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RESUMO 

 
Esta dissertação se propõe a encontrar possíveis respostas à seguinte questão 
norteadora: “Como a estratégia corporativa de criar uma rede de escolas 
confessionais pode contribuir para a vantagem competitiva dos seus colégios 
integrados?”. Como objeto de estudo foi selecionada a maior rede de escolas 
católicas do Brasil até o ano de 2008, que atua em 19 estados e possui 110 
unidades, denominada Rede Salesiana de Escolas. Esta rede reúne 
aproximadamente 90 mil alunos, seis mil professores e conta com o trabalho direto 
e indireto de cerca de 400 profissionais de diferentes áreas do conhecimento. 
Partindo do pressuposto de que a estrutura organizacional em rede – resultado de 
um ambiente cooperativo e com elevado capital social – favorece a 
competitividade, procurou-se identificar os principais benefícios e dificuldades na 
operacionalização de uma rede educacional confessional. O estudo foi realizado 
com base na revisão da literatura e, do ponto de vista empírico das escolas 
integradas à RSE, tomando por referência a percepção dos seus principais 
gestores. Para isso propôs-se, então, um estudo de caso exploratório e descritivo, 
de natureza quantitativa e qualitativa. Na pesquisa empírica foi usada a 
triangulação de fontes e instrumentos de coleta. Para as informações diretas das 
unidades, foi aplicado um questionário semi-estruturado em todo o universo. 
Também foram realizadas entrevistas roteirizadas. Foram feitas coletas de 
documentos e de outras fontes secundárias de informação como material 
publicitário, relatórios, pesquisas, depoimentos de ouvidoria e atendimento, dentre 
outros, da unidade de análise, das suas escolas integradas e das conferências da 
congregação mantenedora. Também foi realizada observação participante em 
reuniões e encontros, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 
Pernambuco, Ceará, Amazonas, Porto Alegre, Santa Catarina, Amazonas e no 
Distrito federal. Os resultados obtidos possibilitaram classificar a rede pesquisada 
como Laços de Cooperação entre Firmas Espacialmente Descentralizadas, Rede 
Burocrática Assimétrica, e, na tipologia evolutiva, três classificações simultâneas: 
Empresa Isolada, Rede Empresarial de Objetivo Único, Rede Setorial de Objetivos 
Múltiplos. Com base nos resultados obtidos com a aplicação do questionário e, 
comparativamente, às entrevistas e aos dados secundários coletados, foi possível 
obter e registrar nesta dissertação, um rol de vantagens e desvantagens 
percebidas pelas escolas conveniadas à RSE. As evidências empíricas 
responderam ao pressuposto que levou ao questionamento formulado e, ao final, a 
pesquisa demonstrou que a formação da Rede Salesiana de Escolas tem 
contribuído para o aumento da vantagem competitiva dos seus colégios integrados. 
Este estudo de caso pode se tornar um exemplo de grande pertinência para outras 
empresas, contextos de negócios e, especialmente, para outras redes de escolas 
confessionais. 
  
 
Palavras-chaves: Estratégia. Rede. Vantagem competitiva. Rede Salesiana de 
Escolas. Segmento educacional. Escola. 
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ABSTRACT 

  

The present thesis aims at finding possible answers to the following key question: 
“How may the corporative strategy of devising a net of confessional schools 
contribute to the competitive advantage of their integrated units?” The object of 
study chosen herein is the largest Catholic school net in Brazil up to the year of 
2008, the so-called Rede Salesiana de Escolas, placed all over 19 states and 
featuring 110 units. Such net system gathers around ninety thousand students, six 
thousand teachers and professors, and also relies on the work provided directly and 
indirectly by about four hundred professionals of different learning and teaching 
areas. Starting from the assumption the organizational net structure- result of a 
cooperative environment with high social capital - favors competitiveness, we tried 
to spot the main benefits and difficulties in the operationalizing of a confessional 
educational net. The study was carried out based on literature revision and, 
according to the empirical viewpoint of the schools integrated to RSE, using as 
reference the perception of their own managers In order to do so, a descriptive and 
exploratory study case of quantitative and qualitative nature was developed. 
Sources triangulation and data collecting tools were used for the empirical research. 
A questionnaire semi-structured on the whole universe was applied for obtaining 
direct unit information. Script-based interviews were also made. Documents and 
other secondary sources of information- such as advertising material, reports, 
surveys, customer service and hearing testimonials, among others – were also 
taken into account when assessing the units, their integrated schools and the 
conferences of the maintaining congregation. An insider observation was 
accomplished in meetings and gatherings in the states of Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Porto Alegre, Santa Catarina, 
Amazonas, and in the Brazilian Federal District. The results found in the present 
work make classification possible for the net focused in here such as Cooperative 
Bonds among Spatially Decentralized Firms, Assymetrical Social Net, and, in the 
evolutive typology, three simultaneous classifications: Isolated Company, 
Enterpreneur Net of Single Objective, and Sectorial Net of Multiple Objectives. By 
relying on the the results found in apllying questionnaires compared to the 
interviews and the secondary data collected, it was possible to hold and register in 
this thesis a list of advantages and disadvantages realized by the schools allied to 
the RSE. The empirical evidences fulfilled the original assumption that led to the 
questioning herein formulated and, at its end, the research showed that the 
formation of Rede Salesiana de Escolas has contributed to the increasing of the 
competitive advantage of their integrated schools. This case study might as well 
become a highly pertinent example for other companies, business contexts and, 
especially, for other confessional school nets  

  

Key words: Strategy. Net. Competitive Advantage. Rede Salesiana de Escolas. 
Educational segment. School. 
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1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E ESTRUTURA 

 

1.1. Introdução 

 

As rápidas mudanças do mercado mundial, impulsionadas pelo avanço tecnológico, 

e a crescente globalização da economia, têm impelido as organizações na busca 

de novas práticas administrativas. A competição, acirrada após o advento da 

revolução industrial e posterior prevalência do capitalismo, cede lugar a novas 

configurações de trabalho: a formação de redes, alianças estratégicas, acordos 

cooperativos, ou parcerias operativas, em sentido mais amplo. Mais do que uma 

solução de sobrevivência para as pequenas, médias e grandes empresas, a 

criação de redes apresenta-se como uma tendência do mundo pós-moderno e, 

possivelmente, a mais forte revolução gerencial do século XXI. (KUMAR, 1997; 

CASTELLS, 2002; MUSSO, 2004; FRIEDMAN, 2005) 

 

Em decorrência desse novo contexto de competição cooperada ou “coopetição”, as 

empresas estão revendo suas práticas administrativas, suas estratégias, e 

buscando opções de gerenciamento mais integrado e colaborativo. Essa mudança, 

além de garantir a sobrevivência mercadológica, tem-se apresentado, também, 

como significativa fonte de vantagem competitiva. (KUMAR, 1997; BLEEKE & 

ERNST, 2006). 

 

O movimento mundial de redes tem fortalecido mercados locais e regiões, por 

exemplos os distritos industriais, clusters e parques tecnológicos. E, paralelamente, 

tem derrubado barreiras nacionalistas com práticas como a terceirização, 

offshoring1, internalização (insourcing2), dentre outras. Contudo, em qualquer que 

seja o modelo de configuração colaborativa praticado, observa-se que um dos 

maiores ganhos das organizações nesse processo é o de capital social. 

(FRIEDMAN, 2005; VALE et al, 2006) 

                                                           

1 Prática de transposição de uma empresa para outro território, com o objetivo de beneficiar-se da mão de obra mais barata, 
carga tributária menor, energia mais barata, menor custo com plano de saúde dos seus empregados, dentre outros fatores. 
(FRIEDMAN, 2005) 

2 Prática de cooperação operativa. É caracterizada por uma profunda colaboração entre parceiros. Tem como pré-requisitos 
a confiança e a intimidade. Constitui-se em uma grande força de nivelamento, e abre oportunidades semelhantes para 
grandes e pequenas empresas. A internalização é uma nova forma de colaboração e criação horizontal de valor. 
(FRIEDMAN, 2005) 
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Esse termo – capital social – utilizado por Bourdieu (1980) e Coleman (1988) é a 

essência da ação colaborativa. É o que estimula as regras de reciprocidade e os 

sistemas de participação coletiva. 

 

Capital Social pode ser definido como um conjunto de valores comuns 
compartilhados. O capital social é fundamental para o surgimento de 
empreendimentos baseados na cooperação e vem sendo considerado 
essencial para a geração de riquezas e a consolidação do desenvolvimento, 
ao lado do capital físico (recursos naturais e equipamentos produtivos) e de 
capital humano (habilidades e conhecimentos adquiridos). O capital social 
manifesta-se por meio das redes sociais e das normas de confiança que 
facilitam a coordenação e a cooperação, tornando possível a ação coletiva, 
de natureza voluntária, para benefício mútuo, no interior dos grupos e das 
organizações. O conceito possui caráter multidimensional e alta 
aplicabilidade nos estudos organizacionais, no contexto intrafirma ou 
interfima. (VALE et al, 2006) 

 

Assim, redes sólidas são resultados de empresas que desenvolveram processos 

onde imperam fortes relações de confiança e reciprocidade. Organizações que 

compreenderam que a realidade colaborativa é mais vantajosa e permite ganhos 

para todos - o jogo de soma positiva. É nessa capacidade de convergência de 

esforços e fortalecimento da rede que se encontra a vantagem competitiva. 

(PORTER, 1998; VALE et al, 2006). 

 

A atuação em rede tem colaborado para a diminuição de riscos e aumento da 

sinergia entre as empresas. O acesso compartilhado das informações, à 

tecnologia, ao mercado consumidor, a troca de experiências que favorece a 

inovação, ao subsídio cooperado nas ações de P&D, além do aumento do poder de 

negociação com fornecedores, comprovam a vantagem do trabalho cooperado. 

 

Contudo, apesar dos significativos e positivos retornos decorrentes do 

associativismo organizacional, o processo de transição de empresas individualistas 

para empresas de atuação em rede não é uma ação espontânea. Essa é uma 

mudança evolutiva que exige sérias rupturas de cultura organizacional, revisão de 

valores e reorganização gerencial. (CASSAROTTO FILHO; PIRES, 1998; BORGES 

JR, 2004; VALE et al, 2006). Assim, o que pouco se conhecem são as dificuldades, 

vantagens e desafios que as empresas enfrentam para construir o ambiente 
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cooperativo e desenvolver o capital social – fatores tão necessários ao 

desenvolvimento das redes. 

 

Esta pesquisa torna-se, portanto, objeto de estudo do campo da estratégia, que 

enquanto disciplina científica, dentro das ciências sociais aplicadas, busca fornecer 

dados sobre as práticas de gestão e opções gerenciais. 

  

Surge então, a pergunta que norteará a identificação e definição deste conjunto de 

fatores, a saber: 

 

Como a estratégia corporativa de criar uma rede de escolas confessionais pode 

contribuir para a vantagem competitiva dos seus colégios integrados? 

 

1.2. Justificativa 

 

A tendência global na formação de redes e associações cooperativas tem re-

configurado o mercado empresarial nos mais diversos setores. A atuação em rede 

favorece a produtividade, aumenta o poder de negociação junto a fornecedores e 

clientes, reduz riscos, acelera o aprendizado e garante maior competitividade. Essa 

estratégia de gestão colaborativa, que surge como uma oportunidade de superação 

aos desafios contemporâneos enfrentados pelas empresas – como os econômico-

administrativos e operacionais –, constitui-se em importante ferramenta gerencial.  

 

O estudo acadêmico das redes organizacionais é relativamente recente. Algumas 

publicações aconteceram no início do século XX, mas foi em meados da década de 

80 que se intensificaram. Segundo Vale et al (2006) esses trabalhos são de 

fundamental importância para a compreensão da estratégia para a constituição das 

redes. Em especial quando se dedicam a entender como ocorre a transição que 

leva as organizações a romperem com a barreira do isolamento para chegarem a 

um modelo cooperativo. 

 

Atualmente a estratégia das organizações em rede tem recebido atenção 

destacada de pesquisadores e órgãos governamentais em todo o mundo. O 

principal motivo desse enfoque é a constatação de que o fortalecimento individual 
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das empresas em rede e, por conseqüência do grupo, tem garantido maior 

competitividade frente às grandes corporações e aos novos mercados. As 

pesquisas estão comprovando que a troca de conhecimento e experiência das 

empresas em rede é maior. E isso é primordial para a obtenção de melhores 

resultados e para a inovação. 

 

Conforme citam Vale et al (2006), a modalidade associativa das redes parece 

repercutir, diretamente na capacidade competitiva das empresas e, também, no 

incremento da competitividade sistêmica do próprio território onde se inserem. 

