem voluntárias, não possuem necessariamente um perfil ou experiência compatível ao 

compromisso assumido. Nesse sentido, a coordenação da rede passou a considerar a 

capacitação dos participantes um instrumento fundamental para o aprimoramento das ações 

do Comitê. 

A capacitação se dá através de: 

§ Palestras conferidas por especialistas convidados pela coordenação do COEP para as 

reuniões da Comissão Executiva; 

§ Disseminação do conhecimento através da publicação de temas relativos à ação social nos 

Cadernos da Oficina Social; 

§ Teleconferências que possibilitam atingir toda a rede em tempo real e são realizadas 

aproximadamente quatro vezes ao ano;  

§ Transparência de informações sobre as atividades do Comitê, que são disponibilizadas na 

página eletrônica do COEP. 

As pessoas que têm acesso a essas formas de capacitação, em geral os representantes das 

entidades na rede, deveriam multiplicar o conhecimento adquirido dentro de suas entidades. 

Entretanto, isso não é possível de ser assegurado pela coordenação da rede, o que acaba por 

não garantir a linguagem comum efetiva entre as organizações que participam do Comitê em 

todo o Brasil. 

O último aspecto a ser considerado na gestão do COEP se refere à avaliação das ações sociais 

da rede como um todo. No ano 2000, foi realizado um levantamento dos projetos em curso, 

junto às organizações executoras, visando identificar as suas áreas de intervenção.  
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Esse mapeamento permitiu à coordenação tomar conhecimento da dimensão que a rede do 

COEP vem assumindo, no entanto, a pesquisa não adentrou na questão dos recursos 

financeiros, materiais ou humanos envolvidos, assim como não investigou o impacto que os 

projetos produziram nas comunidades. Por outro lado, conforme argumenta o coordenador do 

COEP, “o princípio de atuação da rede desconsidera qualquer tipo de controle ou 

fiscalização, pois se trata de um espaço de mobilização, troca de experiências e formação de 

parcerias”.  

Considerando a ausência de hierarquia, o controle das entidades associadas se torna 

incompatível aos fundamentos da rede, ao passo que a avaliação dos projetos é considerada 

importante. A coordenação vem atuando, de forma indireta, no incentivo à adoção deste 

indispensável instrumento gerencial pelas organizações executoras, principalmente através de 

palestras de capacitação.  

Além disso, as experiências exitosas são registradas e divulgadas nos Cadernos da Oficina 

Social. Entretanto, a publicação não apresenta uma análise da eficácia e eficiência das ações, 

assim como seus efeitos no combate à pobreza e promoção da cidadania. E isso remete a duas 

questões fundamentais. Em primeiro lugar está o risco das políticas assistenciais gerarem 

cidadãos dependentes de ações compensatórias se conduzidas sem o devido acompanhamento 

e, em segundo, está o problema do uso de recursos públicos sem a prestação de contas para a 

sociedade. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando o desenvolvimento do COEP ao longo da sua história, decerto podemos afirmar 

que se trata de um caso bem sucedido, tanto em termos de consolidação quanto de expansão 

da rede.  

Considero aqui algumas conclusões acerca desse sucesso, à luz do referencial teórico 

sistematizado anteriormente.  

Um dos principais sucessos da constituição do COEP, na forma de um arranjo organizacional 

reticular, se deve ao entendimento, pelas entidades associadas, que a fragmentação da ação 

social do governo representa um entrave aos programas de desenvolvimento e à otimização 

dos recursos públicos e, nesse sentido, a articulação em rede é considerada um ponto chave 

para o tratamento das questões sociais, ainda que também apresente desafios próprios para 

uma gestão eficaz.  

Além do mais, a atuação do Comitê envolve distintas instâncias de governo nas redes 

estaduais, não como mediadoras do processo, mas como atores indispensáveis às ações de 

desenvolvimento local. Além disso, há também o respaldo constitucional em que se apoiam as 

ações do COEP, conferindo parâmetros democráticos e legítimos à ação social. 

A estrutura do COEP possui dois níveis de gestão, estreitamente relacionados porém distintos, 

correspondentes à articulação das entidades e à execução dos projetos sociais. Dessa forma, a 

rede envolve tanto uma racionalidade deliberativa, comunicativa, dialógica, voltada à 
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cooperação dos atores sociais, quanto uma racionalidade instrumental, operacional, voltada 

para a efetividade dos projetos. 