Sendo assim, o estudo das redes é de interesse de todos nós; tanto para o 

mercado, quando afeta a estrutura e gestão das organizações, quanto para a 

academia, enquanto estudiosos das estratégias e variáveis que interferem na 

vantagem competitiva das empresas. 

 

Segundo os autores, o estudo da formação das redes permite compreender a 

alteração do próprio sentido da competitividade que antes era focado, sobretudo, 

na dimensão empresarial e estática – uma empresa contra a outra. Hoje, a 

competitividade assume a construção de espaços produtivos e amplia sua 

presença para territórios. 

 

Desse modo, o presente trabalho busca destacar as vantagens da atuação em 

rede, em específico para o segmento educacional de escolas confessionais. Neste 

mercado, atualmente, acontece o seguinte movimento administrativo: a tradição e a 

história de algumas escolas estão cedendo lugar à “novidade” das grandes redes. 

Os estabelecimentos mais sólidos e capitalizados até conseguem manter-se 

competitivos por algum tempo, apesar da repentina e significativa perda de 

mercado. Enquanto outros, pela simples ação de marketing e propaganda por parte 

da concorrência, já se rendem à incorporação, ou sucumbem à falência. 

 

Ao observar grandes e tradicionais escolas fechando, outras – que iriam falir – em 

franca ascensão, após terem aderido aos sistemas das redes, e, ainda, aquelas 

que tentam resistir com parcos recursos à nova tendência, começou-se a refletir 

sobre quais seriam as oportunidades para essas organizações que, na maioria, 

possuem administração pouco profissionalizada. 
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A opção por delimitar o objeto com um estudo de caso da Rede Salesiana de 

Escolas (RSE) teve por finalidade facilitar a construção da pesquisa, já que a 

instituição se dispôs a colaborar com dados e informações para o constructo desta 

dissertação. Além disso, o objetivo é fazer um trabalho sobre o mercado atual. E a 

RSE, que foi criada em 2002, é um bom exemplo do cenário contemporâneo. 

 

Como profissionais de marketing, este campo de estudo possibilita compreender o 

movimento de formação de redes, bem como as vantagens e desvantagens do 

processo associativo, além das barreiras para sua consecução. O estudo sobre a 

Rede Salesiana de Escolas evidencia as barreiras internas e externas à criação 

desta rede, revelando as dificuldades na construção da gestão cooperada. Esses 

dados podem orientar a administração das redes confessionais acerca das 

melhores estratégias de mobilização, bem como de compartilhamento para 

desenvolver o capital social. 

 

Por fim, ao lidar diariamente com todas as possibilidades decorrentes da questão 

norteadora desta pesquisa, e por argumentar – mesmo que hipoteticamente – as 

vantagens e desvantagens da participação em uma rede, entendeu-se essa 

oportunidade como um momento adequado para desenvolver esta dissertação e ter 

subsídios científicos comprovados para uma atuação profissional mais segura, e 

academicamente justificada. Crê-se, ainda, que será um recurso às outras 

possíveis pesquisas em Administração, principalmente às concentradas nos 

estudos de formação de redes. 

 

Este trabalho é apenas mais uma contribuição para a área, que merece mais 

estudos e dedicação por parte de pesquisadores e professores. 

 

1.3. Objetivo geral 

 

Identificar as principais vantagens competitivas decorrentes da estratégia 

corporativa de criação de redes educacionais confessionais às suas escolas 

integradas. 

 



 

 

15 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

→ Descrever e caracterizar a rede em estudo; 

→ Descrever a evolução da Rede Salesiana de Escolas: antes do processo de 

adoção do sistema de ensino em rede e o momento atual; 

→ Identificar as motivações das escolas salesianas para a criação da RSE; 

→ Identificar os atributos valorizados pelas escolas salesianas no modelo de 

gestão em rede; 

→ Descrever os elementos favoráveis e as dificuldades na construção da Rede 

Salesiana; 

→ Identificar as semelhanças e diferenças das escolas salesianas;  

→ Identificar as semelhanças e diferenças entre a RSE e as redes existentes 

no mercado, sob a perspectiva das escolas salesianas;  

→ Identificar as contribuições percebidas pelas escolas, após ingressarem na 

RSE. 

 

1.5. Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. 

 

No primeiro capítulo faz-se a apresentação do tema da pesquisa, contextualizando-

o no cenário mercadológico e analisando as diversas transformações que 

colocaram em destaque – para empresas e pesquisadores – o campo de estudo da 

estratégia para a formação de redes, conferindo-lhe o respeito de disciplina 

científica. Apresenta-se, ainda, a questão norteadora da pesquisa e a justificativa 

do tema, endossando a relevância do presente estudo. Por fim, apontam-se o 

objetivo geral e os objetivos específicos, que serão verificados no decorrer do 

trabalho. 

 

No capítulo 2 inicia-se a fundamentação teórica, destacando-se a origem 

administrativa da formação de redes organizacionais, alguns conceitos e tipologias 
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referentes ao tema, além de definições sobre as vantagens competitivas da 

atuação em rede. 

 

No Capítulo 3 trata-se da estruturação da pesquisa, apresentando os 

procedimentos metodológicos adotados, a saber: tipo e método de pesquisa 

realizada, objetivos da pesquisa, universo da pesquisa, amostra, a elaboração do 

instrumento de coleta de dados e aplicação dos questionários. 

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa. São diversas as etapas 

e processos, a saber: a constituição da Rede Salesiana de Escolas; implantação – 

elementos favoráveis e dificuldades; evolução; crescimento e desenvolvimento; 

percepção de vantagens e desvantagens; fatores importantes para sua 

constituição; diferenciais competitivos na perspectiva das escolas integradas; 

manutenção e expansão; e identificação de atributos estratégicos, segundo a 

literatura referenciada. 

 

No capítulo 5 foram feitas discussões comparativas dos resultados obtidos, com o 

objetivo de interpretar os dados estatísticos e analisá-los a partir da literatura 

discutida na fundamentação teórica 

 

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões, as limitações da 

pesquisa, bem como as recomendações para novos estudos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as características de uma rede de 

ensino, a Rede Salesiana de Escolas, composta por 110 colégios, localizados em 

19 estados brasileiros. 

 

Para um melhor entendimento e correta obtenção de informações relevantes ao 

problema de pesquisa apontado, buscou-se a compreensão histórica das origens 

da formação das redes e alguns conceitos administrativos considerados 

fundamentais ao objeto deste trabalho. 

 

Os primeiros conceitos, e que serão base para todo este estudo, são as definições 

sobre as origens e tipologias das redes. Em seguida, os conceitos sobre estratégia 

e estratégia corporativa e, também, vantagem competitiva e cadeia de valores. 

 

2.1  Antecedentes: origem das redes de empresas 

 

Substantivo feminino, rede (do latim is rete) é definida como um “entrelaçamento de 

fios, cordas, cordéis, arames, etc., com aberturas regulares, fixadas por malhas, 

formando uma espécie de tecido3”. Segundo Musso (2004:17), A noção de “rede” 

está presente em todas as áreas do conhecimento; na Física, está vinculada à 

análise dos cristais; em Matemática, define modelos de conexão, informática e 

inteligência artificial; nas tecnologias é a estrutura elementar das 

telecomunicações, da energia; em Economia permite pensar relações de escala 

internacional, como redes financeiras e comerciais; na Biologia, a rede está 

intrinsecamente relacionada a análise do corpo humano. E, nas Ciências Sociais 

ela define sistemas de relações, de poder, ou modo de organização. 

 

Segundo Vale et al (2006:138 e 139) 

 
Sua origem remonta à teoria dos gráficos e aos trabalhos desenvolvidos por 
Euler, no século XVIII. No âmbito organizacional, sua utilização é mais 
recente e Thorelli (1986) tem sido considerado um dos precursores dessa 
literatura, em especial no tema associado a redes estratégicas. Na realidade 
existem, atualmente, diferentes paradigmas e modelos teóricos para a 

                                                           

3 Dicionário Aurélio Online. 
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abordagem do assunto. Entre eles, situam-se a teoria dos jogos (VON 
NEUMANN e MORGENSTERN, 1994), a teoria dos custos das transações 
(WILLIAMSON, 1975;2005), a teoria das redes sociais (GRANOVETTER, 
1985;2005), a vertente do capital social (BURT, 2000), as teorias 
institucionalistas evolucionárias (LUNDVALL, 1988; MALERBA, 2005), a do 
marketing relacional (GUMMESSON, 1996), a do capital relacional. 
 

O movimento de criação de redes, no formato como hoje se delineia, é resultante, 

das transformações sociais e econômicas vividas pela humanidade. Uma resposta 

alternativa de sobrevivência e competitividade das organizações nesse novo 

momento do capitalismo. 

 

Práticas de competição acirradas dominaram por muito tempo as ações 

estratégicas das empresas. Competir significava combater adversários, derrotá-los, 

eliminá-los. E, mesmo quando se considerava a relação com clientes e 

fornecedores, prevalecia a lógica do “ganha-perde”. O que tornava a competição 

um jogo de soma zero, e, algumas vezes, até de soma negativa. Essa visão de 

guerrilha para a competição favoreceu a concentração de mercados e tornou o 

ambiente de atuação das empresas cada vez mais inóspito e, também, mais 

instável. 

 
“Com freqüência as empresas estão em situações em que a concorrência 
sem limites produziria resultados prejudiciais para todos. Nesses casos, a 
cooperação é preferível a uma concorrência implacável. Contudo, a 
transformação do “jogo de soma zero” da concorrência (aquilo que um lado 
ganha e outro perde) em um “jogo de soma positiva” de cooperação 
(conhecido como ganha-ganha) não ocorre a menos que outras estratégias 
possam ser encontradas.” 4 (MINTZBERG, 2000:88) 

 

A necessidade de encontrar caminhos para continuar crescendo ou sobreviver 

demonstra que a velha lógica competitiva não é mais a única regra. Novas formas 

de agir e de pensar corporativamente se apresentam como oportunidades de 

sobrevivência e, portanto, desafios estratégicos para muitas empresas. É neste 

contexto que a competição passa a ser percebida sob as lentes da cooperação. 

Segundo Begnis et al (2005), “Embora a lógica da cooperação esteja hoje na pauta 

dos estudos organizacionais, já na década de 1930 se falava em cooperação e 

                                                           

4 A Teoria dos Jogos, desenvolvida por  von Neumann e Morgenstern (1947), foi originalmente aplicada à análise do 
equilíbrio nuclear entre as superpotências durante a guerra fria. Usada na economia, essa teoria tem colaborado para 
examinar a concorrência e a cooperação dentro de pequenos grupos de empresas. A teoria dos jogos propõe a definição de 
padrões de comportamento para atores racionais, focados em seu próprio interesse, atuando em situações bem definidas. O 
exemplo mais conhecido dessa teoria é o “Dilema dos prisioneiros”. 
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Brandenburg e Nalebuff (1996) foram reconhecidamente os pioneiros no uso do 

termo ‘coopetição’”. 

 

Child & Faulkner (1998) citados por Begnis et al (2005) destacam três fases no 

processo econômico e industrial mundial, desde o final da II Guerra, e tentam isolar 

os motivos para a constituição das estratégias cooperativas: (1) Logo após a II 

grande Guerra, período caracterizado pela rigidez e proteção às economias 

estagnadas; (2) 1950 - recuperação das economias nacionais afetadas pelo conflito 

armado. Essa época foi marcada pelo crescimento das multinacionais; e (3) A partir 

de 1980, período de crescimento dos fundos de capital de risco. É nesta terceira 

fase que se identifica mais fortemente a formação de aglomerações estratégicas 

competitivas, principalmente nas áreas de tecnologia e marketing.  

 

Para traçar uma linha dos processos de gestão cooperativa, Begnis et al (2005) 

recuperaram diversas abordagens teóricas, de 1985 a 1995, que apontam modelos 

de configurações: cadeias de produção (MORVAN, 1985), cadeias de suprimento 

(BOWERSOX E CLOSS, 1996), joint ventures (KOH, JEONGSUK e 

VENKATRAMAN, 1991; INKPEN e BEAMISH, 1997; PEARCE, 1997), alianças 

(OSBORN e HAGEDOORN, 1997; DAS e TENG, 1999; GULATI, 1998), supply 

chain management (COOPER et al, 1997), clusters (CRAVENS e PIERCY, 1994) e 

redes (PERROW, 1992; GRANDORI e SODA, 1995). 

 
Figura 1: A cooperação enquanto base para a competitividade interorganizacional. 
Fonte: BEGNIS et al: 2005. 

 



 

 

20 

Cada um desses arranjos organizacionais é originário das relações entre as 

empresas, e sua base é a cooperação, que envolve colaboração e parceria. Seu 

objetivo final é alcançar a competitividade interorganizacional. Dentre outros 

motivos, os relacionamentos colaborativos se justificam, prioritariamente, porque 

favorecem a sobrevivência das empresas no negócio. Neste sentido, a colaboração 

é percebida como uma forma de superar as limitações das competências 

individuais por meio da soma e criação da competência coletiva. 

 

“Na literatura, principalmente a partir do século XIX, diversos autores 
passaram a se preocupar com questões relacionadas ao desenvolvimento 
regional, buscando compreender os motivos que promoviam a dinâmica de 
determinadas regiões e a importância delas no processo de 
desenvolvimento econômico de determinados países. A primeira 
contribuição importante na literatura foi realizada por Marshall, em 1920, 
quando desenvolveu sua análise sobre os distritos industriais da Inglaterra 
no final de Século XIX. (...) Para Marshall, as vantagens oriundas da 
concentração geográfica estavam associadas não apenas ao aumento do 
volume de produção, mas também com os ganhos de organização e 
desenvolvimento derivados da maior integração entre os agentes.” 
(BECCATTINI, 1989:2 in: ALIEVI, 2005) 

 

Em análise sobre Fordismo e Pós Fordismo, Kumar (1997) cita um fenômeno 

ocorrido na Itália, que foi observado por pesquisadores nas décadas de 1970 e 

1980, denominado “A Terceira Itália”. Em oposição a Primeira e a Segunda Itália, 

caracterizadas pela produção em massa (Turim, Milão e Gênova) e o sul 

economicamente subdesenvolvido, respectivamente, a Terceira Itália definiu-se por 

um aglomerado dinâmico de pequenas empresas e oficinas nas regiões central e 

norte-oriental do país: Toscana, Úmbria, O Marche, Emilia-Romagna, Vêneto, 

Friulie Trentino-Alto, Ádige. A reestruturação implícita no Pós-Fordismo fortaleceu o 

capitalismo na região, abrindo espaço ao ressurgimento das habilidades artesanais 

e ao crescimento de uma forte e questionadora classe de serviços.  

 

Uma das premissas do Pós-Fordismo é a de que os trabalhadores se tornem 

participantes nos processos decisórios. E de que a sua lealdade deve ser buscada 

através de formas mais gratificantes de trabalho, remuneração, estabilidade e 

benefícios de seguridade social. Ao contrário do Fordismo, que pretendia não 

apenas o controle do empregado na esfera fabril, mas em todos os seus momentos 

sociais. Gramsci (1971:302, citado por KUMAR, 1997) chega a afirmar que no 
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Fordismo “Os métodos de trabalho são inseparáveis de um modo específico de 

viver, pensar e sentir”. 

 

O que se observou nas pequenas empresas da Terceira Itália foi a constituição de 

“prósperos distritos industriais”, especializados na confecção de produtos pouco 

relacionados entre si. Brusco (1982, citado por KUMAR, 1997:50) definiu este 

movimento como “descentralização produtiva e integração social”. Apesar de 

algumas tradições artesanais e mesmo de agricultura, as oficinas e fábricas eram 

consideradas como indústrias caseiras de alta tecnologia. Lançavam produtos 

novos e com design, remuneravam seus operários, e garantiam benefícios, tão 

bons quanto os das grandes fábricas, e as cidades da região possuíam os menores 

índices de desemprego de toda a Itália. 

 

As relações sociais com a comunidade eram favoráveis, a maioria dos 

trabalhadores era especializada. Havia pouca verticalização no comando e 

primava-se pelo movimento de reunião da concepção e execução dos projetos, 

separados anteriormente nas práticas tayloristas e fordistas das grandes empresas. 

A Terceira Itália não foi um grupo de pequenas empresas independentes, nem uma 

opção de subempreitada para as grandes empresas. Foi um sistema industrial, 

composto por unidades interligadas, mas com proprietários independentes. 

Desenvolveu-se nesse grupo, também, um forte sentimento de cooperação e 

colaboração. 

 

O poder econômico do modelo reside no fato de aproximar-se, por assim 
dizer, de uma empresa, com sua mão-de-obra dividida entre muitos centros 
separados de produção, cujas relações recíprocas são, ainda sim, 
competitivas – uma empresa sem um telhado por cima da cabeça. Os 
elementos do sistema florescem em razão de sua independência (AMIN, 
1989, citado por KUMAR, 1997:51). 

 

Havia um “acordo social” desempenhado junto à comunidade local, que 

reconhecia, apoiava e legitimava as ações dessas empresas. Elas também foram 

favorecidas pelas tradições locais, estimuladas pelas subculturas socialista e 

comunista nas regiões centrais e pelo catolicismo no nordeste. Houve incentivo 

político à criação de um clima de ajuda mútua e reciprocidade entre empregadores 

e empregados. 
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A Terceira Itália, contudo, é resultado do capitalismo em grande escala, que 

precisava de soluções ao desafio do trabalho organizado no pós-guerra. Ou seja, 

foi uma explícita opção a favor da “especialização flexível5”, como alternativa à 

sobrevivência no mercado. Contudo, alguns críticos alertam para o fato de que 

essas aparentes harmonia e prosperidade do distrito industrial italiano não estão 

relacionadas apenas à renovação do capitalismo. 

 
A Terceira Itália, argumentam, é principalmente resultado de uma fuga para 
proteger-se do poder do trabalho organizado e uma tentativa de recuperar o 
controle sobre a força do trabalho. (...) A Terceira Itália, para os apologistas, 
não é apenas um fenômeno econômico. É também um fenômeno social, 
cultural e político de primeira magnitude. E indica a possibilidade, talvez na 
primeira vez na história do industrialismo, de reunificação do trabalho 
intelectual e braçal, de trabalho e comunidade.  (KUMAR, 1997: 52 e 53) 

 

Essa crítica se torna ainda mais pertinente quando o modelo de consórcio 

praticado na Terceira Itália é comparado ao modelo de rede topdown, ou modelo 

japonês, que, ao invés de reduzir a hierarquia e devolver ao trabalhador o domínio 

do seu esforço, propõe o subfornecimento (subempreitada) como vínculo para a 

rede. Ao contrário da rede flexível de cooperação italiana, as empresas da 

aglomeração japonesa estão atrás de uma liderança e tem pouco poder de 

influência, pouca ou nenhuma flexibilidade no destino da rede. (CASAROTTO, 

1998).  

 

Segundo o filósofo Michael Foucault (in MUSSO, 2004: 23), “a rede designa o 

espaço do território sobre o qual se conectam dispositivos de fortificação ou de 

circulação. Controlar ou fazer circular, essa é a ambivalência original da rede”. Ao 

observar os modelos abaixo, identifica-se que ambos são representativos dessa 

realidade. 

 
 

 

 

                                                           

5 Conceito elaborador por Piore e Siebel, significa maior envolvimento e maior satisfação no trabalho para a maioria dos 
trabalhadores. Valoriza as habilidades artesanais e depende também da colaboração entre todos os tipos de trabalhadores 
da empresa. (KUMAR, 1997:60) 
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Figura 2: Modelos de Redes – Terceira Itália e Japonês 
Baseado nos modelos de CASAROTTO, 1998:34. 
 

Pode-se afirmar que os distritos industriais surgidos na Inglaterra, na Terceira Itália 

e, também, no Japão, são propostas precursoras e significativas de cooperação, 

que favoreceram as regiões, ajudaram a definir territórios e a garantir vantagem 

competitiva às empresas integrantes dessas redes. Isso comprova a afirmação de 

que “a cooperação entre agentes da cadeia produtiva passa a ser cada vez mais 

destacada como elemento fundamental na competitividade”. (ALIEVI et al, 2005:3) 

Além disso, observa-se que o sucesso das redes não está apenas no modelo em 

si, mas no desenvolvimento de uma postura colaborativa e de confiabilidade. 

Segundo Brusco (1989:261, citado por KUMAR, 1997), “as relações (na Terceira 

Itália) eram extraordinariamente cordiais e complexas”. O que permite inferir que a 

redução da rivalidade foi pré-requisito à implantação desses modelos. 
 

“A rede leva sempre consigo um imaginário de transição, entre a liberação 
de um sistema piramidal e hierárquico de que o Estado é o arquétipo, e a 
promessa de um sistema futuro, o da associação universal, anunciador de 
um novo tipo de relação igualitária. A rede indica um futuro libertador, ela é 
uma promessa de circulação generalizada e libertadora de fluxos de 
informações e ondas econômicas. Esboço de uma democracia planetária e 
auto-regulada, esse mito, cópia fiel da associação universal saint-
simoniana6, restabeleceu-se nos anos 1990. Com a ‘Sociedade da 
Informação’ e suas ‘auto-estradas da informação’, a política desenha a 
sociedade mundial futura graças à mutação técnica das redes de 
comunicação. Internet, rede de redes planetárias, reativa os mitos 
recorrentes veiculados pela idéia de rede. (...) Hoje a Worl Wide Web – 

                                                           

6 O conceito moderno de rede está respaldado pela obra de Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825). Ao contrário das 
concepções anteriores, Saint-Simon afirma que a rede está fora do corpo, superposta a um território e anamorfoseando-o. 



 

 

24 

literalmente a teia mundial – já realizaria, conforme alguns, um “planeta 
relacional”, uma sociedade transparente, consensual e democrática.” 
(MUSSO, 2004: 34 e 35) 
 
 

2.2  Redes de empresas – conceitos e tipologias 

 

Na literatura tradicional da Administração as empresas são compreendidas como 

entidades autônomas, inseridas em um ambiente determinado. A variável da 

interdependência competitiva é considerada como um dado da realidade, portanto, 

é reconhecida e incorporada ao posicionamento estratégico das empresas. Essa 

abordagem, que enfatiza a capacidade interna das empresas ante as demandas do 

ambiente organizacional, é, inclusive, referência para significativos trabalhos na 

área de estratégia empresarial (ANDREWS, 1971; PORTER, 1980 in: VALE et al, 

2006).  

 

Hoje, com a sociedade do conhecimento se estruturando em redes, as 

organizações passam a ser compreendidas como elementos de um ambiente 

global. E, assim, conectadas em uma rede de relações, influenciam e são 

influenciadas pelo grande mercado. 

 

Como salientado por Leenders, Gabbay e Fiegebauem (2002 in: VALE et al, 2006), 

“adotando uma abordagem relacional ao invés de atomística, é possível 

compreender melhor as diferenças de desempenho entre empresas” no mundo 

contemporâneo. Isso pode ser observado, por exemplo, nos sistemas regionais de 

inovação, distritos industriais, parques tecnológicos, arranjos produtivos locais, 

dentre outros, como os já citados exemplos da Itália, Inglaterra e Japão. As 

empresas que optam pela formação de redes adquirem a compreensão de que a 

competição não se dá mais apenas no âmbito da administração empresarial 

estática (empresa – empresa), mas, também entre territórios.  

 

Esse modelo associativo parece repercutir, diretamente, nas empresas e, também, 

nas regiões onde as mesmas atuam. E o resultado disso são as redes 

organizacionais, que se proliferam por todo o mundo, em decorrência da 

globalização e das novas tecnologias da informação e da comunicação. Para 

compreender o que são as redes organizacionais, várias teorias já foram 
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elaboradas. Contudo, pela complexidade e abrangência que esses movimentos 

representam, não há um conceito e tipologia únicos para o campo da cooperação 

entre empresas (CARRÃO, 2004). 

 

2.2.1 Alguns conceitos 
 

Castells (2002) afirma que as redes são instrumentos adequados para a economia 

capitalista baseada na inovação e na globalização, para trabalhadores e 

organizações voltadas à flexibilidade, para uma política destinada ao 

processamento de novos valores e para a organização de uma sociedade que 

busca a superação no espaço e no tempo.  

 

Para Casarotto & Pires (1998:39), a formação de redes é a “união de esforços em 

funções que necessitam de uma escala maior e maior capacidade inovativa para a 

viabilidade competitiva”. 

 

Segundo Jarillo (1998:35), “redes são acordos de longo prazo, com propósitos 

claros entre empresas distintas, mas relacionadas, que permitem a elas 

estabelecer ou sustentar uma vantagem competitiva frente às empresas fora da 

rede”.  

 

Ballestro et al (2004 in: PEREIRA 2008: 26 a 28) Reforça que a formação em rede 

“constitui-se um modo de regular a interdependência de sistemas complementares 

(tais como produção, pesquisa, engenharia e outros), em objetivos comuns”. Em 

concordância, Amato Neto (2000) define que as competências e atribuições de 

uma rede estão diretamente relacionadas aos processos de gestão inerentes à 

coalizão interorganizacional. 