No nível de gestão das relações e mediação de conflitos, o Comitê utiliza um processo 

incremental na geração de consensos, mais lento, porém mais consistente, apoiado num 

intenso fluxo de comunicação entre as associadas. Além disso, o registro e divulgação dos 

diversos trabalhos da rede pela Oficina Social permite fortalecer uma identidade coletiva, que 

privilegia a diversidade cultural, organizacional e metodológica das associadas e dos seus 

projetos. 

Para aprimorar o desempenho da ação social do COEP são conduzidas atividades de 

capacitação para os participantes, propiciando uma orientação comum na gestão das redes e 

projetos locais. Não obstante, com a expansão da rede, a capacitação tradicional, através de 

palestras e publicações, expressa seus limites como instrumento para a formação de uma 

linguagem compartilhada. Assim, as teleconferências significam uma importante alternativa 

tecnológica para superar essa dificuldade, já que podem atingir todas as pessoas da rede nos 

diversos pontos do país.  

Outro aspecto a ser considerado na expansão da rede é o fato de que agrega múltiplos esforços 

no combate à pobreza, mas, por outro lado, provoca o esgarçamento das relações diretas entre 

as organizações e o núcleo central. Com isso, surge a contradição de um movimento de 

expansão que é fundamental para combater, de forma efetiva, a fome e a miséria existentes no 

país, ao passo que traz em si mesmo o risco de desintegração da sua estrutura.  

Isso conduz à indagação sobre a própria natureza das relações de interdependência das 

entidades vinculadas ao Comitê. O COEP é uma rede voluntária, formada por entidades que 

não possuem fins sociais e, se o fazem, não dependem dos recursos de outras entidades. O 
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que, então, sustenta essa rede?  

Ao que parece, os motivos que asseguram a interdependência das entidades, e a própria 

continuidade do Comitê, são os valores de solidariedade e a sinergia das parcerias, num 

espaço que estimula a criatividade, a aprendizagem e, principalmente, a dimensão política dos 

sujeitos envolvidos, permitindo a formação de uma consciência cidadã voltada ao 

desenvolvimento da nação. 

Nesse sentido, com relação à definição de objetivos, o caso evidencia um aspecto particular e 

fundamental para o entendimento das redes. Podemos observar uma sobreposição de 

objetivos, qual sejam o combate à fome e a mudança na cultura organizacional das estatais. 

Aparentemente não se tratam de objetivos excludentes, tampouco contraditórios. Mas o que se 

pretende enfatizar é a ambivalência na definição de um objetivo comum, o que envolve o 

conflito de prioridades, isto é, dentre a redução da pobreza e a mudança organizacional, sob 

qual aspecto serão analisados os resultados da rede? Antes de ser uma ambivalência do 

COEP, trata-se de uma característica própria das redes, pelo fato de envolver objetivos amplos 

e essencialmente dinâmicos que, alterados ao longo do tempo, acabam por se sobrepor, 

configurando um aspecto relevante à análise do desenvolvimento da rede e que requer melhor 

compreensão em futuras investigações. 

Portanto, deve-se considerar que, apesar das limitações e dificuldades do Comitê, diante da 

história do estado brasileiro, o COEP protagoniza uma ação pública inovadora e, sobretudo, a 

manifestação de um desejo de mudança. De acordo com o seu coordenador: “éramos, e ainda 

somos, uma minoria dentro das entidades lançando um olhar sobre a coisa pública, mas os 

resultados mostram que avançamos muito e que nosso avanço é estrutural”.  

As redes representam uma tendência de modelo organizacional orientado à intervenção em 
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problemas complexos e, por isso mesmo, necessitam de instrumentos gerenciais compatíveis, 

denotando um objeto de estudo de significativa relevância para as pesquisas no campo da 

administração.  

Assim, se é possível sintetizar a importância do fenômeno das redes na nossa sociedade, me 

atrevo a finalizar esse trabalho referindo à riqueza na multiplicidade de visões, a constituição 

de sujeitos políticos e a mudança na lógica das ações públicas, suplantando a competição em 

busca da cooperação. 
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