 

Vale et al (2006:137) utilizam o termo rede para 

“Designar uma forma particular de associação, de natureza horizontal, que 
reúne, voluntariamente, atores diversos, que interagem entre si, de maneira 
sistemática, compartilhando, em menor ou maior grau, certos valores 
comuns, e implementando, conjuntamente, estratégias de interesse coletivo, 
visando algum ganho sócio-econômico (para empresas, setores e 
comunidades)”. 
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2.2.2 Algumas tipologias 
 

Os quatro quadros representados a seguir são sínteses das obras dos respectivos 

autores e foram elaborados com base nas referências indicadas por PEREIRA 

(2008: 26 a 28). 

 

GAROFOLI (1992), em uma tipologia relacional, propõe quatro possíveis 

configurações de redes entre empresas. 

 
Quadro 1: Tipologias de Garafoli 

 
Redes hierarquizadas espacialmente 
descentralizadas 

Uma empresa lidera um grupo de outras 
organizações dispersas. 

Redes hierarquizadas espacialmente 
centralizadas 

Uma empresa lidera um grupo de outras 
empresas localizadas em uma região 
específica 

Laços de cooperação entre firmas 
espacialmente descentralizadas 

Não há uma relação de subordinação. O 
grupo estabelece alianças estratégicas. 

Laços de cooperação entre firmas 
espacialmente centralizadas 

Não há uma relação de subordinação. O 
grupo estabelece relações e atua 
concentrado em uma área. Exemplos 
são os pólos e distritos industriais 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base na obra de Pereira, 2008: 26 a 28. 
 
GRANDORI e SODA (1995) definem dois tipos matriciais de redes: (1) as sociais e 

as burocráticas. 

 
Quadro 2: Tipologias de Grandori e Soda 

 
Redes Sociais 

Característica(s): Sem vínculo regulamentar entre seus integrantes. 

Redes sociais simétricas Participação igualitária de todos os integrantes na 
rede. Mesma capacidade de influência. 
Exemplificada pelos pólos e distritos industriais 

Redes sociais assimétricas Apesar de não haver regulamento da formação da 
rede, as relações de negócio possuem contrato 
formal, que definem as especificações dos serviços 
e produtos a serem fornecidos por cada integrante. 
Exemplo: consórcios. 
Redes Burocráticas 

Característica(s): Possuem regulamentos e contratos em todas as etapas, desde a 
organização da rede até o fornecimento dos produtos e serviços. 
Redes burocráticas 
Simétricas 

É o modelo mais simples e usual na criação de 
redes. Mesma capacidade de influência dos 
integrantes. Uma exemplificação desse modelo são 
as associações. 
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Redes burocráticas 
Assimétricas 

Modelo onde está presente a figura de um 
regulador. São representantes as franquias e redes 
de agências. 

Redes proprietárias 
Simétricas 

Redes estabelecidas principalmente nas atividades 
de P&D e inovação tecnológica, como as joint 
ventures. Os integrantes são proprietários, com 
mesma capacidade de influência, que se unem para 
convergir esforços que serão compartilhados pelo 
grupo. 

Redes proprietárias 
Assimétricas 

Redes caracterizadas pela presença de investidores 
de um lado e empresas parceiras de outro. Um 
exemplo são os investimentos dos capitais de risco. 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base na obra de Pereira, 2008: 26 a 28. 
 

WOOD Jr. & ZUFFO (1998) estabeleceram uma tipologia estrutural para as redes. 

 
Quadro 3: Tipologias de Wood Jr. & Zuffo 

 

Estrutura Modular Nesse modelo, as organizações priorizam as 
atividades essenciais da cadeia de valores e 
terceirizam as atividades periféricas. Contudo, 
mantém o controle de todo o processo. 

Estrutura Virtual É a conexão temporária de todos os atores do 
mercado, que interferem na cadeia de valores. 
Como, por exemplo, fornecedores, clientes, 
concorrentes, órgãos de regulamentação, etc. 

Estrutura Livre Como o próprio nome sugere, não há uma definição 
de papéis, funções e tarefas dos integrantes da 
rede. 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base na obra de Pereira, 2008: 26 a 28. 
 

VERRI (2000) apresenta uma tipologia de redes baseada nos vínculos operativos. 

 
Quadro 4: Tipologias de Verri 

 
Rede estratégica Desenvolve-se a partir das orientações de um 

controller centralizado, que define as regras, 
dinâmicas e estratégias para todo o grupo. É uma 
rede similar ao modelo japonês topdown.Ver figura 
2. 

Rede linear Desenvolve-se a partir de relações colaborativas. 
Todos os integrantes têm a mesma capacidade de 
influência nos processos. 

Rede dinâmica 
 

Não há uma orientação única para o 
funcionamento. As relações são variáveis, conforme 
as necessidades do grupo. 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base na obra de Pereira, 2008: 26 a 28. 
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No Quadro 5, o modelo de análise de redes proposto por Vale et al (2006)7 é 

evolutivo e divide-se em duas etapas: (1) classificação e caracterização das redes, 

como espaços de interação e construção de capital social; (2) avaliação do tipo 

emergente de empreendedor decorrente desses processos. 

 

Quadro 5: Tipologias de Vale et al 
 

Tipologia dos Estágios de Evolução: 
Da empresa independente às redes territoriais 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS 
Empresa 
isolada 

Unidade produtiva convencional, autônoma e independente. 
De maneira isolada, busca a construção de suas estratégias 
sem considerar a inserção sistemática em redes 
organizacionais. 

Redes 
empresariais de 
objetivo único 

Associação de empresas do mesmo setor de atividades 
localizadas em um mesmo lugar. A formação da rede tem por 
objetivo incrementar o desempenho das empresas integrantes 
do grupo, como resolver algum problema específico, 
associado à produção ou ao mercado. 

Redes setoriais 
de objetivos 
múltiplos 

Associação de empresas de atividades afins localizadas em 
uma mesma região. A formação da rede tem por objetivo a 
construção de estratégias cooperadas para a criação, 
produção e inserção mercadológica, por meio de processos 
de adaptação e especialização produtivas e negociações 
coletivas. O intercâmbio de informações, o compartilhamento 
de experiências e a busca de soluções coletivas para 
problemas comuns aumentam a capacidade de inovação do 
grupo, estimula a especialização produtiva e amplia a 
vantagem competitiva individual de cada empresa, 
individualmente. 

Redes 
comunitárias de 
interesse 
territorial 

Associação de empresas de setores diferenciados que se 
integram com o objetivo coletivo de solução para um problema 
comunitário ou de desenvolvimento local. Podem ser 
entidades governamentais, civis e cidadãos interessados na 
construção de estratégias cooperadas para desenvolvimento 
e promoção da comunidade e do território. Esse é 
considerado o estágio mais avançado de rede, porque 
estimula a formação empreendedora e protagonista da 
sociedade. 

Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base em artigo publicado na RAUSP (2006). 
 

A tipologia de Vale et al (2006) explicita que o desenvolvimento do capital social é 

uma tarefa árdua, que exige, dentre outras coisas: determinação, interesse político-

                                                           
7 Apesar de os autores afirmarem que o modelo apresentado não se propõe a ser uma tipologia geral de redes 
organizacionais, entende-se que o mesmo é adequado por apresentar um processo de formação cumulativa e circular do 
capital social, e não apenas uma evolução linear ou seqüencial na formação de redes. 
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administrativo, investimentos, além de agentes internos de mudança. Vale et al, 

denominaram esses agentes de mudança como “empreendedores coletivos”.  

Alves (1999) denominou esse mesmo personagem de “Liderança Organizacional 

Reflexiva” ou “Agente inovador”. 

 

O empreendedor coletivo é um importante agente de mudanças e tem a missão de 

auxiliar a organização na ruptura do velho paradigma de competição e na 

construção do novo paradigma, baseado na cooperação. Atua nos espaços 

interorganizacionais emergentes, nos ambientes onde estão as oportunidades 

geradas pela necessidade de convergência, interface e interação entre diferentes 

públicos. Cabe a ele despertar o grupo para os benefícios da colaboração e da 

cooperação, além de gerar um ambiente confiável o suficiente para que sejam 

possíveis os compartilhamentos. 

 

Na prática o que se observa é que a evolução de uma postura organizacional 

individualista para uma estratégia coletiva não é gratuita, mas resultado de uma 

intervenção deliberada.  

 
A passagem de uma estrutura tradicional de produção, típica das empresas 
brasileiras – com ênfase em normas, hierarquias, autoridade centralizada e 
fronteiras organizacionais bem definidas -, para a inserção em uma 
estrutura de redes empresariais – onde imperam, em maior ou menor grau, 
as relações de confiança recíproca, o compartilhamento de propósitos e a 
cooperação – traz inúmeros desafios e dificuldades. (...) O principal papel do 
empreendedor coletivo é despertar o grupo para os benefícios da 
cooperação, gerar um ambiente em que sejam possíveis a interação e a 
troca de experiência, ajudar a construir a base necessária de confiança e 
garantir, em certo grau, a ação cooperada e integrada. (VALE et al, 
2006:140 e 141). 

 

Para definir o papel deste agente interno, os autores utilizam dois modelos 

distintos, porém complementares. O primeiro baseia-se na Teoria dos Jogos8, em 

particular no Dilema dos Prisioneiros, e tem por objetivo demonstrar que é possível 

desenvolver a reciprocidade em indivíduos naturalmente egoístas, mas que têm a 

oportunidade de interagirem entre si. O segundo, está respaldado nos trabalhos de 

comportamento organizacional desenvolvidos por Alves (1999), e demonstra que a 

inovação pode ser introduzida em ambientes organizacionais tradicionais. A 

provocação de um processo de interação é capaz de promover a quebra do 
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isolamento inicial, gerando aprendizado coletivo, ação cooperada, dentre outros 

ganhos. 

 

A criação de um ambiente inovador, por não ser um processo espontâneo nas 

organizações, carece da presença de valores e agentes de mudança que reforcem 

e propaguem os princípios de confiança, lealdade, reciprocidade, entre outros. “O 

empreendedor é um tipo particular de ator social pró-ativo que, pela combinação de 

distintos fatores de produção – econômicos, sociais, culturais e políticos – cria valor 

pela produção de bens e serviços, tangíveis e intangíveis”. (VALE et al, 2006:142) 

 

Segundo esses autores, as complexas variações dos ambientes coletivos, 

pressupõem a existência de perfis distintos de empreendedores. E, para criar uma 

tipologia de empreendedores, eles elencaram sete diferentes características, que 

se manifestam em graus variados, em todas as iniciativas empreendedoras. São 

elas: 

Ø  Natureza do foco da ação (maior valorização do individual ou do coletivo) 

Ø  Usufruto da geração de valor resultante da ação (apropriação provada 

versus ganho coletivo) 

Ø  Abrangência da inovação gerada (concentrada versus difusa) 

Ø  Fonte de comprometimento para a ação (egoísmo versus altruísmo) 

Ø  Natureza de incentivo original de ator (valores tangíveis – materiais versus 

intangíveis – crença, ideologia) 

Ø  Natureza do interesse (imediato versus médio-longo prazos) 

Ø  Capacidade de geração de capital social (baixo versus alto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

8 Ver rodapé 4. 
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Quadro 6: Tipos de Empreendedores e Características da Ação 
Empreendedora 

 

 
 

Fonte: Vale et al, 2006. 
 

2.3  Organizações em rede 

 

A compreensão sobre as organizações, a atual sociedade do conhecimento e as 

novas propostas de relações de produção e trabalho favorecem o entendimento 

sobre a formação das redes. O acirramento do mercado global, e os pressupostos 

da pós-modernidade - caracterizada pela insegurança, medo, fluidez das relações 

e da realidade (BAUMAN, 2007) – alteraram definitivamente o comportamento 

organizacional.  

 

Apesar de ser um substantivo usual na Administração, o uso do termo organização 

é registrado somente após a Segunda Guerra Mundial (1945). Segundo DRUCKER 

(1999), nem o respeitado dicionário inglês Concise Oxford continha o verbete na 

sua edição de 1950. 

 

Ao contrário de outras formas humanas de associação, como família, tribo, 

comunidade e governo, as organizações têm por característica a unidade de 

especialistas em prol de objetivos comuns. Não é uma aglomeração desconexa. O 

que caracteriza a organização é a capacidade de convergir a pluralidade em favor 

do consenso coletivo previamente acordado – a finalidade da organização, seu 

objetivo, missão. 

 

A organização não é fundamentada na natureza psicológica dos seres humanos, 

nem em suas necessidades biológicas. Tem a intenção de ser durável, pelo menos 
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o tempo suficiente para que possa produzir resultados. “Uma organização é 

sempre especializada. Ela é definida por sua tarefa. (...) A sociedade, a 

comunidade a família são; as organizações fazem.” (DRUCKER, 1999:33), 

 

O surgimento da terminologia “organização”, para identificar uma proposta diferente 

de associação humana na Administração, coincide com o início da construção do 

que hoje se denomina Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento. A 

partir da década de 1990, a abertura de mercados e capitais, a crescente 

produtividade, a busca de novas fontes energéticas decorrente do aumento do 

consumo, o considerável avanço da ciência & tecnologia, dentre outras demandas 

sócio-econômico e culturais apontam para um novo modelo de sociedade 

capitalista. 

 

Ao analisar as grandes transformações mundiais, TOFFLER (1997) denominou de 

“ondas” os períodos de mudanças vivenciados pela humanidade: a revolução 

agrária, a revolução industrial e, o atual período, a revolução da informação. 

Segundo ele, cada um desses períodos é marcado por novas formas de produção, 

de técnicas, de energias e de valores. Isso significa novos comportamentos sociais 

e novos modelos de organizações. 

 

Em meados da década de 50 (...) a população do mundo estava apenas em 
2,75 bilhões. Hoje são mais de 4 bilhões. Em meados da década de 50 a 
população da Terra usava apenas 87 quatrilhões Btu de energia por ano. 
Hoje estamos usando 260 quatrilhões. Em meados dos anos 50, o nosso 
consumo de matéria-prima básica como zinco era apenas de 2,7 milhões de 
toneladas métricas por ano. Hoje é de 5,6 milhões. De qualquer maneira 
como as meçamos, as exigências que estamos fazendo ao planeta estão 
subindo vertiginosamente. Em resultado disso, a biosfera nos envia sinais 
de alarma – poluição, desertificação, sinais de toxificação nos oceanos, 
sutis alterações de clima – que desprezamos com risco de catástrofe. Estas 
advertências dizem-nos que não podemos mais organizar a produção como 
fazíamos durante o passado da Segunda Onda. (TOFFLER, 1997:238) 

 

A “nova” sociedade – caracterizada pela facilidade de compartilhamento e 

disseminação do saber, a velocidade dos meios de comunicação, a re-configuração 

sócio, política, econômica e cultural da humanidade –, procura inserir nas 

organizações uma forma produtiva de cooperação. Mais do que as relações 

empresariais, fortemente marcadas pelo discurso anticapitalista do marxismo: 

capital, poder, proletariado, mão de obra, meios de produção, mais valia, dentre 
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outros, a organização de hoje precisa ter na sua essência a orientação 

colaborativa.  

 

A terceira onda traz consigo uma crescente demanda de uma espécie 
inteiramente nova de instituição – uma companhia não mais responsável 
apenas por fazer lucro ou produzir mercadorias, mas por simultaneamente 
contribuir para a solução de problemas extremamente complexos, 
ecológicos, morais, políticos raciais, sexuais e sociais. Em vez de se 
prender em uma função econômica vividamente especializada, a 
companhia, espicaçada pela crítica, a legislação e seus próprios executivos 
interessados, está se tornando uma instituição para múltiplos fins. 
(TOFFLER, 1997:237) 

 

A reestruturação das organizações é uma resposta ao que esse autor denomina de 

“pentágono de pressões”: (1) mudanças no ambiente físico, (2) mudança no 

alinhamento das forças sociais, (3) mudança no papel da informação, (4) mudança 

na forma de governo e (5) e mudança na moralidade, que interferem na 

organização e acabam lhe conferindo uma nova forma, “multifacetada e 

multiproposital”. 

 

Tantas alterações alinhadas acabam por redefinir o ambiente na qual funcionarão 

as organizações de produção da sociedade contemporânea e, por conseqüência, 

as próprias organizações, impelindo-as a mudar o seu propósito para uma 

sociosfera plural, múltipla e não mais de atuação singular. “Quando mudamos a 

profunda estrutura da civilização, reescrevemos simultaneamente todos os códigos 

pelos quais nos guiamos”. (TOFFLER, 1997: 245). 

 

Estamos adentrando em uma fase em que assistiremos à digitalização, 
virtualização e automação de praticamente tudo. Os saltos de produtividade 
serão colossais para os países, empresas e indivíduos capazes de absorver 
as novas ferramentas tecnológicas. E mais: está se inaugurando uma fase 
em que todos, mais que nunca antes na história mundial, terão acesso a 
essas ferramentas – como inovadores, colaboradores e, infelizmente, até 
como terroristas. (...) Daí a minha tese de que a Terra deixou de ser 
redonda e se achatou. Para onde quer que olhemos, vemos hierarquias 
sendo desafiadas de baixo para cima ou deixando de ser estruturas verticais 
e horizontalizando, tornando-se mais colaborativas.  (FRIEDMAN, 2005:60) 

 

Segundo dados do Internacional Data Corporation - IDC (FAVARO & VIEIRA, 

2008), as informações digitais criadas, capturadas e replicadas no mundo em 2007 

atingiram o volume de 281 exabytes ou 281 bilhões de gigabytes. Esse volume 

excede a capacidade de armazenamento de todos os computadores, CDs, DVDs, 
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câmeras fotográficas, pen drives, celulares existentes no planeta. Entre 1996 e 

2006, o número de pessoas que usam a Internet aumentou 2.200% e metade da 

população mundial possui telefone celular. 

 

E, a revolução gerada pela informação, apresenta-se como tão significativa que já 

alterou, definitivamente, as formas de trabalho, diversão, educação, relações 

familiares e as estruturas sociais. A sociedade do conhecimento impõe às 

organizações e às pessoas novas práticas, e, também, novos valores. Ao contrário 

da atuação na sociedade industrial – caracterizada pelo lastro dos bens tangíveis e 

a relativização da importância do ser humano, como agente maior do processo 

produtivo –, as organizações que almejam obter vantagem competitiva na realidade 

global precisam redefinir a importância do conhecimento. Para Stewart (1997) “O 

conhecimento9 transformou-se no fator de produção mais importante da economia 

moderna”. 

 

Os novos tempos assinalam a construção de uma nova sociedade: mais global, 

participativa, crítica e, espera-se, mais colaborativa. Segundo Kumar (1997), a 

revolução da informação é o passo mais progressista na seqüência de 

transformações que estão alterando a rota da sociedade humana. Essas mudanças 

têm impulsionado muitas empresas na busca de equilíbrio gerencial e na 

construção de redes – internas e externas.  

 

2.4  Estratégia Corporativa 

 

A origem da palavra estratégia localiza-se na Grécia Antiga e está vinculada à 

guerra. Seu significado inicial traduz-se pela expressão “a arte do geral”, e, 

posteriormente, “arte do general”, numa alusão ao fato de que em dado momento 

da história militar o comandante passou a afastar-se da linha de frente para ter uma 

                                                           

9 Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a 
qual proporciona uma estrutura para a avaliação e a incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos e repositórios, 
mas também em rotina, processos, práticas e normas organizacionais (...) O conhecimento existe dentro das pessoas, faz 
parte da complexidade e imprevisibilidade humanas. (...) O conhecimento se produz em mentes que trabalham. 
(DAVENPORT, Thomas; PRUSAK, Lawrence. 1998:6) 
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visão ampla das batalhas, ao invés de ter sua visão reduzida pelo envolvimento 

nas questões pequenas das lutas (BETHLEM, 1981:9 in CAMARGOS, 2003).  

 

Um dos primeiros usos do termo estratégia data de aproximadamente três mil anos 

e se encontra na obra do general Sun Tzu. Ele afirmava que as táticas estão 

visíveis aos olhos de todos, mas o que é de difícil percepção é a estratégia, que 

motiva a conquista de grandes vitórias. 

 

O termo estratégia assumiu o sentido de habilidade administrativa na época de 

Péricles (450 a.C), quando passou a significar habilidades gerenciais. Mais tarde, 

em 330 a.C, o significado da palavra incorporou o sentido de competências para 

vencer oponentes e criar um sistema global. (EVERED, 1983, citado por 

MINTZBERG e QUINN (1991) in: CAMARGOS, 2003). 

 

Segundo Camargos (2003:28), “a estratégia teve várias fases e significados, desde 

um conjunto de ações e manobras militares até tornar-se uma disciplina do 

conhecimento administrativo”. O conceito de estratégia corporativa é uma evolução 

das diversas definições do vocábulo estratégia, mas com foco de aplicação na 

Administração. Segundo Fahey (1999), além de exposta a diferentes significados, a 

palavra estratégia não é bem definida na literatura gerencial. Contudo, mesmo com 

apropriações indevidas ou inadequadas, algumas atribuições são inerentes ao 

senso comum dessa palavra, como: desempenho, posicionamento, missão, 

objetivos, competitividade, mudanças e vantagem.  

 

A estratégia corporativa desenvolveu-se consideravelmente a partir da década de 

1980. Nessa época, em decorrência do amplo desenvolvimento tecnológico, das 

comunicações e dos transportes e, também, do acirramento da concorrência – que 

impuseram a integração mundial – as empresas precisaram se reestruturar 

gerencial, financeira e mercadologicamente. 

  

Até os anos 50, a preocupação dos empresários se restringia aos fatores 
internos às empresas, como a melhoria da eficiência dos mecanismos de 
produção, uma vez que ainda não existia um ambiente de (significativa) 
hostilidade competitiva, o mercado não era muito diversificado e oferecia 
oportunidades de crescimento rápido e não muito complexo. Catalisada 
pelos esforços de guerra, a partir dos anos 50 a complexidade do mundo 
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empresarial aumentou, passando a exigir um perfil gerencial mais 
empreendedor, respostas mais rápidas e corretas à ação dos concorrentes, 
uma redefinição do papel social e econômico das empresas e uma melhor 
adequação à nova postura assumida pelos consumidores. Seu objetivo 
geral pode ser definido como uma adequação constante da organização ao 
seu ambiente, de maneira a assegurar a criação de riquezas para os 
acionistas e a satisfação dos seus steakholders (reclamantes da empresa: 
acionistas, empregados, clientes e fornecedores)”. (CAMARGOS, M. A.; 
DIAS, A.T. 2003) 

 

Essas alterações levaram à evolução da teoria das organizações pela 

Administração. Wright, Kroll e Parnell (2000) afirmam que estratégias são “os 

planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e 

os objetivos gerais da organização”.  

 

Para Tavares (2000:136) a gestão estratégica é uma atividade que está presente 

em toda a organização e, portanto, implica no envolvimento e na participação de 

todos os colaboradores. Cada pessoa deve estar comprometida com o significado, 

pressupostos e propósitos da estratégia, a fim de direcionar seu potencial a favor 

da visão e missão do grupo. Este autor ressalta o fato de que algumas 

organizações não têm um plano formal, um documento, que explicite as estratégias 

da empresa. Contudo, mesmo assim, muitas realizam o processo de gestão 

estratégica informalmente, com o suporte intuitivo presente na cabeça dos seus 

gestores. Tal constatação reforça a característica relacional do aprendizado 

estratégico, apresentado também por Mintzberg. 

 

Para Mintzberg (2006:130), ao contrário de ação planejada, prescritiva e ordenada, 

a estratégia está relacionada à capacidade de moldar a realidade. Moldar, segundo 

ele, evoca a habilidade tradicional, dedicação, perfeição por meio de detalhes. E, 

mais do que pensamento e razão, o que vem à cabeça é o envolvimento, um 

sentimento de intimidade e harmonia com o que há disponível. Essa interação é 

desenvolvida através de longa experiência e comprometimento. As estratégias 

criativas se desenvolvem na união da formulação e da implementação em um 

processo fluido de aprendizado. 

 

Porter (2006), afirma que é necessário fazer uma distinção entre eficácia 

operacional e gestão estratégica. Ambas são fundamentais para garantir um 
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desempenho superior, mas atuam de forma diferente uma da outra. Quando uma 

empresa consegue extrair mais de seus recursos do que a concorrência porque 

melhorou processos, reduziu desperdícios, implementou políticas motivacionais ou 

adquiriu tecnologia, está investindo em melhoria da eficácia operacional. 

Entretanto, uma organização só pode ter um desempenho melhor, uma vantagem 

em relação à concorrência, se puder manter uma diferença que consiga sustentar. 

Estratégia está ligada a essa diferença. Para Porter, estratégia competitiva é 

quando uma organização escolhe, deliberadamente, um conjunto de atividades 

diferentes para entregar um mix único de valores para seus clientes. 

 

2.4.1 Atributos estratégicos para a consolidação de redes de 
empresas 

 

A definição da estratégia competitiva para a formação de rede tem se apresentado 

como opção favorável à sobrevivência de muitas organizações no mercado atual 

(GOMES-CASSERES, 1996). E a principal razão dessa tendência é a percepção 

da maior facilidade para a realização de projetos. Ao participar de uma rede, a 

empresa busca alcançar objetivos que dificilmente conseguiria sozinha. 

(BALESTRIN & VARGAS, 2004).  

 

Marcon & Moinet (2000 in: BALESTRIN & VARGAS,2004) propõem um quadro 

síntese dos principais atributos da configuração em rede. 
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Quadro 7: Principais atributos estratégicos das redes e seus objetivos 
 

Fonte: Balestrin e Vargas, 2004:207. 
 

Segundo Balestrin e Vargas (2004), as empresas que atuam em redes de negócios 

se adaptam mais facilmente aos fatores externos (maior flexibilidade), evitam a 

dispersão de esforços, apresentam maiores ganhos de escala, trabalham com 

maior agilidade, desenvolvem maior competência de aprendizado, conseguem 

acesso mais facilitado a insumos, tecnologias e informações, o que reduz 

incertezas e aumenta o aproveitamento de oportunidades do mercado. 

 

Esses atributos das redes podem ser considerados valiosos em face da atual 

dinâmica da economia mundial. Ebers e Jarillo (1998 in: PEREIRA, 2008) 

destacam que, por meio de redes interorganizacionais, uma empresa poderá 

alcançar e sustentar vantagem competitiva a partir das seguintes origens: 

 

a) Aprendizado mútuo que levará a empresa a melhorias e maior rapidez no 

desenvolvimento de produtos; 

b) Co-especialidade, em que as firmas participantes se tornam lucrativas em 

novos nichos de produtos e mercados; 

c) Melhor fluxo de informação facilitando a coordenação do fluxo de recursos e 

reduzindo as incertezas das relações, uma das principais fontes de custos 

de transação; 

ATRIBUTOS OBJETIVOS 

Fluidez Possibilitar maior flexibilidade e adaptabilidade aos fatores 
externos. 

Agilidade Evitar a dispersão de esforços e permitir um ganho de 
agilidade. 

Aprendizagem coletiva Facilitar a aprendizagem coletiva pela interconexão entre os 
autores. 

Economias de escala Possibilitar economias de escala por meio da ação conjunta 
das PME. 

Acesso a recursos tangíveis Possibilitar acesso aos recursos tangíveis, como insumos, 
tecnologias de processo, mão-de-obra etc. 

Acesso a recursos intangíveis Possibilitar acesso aos recursos intangíveis, como 
informações, habilidades, competências etc. 

Redução dos custos de transação Reduzir os custos de transação pelo aumento de confiança 
entre os atores, reduzindo as incertezas e o comportamento 

oportunista entre as partes. 
Credibilidade organizacional Ganhar legitimidade externa pelo fato de a empresa estar 

associada a determinada rede. 
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d) Economia de escala, resultado de investimentos conjuntos, como por 

exemplo, em P&D. 

e) Proteção pelas barreiras de entrada que são levantadas pela rede como 

forma de defender a lucratividade das empresas. 
 

2.5  Vantagem competitiva 
 

À singularidade – ocasionada pela definição da estratégia competitiva de atuação 

da empresa –, que garante melhor posicionamento estratégico que a concorrência, 

dá-se o nome de vantagem competitiva. Competitividade é a qualidade, a 

característica do que está apto a competir10. Aquele que tem condições de entrar 

em uma disputa e obter sucesso. Pressupõe-se que toda organização, apta a 

competir em determinada indústria, deve buscar estratégias que a posicionem da 

melhor forma e, lhe garantam maior vantagem de atuação.  
 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2002:358), “Uma vantagem competitiva é criada 

quando uma empresa seleciona um conjunto adequado de negócios e quando esse 

conjunto é administrado de forma a dificultar sua reprodução por concorrentes”. 
 

Segundo Porter (1998), em qualquer indústria, seja de produto ou serviço, 

doméstica ou internacional, existem cinco forças competitivas que determinam as 

regras da concorrência. São elas: 

 

 
 
 

Figura 3: As cinco forças competitivas 
Fonte: Baseada em PORTER, 1998. 

                                                           

10 Dicionário Houaiss 
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(1) Ameaça de novos entrantes; (2) Ameaça de produtos substitutos; (3) Poder de 

negociação dos compradores; (4) Poder de negociação dos fornecedores; e (5) 

Rivalidade entre os concorrentes existentes. Além dessas, também é necessário 

considerar as forças do ambiente, como as econômicas, naturais, políticas, 

tecnológicas e sociais. Sendo assim, definir uma estratégia competitiva implica em 

posicionar-se de tal forma que as forças competitivas impactem da forma mais 

favorável possível na atuação da organização e, mais do que ameaças se 

apresentem como oportunidades para alavancar crescimento, fortalecimento e 

ampliação da parcela de mercado.  

 

 “A estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável 
em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência. A 
estratégia competitiva visa a estabelecer uma posição lucrativa e 
sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria.” 
(PORTER, 1998:1) 

 

Porter (1998) define a existência de três estratégias genéricas, com base na 

premissa de que é possível alcançar a vantagem competitiva, basicamente, de 

duas formas: diferenciação e liderança de custos. Segundo ele, as três estratégias 

genéricas para alcançar um desempenho acima da média em uma indústria são: 

liderança de custo, diferenciação e enfoque. Sendo que a estratégia do enfoque 

tem duas variantes: enfoque no custo e enfoque na diferenciação. 

 

A estratégia genérica da liderança de custos é conseguida quando uma empresa 

se posiciona de forma a se tornar o produtor de baixo custo em sua indústria. Para 

tanto, ele irá buscar redução de preço em todas as suas atividades e elos da 

cadeia de valor. 

 

A diferenciação é uma estratégia que exige da empresa uma escolha de atributos 

que a diferenciem da concorrência, e sejam favoravelmente percebidos pelos 

consumidores da indústria.  

 
“Uma empresa deve ser verdadeiramente única em alguma coisa, ou ser 
considerada única pelos consumidores para que possa justificar um preço-
prêmio. Ao contrário da liderança no custo, contudo, pode haver mais de 
uma estratégia de diferenciação de sucesso em uma indústria, se houver 
uma série de atributos muito valorizados pelos compradores”. PORTER 
(1999:12). 
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A estratégia do enfoque está baseada na escolha de um segmento competitivo 

específico dentro de uma indústria. A organização que opta pelo enfoque seleciona 

um segmento e adapta suas atividades para atendê-lo, eliminando outros 

segmentos. O organização que opta pelo enfoque otimiza sua estratégia para o 

segmento-alvo, com o objetivo de conseguir vantagem competitiva. 

 

Ao analisar uma indústria, e escolher a estratégia competitiva, algumas perguntas 

devem ser feitas pela organização: (1) onde competir e (2) em quais segmentos as 

estratégias de enfoque serão sustentáveis, tendo em vista a possibilidade de 

barreiras entre segmentos11 na mesma indústria. Por isso, a escolha da estratégia 

competitiva deve ser a peça central do plano estratégico de qualquer empresa. É 

por meio dela que se obtém a vantagem competitiva, tão imprescindível ao 

desempenho superior. 

 

A vantagem competitiva advém, primordialmente, do valor que uma empresa tem 

condições de criar para seus clientes. Essa vantagem pode ser a oferta de bens – 

produtos ou serviços – por preços inferiores aos da concorrência, ou o 

fornecimento de benefícios exclusivos que justifiquem aos compradores a cobrança 

de um preço mais elevado. 

 

Para identificar a vantagem competitiva de uma organização é necessário observá-

la nas suas diversas atividades: produção, logística, suporte, comunicação, 

marketing, vendas, compras, etc. Cada atividade pode contribuir para a redução 

dos custos relativos de uma empresa, além de favorecer uma base sólida para a 

diferenciação. As atividades são as unidades básicas da vantagem competitiva e, à 

sua união, dá-se o nome de cadeia de valores. 

 

Entender a organização como um conjunto de atividades que tem um objetivo 

específico favorece a compreensão de que é a soma de cada ação e prática que 

operacionaliza a estratégia. Nas definições de Drucker (1999) para a sociedade 

                                                           
11 A segmentação de mercado tende a enfocar atividades de marketing na cadeia de valores. A segmentação da indústria 
combina o comportamento de compra do comprador com o comportamento dos custos, não só os custos de produção como 
os custos para atender compradores diferentes. (PORTER, 1999:213) 
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pós-capitalista, estão explicitados alguns princípios para o funcionamento das 

organizações contemporâneas, como: relevância do conhecimento, importância do 

profissional especialista, e, em especial, a inclusão deste profissional no contexto 

macro de trabalho – que é a organização. É no conjunto das atividades, das 

pessoas, das atribuições e na forma como elas são articuladas, que se identifica a 

vantagem competitiva. Isso pode ser visualizado na seguinte metáfora: 

 

O protótipo da organização moderna é a orquestra sinfônica. Cada um dos 
seus duzentos e cinqüenta músicos é um especialista de alto nível. 
Contudo, sozinha a tuba não faz música; só a orquestra pode fazê-lo. E esta 
toca somente porque todos os músicos têm a mesma partitura. Todos 
subordinam suas especialidades a uma tarefa comum. (DRUCKER, 1999: 
38) 

 

Assim, pode-se compreender que todas as áreas de uma empresa são 

componentes estratégicos. A estratégia é o que permite a configuração específica 

das atividades que uma empresa executa, em comparação com suas concorrentes. 

Utilizando-se da metáfora acima, pode-se dizer que: orquestras com formação e 

composição similares de instrumentos e músicos poderão, usando seus recursos 

próprios de trabalho – talento, estilo, habilidade e competências –, propor 

execuções diferenciadas para a mesma partitura. Assim também são as empresas 

que optam pela estratégia de diferenciação. 

  
As empresas desconsideram que as estratégias originam-se potencialmente 
em qualquer parte da cadeia de valores. Em geral as empresas também são 
diferentes, mas não diferenciadas, porque buscam formas de singularidade 
que os compradores não valorizam. Normalmente, os diferenciadores ainda 
prestam atenção insuficiente ao custo da diferenciação, ou à 
sustentabilidade desta, uma vez alcançada. (PORTER, 1999:111) 

 

A diferenciação acontece quando uma empresa consegue ser singular em algum 

atributo considerado valioso pelos consumidores. Contudo, muitas empresas 

reduzem a diferenciação às possíveis mudanças físicas de seus produtos e 

serviços ou até às ações de comunicação e marketing, desconsiderando-se assim 

a amplitude e importância das atividades da cadeia de valores. Essa limitada 

compreensão sobre o que é a diferenciação é, muitas vezes, resultado do não 

entendimento do processo estratégico. 
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2.5.1 Vantagens competitivas da atuação em rede 
 

O quadro 8 apresenta um resumo de Borges Jr. (2004 in: PEREIRA, 2008) das 

principais contribuições das redes às empresas, como forma de vantagem 

competitiva, segundo diversos autores. 

 

Quadro 8: Contribuição das redes para as empresas 
 

Contribuição Autores 

As redes são importantes fontes de informações 
(oportunidades, mecanismos de decisão, 
técnicas de gestão, etc.). 

Szarka, 1990; Powell et al., 1996; Julien, 1996; 
2000a, 2000b; Johannisson, 1998; Kraatz, 1998; 
Davisson; Honig, 2003; Liao; Welsch, 2003. 

As redes reduzem o grau de incerteza do 
ambiente 

Johannisson, 1986; Amin; Robins, 1991; Kraatz, 
1998; Julien, 2000a, 2000b. 

As redes são fontes de imitação. Kraatz, 1998; Maillat; Kebir, 1999 

As redes melhoram a capacidade de adaptação 
da empresa em um ambiente de constante 
mudança. 

Maillat, 1992; Kraatz, 1998; Julien, 2000, 2000b. 

As redes criam um contexto propício à inovação. Maillat; Kebir, 1999. 

As redes favorecem a interação entre os 
diferentes atores regionais. 

Camagni, 1991; Maillat, 1996, 1998; Maillat ; 
Kebir 1999. 

Fonte: Borges Jr., 2004. In: Pereira, 2008:31. 
 

Lipnack e Stamps (1996 in: PEREIRA, 2008:29) destacam como vantagem de 

atuação em rede os seguintes pontos: marketing conjunto, pesquisas de mercado, 

avaliação de necessidades comuns, serviços de exportação, marca unificada, 

conhecimentos especializados, habilidades gerais, pesquisas e desenvolvimento, 

compartilhamento de padrões internos e compras em conjunto. 

 

Para Ribault et al (1995) as principais vantagens das redes de empresas são: 

a) Cada uma das empresas de uma rede pode aprofundar uma especialização; 

é na formação de associações que se faz a perenidade de todo o know how 

das atividades; 
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b) As empresas de uma rede podem tornar-se o reflexo da atividade 

econômica dessa rede; essa é uma maneira de pôr em prática o modelo de 

cadeia de valores de Porter (1998); 

c) As empresas escolhem-se por afinidade; podem constituir uma rede 

profundamente original relativamente às empresas concorrentes, conferindo 

a si próprias um grau elevado de exclusividade. 

 

A troca de informações constitui-se em uma das principais vantagens de redes 

empresariais. A participação em rede possibilita a apreensão de habilidades e 

conhecimentos valiosos para o desenvolvimento da empresa e, também, para a 

consolidação de acordos de cooperação empresarial. Além disso, pode ser um 

elemento fundamental para a sobrevivência de algumas empresas no atual cenário 

competitivo (BÖHE; SILVA; ZAWISLAK, 2004). 

 

Apesar dos aparentes e efetivos bons resultados na formação de redes, Hitt; 

Ireland; Hoskisson (2002) orientam para a necessidade de atenção com os 

elevados custos na criação e manutenção das mesmas. Segundo eles, “monitorar 

e cultivar relações cooperativas demanda tempo, atenção e esforço“. 

 

Cada uma das estratégias competitivas envolve um conjunto diferenciado de 

atividades. A esse conjunto de atividades, denomina-se cadeia de valores. A 

cadeia de valores é uma forma de compreender as origens do valor para o 

consumidor, que poderá gerar preços mais altos ou a substituição. A cadeia de 

valor12 é formada por atividades únicas da organização. E a estratégia é justamente 

configurar essas atividades internas, de tal modo que a empresa torne-se distinta 

das suas concorrentes. 

 

 

                                                           

12 A cadeia de valor desmembra uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica, de tal modo que seja possível 
compreender o comportamento dos custos e as possíveis fontes de diferenciação. Estratégia competitiva consiste em 
executar as mesmas atividades, de uma forma diferente da concorrência, e que seja mais barata ou considerada melhor pelo 
comprador. É nas atividades, e na singularidade da estratégia escolhida, que se encontra a vantagem competitiva. Embora 
as atividades de valor sejam os blocos de construção da vantagem competitiva, a cadeia de valores não é uma coleção de 
atividades independentes e, sim um sistema de atividades interdependentes. As atividades de valor estão relacionadas por 
meio de elos dentro da cadeia de valores. Estes elos são relações entre o modo como uma atividade de valor é executada e 
o custo ou o desempenho de uma outra. (...) A vantagem competitiva frequentemente provém de elos entre atividades, da 
mesma forma que provém das próprias atividades individuais. (PORTER, 1989:36) 
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2.6  A manutenção de redes interorganizacionais 

 

As cooperações, assim como o estabelecimento das redes e os tipos de 

empreendedores coletivos, também são processos evolutivos que exigem equilíbrio 

e eficiência. Ring & Van de Ven (1994) afirmam que as cooperações são uma 

seqüência de estágios que envolvem negociação, comprometimento e execução. 

Koza e Lewin (1998) compreendem que as colaborações são partes inerentes do 

conteúdo estratégico de algumas organizações e que, portanto, elas se 

desenvolvem juntamente com a estratégia, com o ambiente organizacional e 

competitivo da empresa. 

 

Segundo Jarillo (1988), a maior barreira nas inter-relações entre executivos no 

processo de construção de redes empresariais é o estabelecimento da confiança. 

Em concordância, Boss (1978) afirma que em “uma atmosfera de confiança, os 

problemas são resolvidos mais eficientemente porque a informação e o know-how 

são trabalhados mais livremente.“. 

 

Arrow (1969) identificou características humanas desfavoráveis à criação e 

manutenção de redes e pontuou que a não administração das mesmas pode 

colocar em risco os processos colaborativos. As características são: oportunismo, 

racionalidade, incertezas, riscos, especificidade de ativos, freqüência das 

transações e o ambiente institucional.  

 

Para Pereira e Rocha (2003), as maiores barreiras para o associativismo no Brasil 

compreendem: (1) a falta de uma legislação especifica, (2) a pouca partilha dos 

casos bem sucedidos, (3) a ausência de líderes voltados para o coletivo, (4) o 

comportamento competitivo e não colaborativo dos associados. “Assim, antes de 

confiar e cooperar, as pessoas e as empresas necessitam aprender a conviver.”. 

 

Um importante componente dessa definição é a compreensão de que as redes são 

espaços de interação e geração de capital social. Assim, as redes organizacionais 

são, primariamente, os espaços de convergência e cooperação, resultantes do 

desenvolvimento do capital social, com vistas a objetivos específicos da 

organização. Portanto, a criação e gestão de redes pressupõem a capacidade de 
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construção coletiva. Contudo, para que isso aconteça, é necessária a existência de 

um ambiente cooperativo, essência do capital social.  

 
Segundo Geindre (2001 in: VALE et al, 2006:139) são cinco os pontos essenciais 

que caracterizam uma rede: tempo de existência; confiança; dependência 

compartilhada e interdependência; especificidades dos propósitos da relação; 

natureza dos ganhos obtidos. 

 

À medida que uma organização avança em direção a uma maior interação com 

outras vai, progressivamente, ampliando sua participação em novas redes, bem 

como adquirindo capital social. Tudo isso favorece o próprio desenvolvimento.  

 
“Ocorre aí um processo de aprendizado, que leva a um círculo virtuoso, em 
que o sucesso de uma ação coletiva de âmbito mais restrito pode não só 
levar seus atores a deflagrar iniciativas mais amplas e abrangentes, como 
também gerar efeito demonstração, que estimula o efeito de iniciativas 
semelhantes dentro daquela comunidade (...) Dessa forma, quanto mais 
redes e conexões de interesse socioeconômico existir em um dado território 
– conectando os atores produtivos entre si e estes com o restante do mundo 
e os centros mais dinâmicos -, maior o estoque de capital relacional ai 
existente e maiores suas perspectivas de crescimento e desenvolvimento.” 
(VALE et al, 2006:138). 

 
 

2.7  Síntese do capítulo e modelo de análise 

 

A figura 4 apresenta a síntese de temas e autores selecionados para o estudo de 

redes de empresas. A organização privilegiou o tratamento teórico e o modelo 

analítico a serem utilizados na consecução dos objetivos desta dissertação, por 

meio do estudo de processos de formação e manutenção de redes em uma 

situação empírica. 
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Figura 4: Síntese do capítulo e modelo de análise 
Fonte: autora da dissertação, 2008. 
 

 

 

SÍNTESE E MODELO DE ANÁLISE: TEMAS E AUTORES  
 

Antecedentes: origens das redes de empresas 
Vale et al (2006); BEGNIS et al (2005); MUSSO (2004); ALIEVI et al (2003); MINTZBERG 

(2000); CASAROTTO (1998); BECCATTINI (1989); AMIN (1989); BRUSCO (1989); KUMAR 
(1997). 

 

Organizações em rede 
BAUMAN (2007); FRIEDMAN (2005); MUSSO (2004); PORTER (1998); DRUCKER (1999);  

DAVENPORT & PRUSAK (1998); TOFFLER (1997); STEWART (1997); KUMAR (1997). 
 

Redes de empresas – conceitos e tipologias 
VALE et al (2006); CARRÃO (2004); BALLESTRO et al (2004); CASTELLS (2002); LEENDERS, 

GABBAY e FIEGEBAUEM (2002); GEINDRE (2001); VERRI (2000); AMATO NETO (2000); 
CASAROTTO & PIRES (1998); JARILLO (1998); WOOD Jr. & ZUFFO (1998); GRANDORI e 

SODA (1995); GAROFOLI (1992); PORTER (1980); ANDREWS (1971). 
 

Estratégia Corporativa 
Atributos estratégicos para a consolidação de redes de empresas 

MINTZBERG (2006); PORTER (2006); BALESTRIN & VARGAS (2004); CAMARGOS, M. A.; 
DIAS, A.T. (2002); TAVARES (2000); WRIGHT, KROLL e PARNELL (2000); MARCON & 
MOINET (2000); FAHEY (1999); EBERS E JARILLO (1998); GOMES-CASSERES (1996); 
EVERED (1983); BETHLEM (1981). 

 

Vantagem Competitiva 
Vantagens competitivas da atuação em rede 

BORGES Jr. (2004); BÖHE; SILVA; ZAWISLAK (2004); HITT; IRELAND; HOSKISSON 
(2002); PORTER (1999); DRUCKER (1999); LIPNACK e STAMPS (1996); RIBAULT et al 
(1995). 

 

A manutenção de redes interorganizacionais 
VALE et al (2006); GEINDRE (2001); PEREIRA e ROCHA (2003); KOZA E LEWIN (1998); RING 

& VAN de VEN (1994); JARILLO (1988); BOSS (1978); ARROW (1969). 

ESTUDO EMPÍRICO – REDE SALESIANA DE ESCOLAS  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos iniciam-se com a classificação desta pesquisa. 

Em seguida, são destacadas: as unidades de observação, a unidade de análise, o 

universo e amostragem. Por fim, são apresentados os métodos para elaboração, 

aplicação, coleta, análise, tratamento e tabulação dos dados. 

 

Segundo Vergara (2009:3), “o método é um caminho, uma forma, uma lógica de 

pensamento”. O método é definido como um conjunto de processos usados na 

investigação e na demonstração da verdade (CERVO e BERVIAN, 1996:23). E, de 

acordo com Lakatos e Marconi (2001), não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos.  

 

Assim, os procedimentos metodológicos são um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais, que, com maior segurança e economia, permitem 

alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. (LAKATOS & 

MARCONI, 2001:57) 

 

Desta forma, o presente trabalho partiu do pressuposto de que a estrutura 

organizacional em rede – resultado de um ambiente cooperativo e com elevado 

capital social – favorece a competitividade. Diante de tal pressuposto buscou-se a 

identificação das principais vantagens competitivas decorrentes da estratégia da 

formação de redes, bem como das principais barreiras ao seu estabelecimento e 

funcionamento, de acordo com a literatura especializada. 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

 

Tomando por base a taxionomia apresentada por Vergara (2009:41), que classifica 

a pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios, este 

estudo pode ser classificado, quanto aos fins, como exploratório e descritivo, de 

natureza quantitativa e qualitativa. 

 



 

 

49 

A pesquisa é exploratória porque o estudo sobre redes ainda é recente e a 

literatura sobre o tema ainda é escassa. Além disso, o objeto da pesquisa, a Rede 

Salesiana de Escolas, é uma organização jovem para os padrões do mercado 

educacional brasileiro (criada há menos de uma década) e carece de estudos 

científicos sobre as vantagens de sua formação. Segundo Collis e Hussey (2005), a 

pesquisa exploratória deve ser realizada sobre uma questão que ainda demanda 

subsídios científicos para encontrar novas idéias e hipóteses. 

 

Para Triviños (1987), a pesquisa exploratória é um meio para possibilitar maior 

familiarização com o problema. Isto, porque o estudo exploratório utiliza métodos 

amplos e versáteis, como o levantamento de fontes secundárias, entrevistas, 

depoimentos, relatos de experiências e observações participantes (MATTAR, 

2001). 

 

E descritivo, porque expõe características de determinada população ou 

determinado fenômeno. Esta pesquisa está circunscrita à Rede Salesiana de 

Escolas e, para tanto, contará com as percepções, expectativas, opiniões e 

informações do quadro técnico-gerencial da RSE. 

 

Quanto aos meios, será um estudo de caso, porque se refere a apenas uma 

unidade (RSE), que será analisada detalhada e profundamente.  

 

O estudo de caso possibilita uma penetração na realidade social, não conseguida 

pela análise estatística (GOLDENBERG, 2007:33-34). E, para Cooper e Schindler 

(2003:130), os estudos de caso têm um papel científico relevante. “Um único 

estudo de caso bem planejado pode representar um desafio importante para uma 

teoria e, simultaneamente, ser a fonte de novas hipóteses e constructos”. 

 

Também será uma pesquisa documental, de campo e participante. Será realizada 

no local onde aconteceu o fato e terá a presença interveniente do pesquisador. 

Será documental, porque inclui a análise e estudo de documentos e publicações 

diversas sobre a instituição, suas escolas integradas e as mantenedoras da 

congregação envolvidas na criação da RSE.  
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3.1 Unidade de análise e unidades de observação 

 

Visando atender aos objetivos deste trabalho e, ao mesmo tempo, obter dados que 

favoreçam a compreensão das vantagens competitivas na criação de redes de 

escolas confessionais foram realizadas entrevistas com representantes das escolas 

integradas à RSE – diretores (25 entrevistas), educadores (16 entrevistas) e 

representantes dos pólos (sete entrevistas). As escolas são aqui definidas como 

unidades de observação. Também foram realizadas entrevistas com 

representantes do quadro administrativo gerencial da Rede Salesiana de Escolas – 

presidente e diretores (três entrevistas), coordenadores de equipes (15 

entrevistas), representantes das mantenedoras e pessoas que acompanharam o 

processo de criação e implantação da RSE (10 entrevistas). A RSE é aqui definida 

como unidade de análise. Total: 76 entrevistados. 

 

Quadro 9: Status e localização dos entrevistados 
 

Grupo de 
Entrevistados 
/ Quantidade 

% Status/Localização 

A 3 3,9% Presidência e Direção / Brasília-DF, Manaus-AM 
B 4 5,3% Administrativo / Brasília – DF (COORD) 
C 10 13,1% Colaboradores que participaram da criação da rede, desde 

os primórdios. Inspetores e Inspetoras, ex-diretores, 
conselheiros, profissionais de diversos setores da RSE e 
casas inspetorias, coordenadores (educadores, 
pedagógico, administrativo). MG, SP, RJ, ES, BA, CE, PE, 
AM, SC, RS 

D 4 5,3% Pedagógico, incluindo alguns autores / São Paulo-SP 
(COORD) 

E 4 5,3% Editorial / Belo Horizonte – MG (COORD) 
F 3 3,9% Comunicação e Marketing / Belo Horizonte – MG (COORD) 
G 25 32,9% Diretores e Diretoras de escolas MG, SP, RJ, ES, BA, CE, 

PE, AM, RS, SC, DF, GO, RN, MS, MT. 
H 7 9,3% Colaboradores dos Pólos MG, SP, RJ, CE, AM, RS, RN 
I 16 21% Educadores das escolas MG, SP, RJ, ES, AM, SC, RS, RN, 

DF, GO 
Total 76 100%  
 
As letras indicadas para os grupos de respondentes são aleatórias e servem apenas para delimitar afinidades de cargos, 
funções e atribuições entre os entrevistados. 
Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, 2008. 
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O presente trabalho também adotou como instrumento de pesquisa a definição de 

universo e amostra para o desenvolvimento de sua parte quantitativa.  

 

3.2 Universo da Pesquisa e Amostra 

 

O universo desta pesquisa são as 110 escolas integradas à RSE. E, para a 

amostragem, foi utilizado o procedimento não probabilístico por acesso 

(VERGARA, 2009:47). 

 

Foram enviados 110 questionários, um para cada diretoria dos colégios integrados 

da Rede Salesiana de Escolas. Do total, foram devolvidos 48 questionários. 

Amostragem de respondentes que corresponde a 43,63% do total da Rede.  

 

3.2 Elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

 

O instrumento usado para a coleta de dados transversal – ou seja, aplicado em um 

único momento – foi o questionário semi-estruturado contendo 10 questões, que 

integra o Anexo B deste trabalho. 

 

Algumas perguntas foram elaboradas com peso, no procedimento da escala Likert 

(Concordo Totalmente / Concordo em Parte / Nem Concordo, Nem Discordo / 

Discordo em Parte / Discordo Totalmente). O instrumento foi pré-testado, antes da 

aplicação na população amostral. 

 

Os roteiros para as entrevistas, que integram o Anexo A, foram elaborados com 

perguntas comuns e específicas aos grupos abordados. 

 

3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

O questionário foi pré-testado com quatro representantes aleatórios da RSE, em 

Belo Horizonte. Em seguida, após os ajustes necessários, o questionário foi 

enviado às escolas, por Correios, como já é habitual nos processos de 

comunicação da empresa. Foi solicitada a devolução por Sedex. O envio e 

devolução por e-mail foram feitos apenas sob demanda. Este procedimento 
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favoreceu a qualificação dos respondentes – somente diretores, administradores ou 

coordenadores pedagógicos. 

 

Nem todos os entrevistados responderam a todos os itens do questionário semi-

estruturado. Outros marcaram mais de um item nas questões fechadas. Foram 

consideradas na tabulação todas as respostas, como vieram. 

 

Também foram feitas entrevistas roteirizadas com representantes de diversos 

níveis hierárquicos da unidade de pesquisa e setores das unidades de observação 

– Anexo A. 

 

Os entrevistados foram divididos em nove grupos (de A a I), conforme sua ligação 

funcional – cargo e atribuições – com a RSE. De cada grupo foi entrevistada uma 

média de oito pessoas. Exceto para os grupos com número de representantes 

reduzidos, como o A (a RSE possui uma presidência, composta por um 

representante SDB e uma FMA, e diretoria, também composta por um 

representante SDB e uma FMA). Total da abordagem: 76 pessoas. 

 

As entrevistas e depoimentos foram coletados por telefone, e-mail, e quando 

possível o contato, pessoalmente. Também foi feita uma extensa coleta de dados 

secundários em material de público acesso da instituição – publicações, sites, 

informativos impressos e digitais, documentos, relatórios, entre outros.  Essa coleta 

documental permitiu, também, um viés longitudinal para a pesquisa, porque 

comparou momentos diversos da instituição, como a época de sua criação, 

implantação e atualidade. 

 

Segundo Gil (1999), dados documentais de fontes secundárias são capazes de 

fornecer ao pesquisador informações suficientemente ricas para evitar a perda de 

tempo nos levantamentos de campo. Esta constatação facilitou a coleta de 

informações para a composição das análises. 

 

A estratégia de coleta dos dados também está fundamentada no método de estudo 

de caso que, na definição de Chizzotti (2006:136) é uma intensa busca de dados 

de uma situação particular ou de algum processo atual tido como caso, “buscando 
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compreendê-lo o mais amplamente possível, descrevê-lo pormenorizadamente, 

avaliar resultados das ações, transmitir essa compreensão a outros e instruir 

decisões”. 

 

3.5  Análise e Tratamento dos dados 

 

Foram observadas na análise de dados as seguintes etapas: pré-análise (revisão e 

organização de todo o material coletado), definição analítica (leitura atenta e 

separação das coletas feitas) e leitura crítica do referencial (estabelecimento de 

relação entre a pesquisa, a teoria e o estudo de caso). 

 

A análise de conteúdo busca esclarecer diferentes características e extrair a 

significação dos conteúdos coletados, através da demonstração e estruturação dos 

seus elementos.  

 

Com as respostas das entrevistas roteirizadas e depoimentos, associadas à 

planilha de tabulação das respostas dos questionários, foi possível convergir e 

sintetizar respostas comuns que atendem aos objetivos propostos na pesquisa.  

 

Os conteúdos destacados, ou recortados, como denominam Laville e Dionne 

(1999:216), foram agrupados por significação, proporcionando maior compreensão 

dos dados. A análise foi orientada pelas práticas de natureza quantitativa e 

qualitativa. 

 

Para a parte quantitativa da pesquisa, a tabulação dos questionários foi feita com o 

suporte dos softwares Excel, do Windows XP e Corel Draw. 

 

Para a tabulação das questões abertas 5, 6, 7, 8 e 9 do questionário apresentado 

no Anexo B foram destacadas expressões comuns das respostas, com o objetivo 

de sintetizar dados e planificá-los nas Tabelas 5, 6 e 7 conforme método proposto 

por Laville e Dionne (1999). O mesmo foi feito com as respostas das entrevistas. 
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Os entrevistados foram alocados em nove grupos (de A a I), conforme a ligação 

funcional – cargo e atribuições – de cada um em relação à RSE. Somente assim foi 

possível agrupá-los e planificar as respostas obtidas. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados, em oito subseções, conforme indicado a 

seguir, os resultados da pesquisa obtidos mediante aplicação do questionário semi-

estruturado (Anexo B), entrevistas roteirizadas (Anexo A) e análise de dados 

secundários - documentos cedidos pela Rede Salesiana de Escolas, documentos 

de acesso público e dados coletados na abordagem de observação participante. 

 

As informações são baseadas em especial nas tabelas elaboradas a partir das 

respostas obtidas com o questionário semi-estruturado e comparativamente às 

respostas e depoimentos coletados nas entrevistas. 

 

Os resultados serão apresentados seguindo a ordem dos objetivos da pesquisa, 

apresentados no capítulo 1.  

 

A subseção 4.1 descreve e caracteriza a rede em estudo; a subseção 4.2 descreve 

a evolução da RSE; a subseção 4.3 descreve as motivações das escolas 

salesianas para a adoção da proposta da RSE; a subseção 4.4 expõe atributos 

valorizados pelas escolas salesianas no modelo de gestão em rede; a subseção 

4.5 apresenta os elementos favoráveis e as dificuldades na construção da Rede 

Salesiana; a subseção 4.6 mostra as semelhanças e diferenças das escolas 

salesianas; a subseção 4.7 mostra as semelhanças e diferenças entre a RSE e as 

redes do mercado, sob a perspectiva das escolas salesianas; por fim, a subseção 

4.8 identifica as contribuições percebidas pelas escolas, após ingressarem na RSE. 

 

4.1. Descrição e caracterização da rede em estudo 

 

A Rede Salesiana de Escolas (RSE) foi criada em 2002 por meio de convênio 

firmado entre a Conferência das Inspetorias dos Salesianos de Dom Bosco do 

Brasil (Cisbrasil) e da Conferência Interinspetorial do Brasil (CIB) – entidades 

religiosas que congregam salesianos (SDB – Salesianos de Dom Bosco) e 

salesianas irmãs (FMA – Filhas de Maria Auxiliadora) em todo o País. (DOC 02. 

CISBRASIL; CIB, 2004:08) 
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A Rede Salesiana de Escolas (RSE) é a maior rede católica de escolas do País, 

em quantidade de escolas integradas. Reúne 110 colégios parceiros e é formada 

por escolas próprias e, também, por escolas conveniadas, que podem ser de 

origem laica ou religiosa13. 

 

A Rede Salesiana de Escolas faz parte de uma congregação que atua em mais de 

135 países e, no Brasil, desde 1883, está presente em 19 dos 26 estados e Distrito 

Federal que compõem a República Federativa do Brasil. A RSE atende cerca de 90 

mil jovens e crianças e emprega aproximadamente seis mil educadores. Além da 

educação infantil, dos ensinos fundamental e médio, a congregação salesiana 

também é referência no ensino superior, com seus oito Centro Universitários e 

suas duas Universidades, localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul e São 

Paulo.14  

 

A finalidade da Rede Salesiana de Escolas é 

reunir, articular, assessorar e subsidiar as escolas parceiras com a oferta do 
Marco Referencial da RSE e do material didático exclusivo, produzido a 
partir da proposta educativa salesiana, visando uma ação educativa unitária 
de qualidade no Brasil, em conformidade com as conclusões do II Encontro 
Continental Americano de Educação Salesiana15, e em consonância com a 
legislação educacional brasileira vigente. Ao mesmo tempo, a RSE, 
mediante suas equipes, se propõe a apoiar, articular e assessorar a 
formação continuada de seus educadores. (DOC 02. CISBRASIL;CIB, 
2004:8 e 9) 

 

A missão da RSE é “fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, 

mediante um saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na concepção 

da pessoa e da vida inspirada nos valores evangélicos”. (DOC 01. CISBRASIL; 

CIB, 2004:9 e 10) 

 

Para isso, o projeto pedagógico da Rede Salesiana redefine modelos, estilos e 

conteúdos educativos, a fim de que seja possível, efetivamente, contribuir para 

uma formação ética, social e política da juventude. (DOC 01. CISBRASIL; CIB, 

2004:10) 

                                                           

13 http://www.rse.org.br/portal/?grupoId=12, em setembro de 2008. 
14

 http://salesianosdobrasil.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=89, em setembro de 2008. 
15 CISBRASIL E CIB, A Família Salesiana e a nova escola no continente americano: de Cumbayá 1 a Cumbayá 2. São Paulo, 
Editora Salesiana. Em âmbito salesiano, é comum a referência às conclusões do II Encontro Continental Americano de 
Educação Salesiana com a expressão “Documento de Cumbayá 2”, ou simplesmente “Cumbayá 2”. 
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De acordo com o Marco Referencial da organização, a Rede Salesiana de Escolas 

desenvolveu mais do que um sistema de ensino. Seus princípios psicopedagógicos 

estimulam o investimento em práticas que envolvem toda a escola: currículo, 

comunidade educativa, avaliação, tempos e espaços. Além disso, 

 

o projeto e os recursos pedagógicos produzidos e utilizados pela RSE não 
constituem um fim em si mesmos. Tendo em conta, porém, sua relevância 
para o processo educativo são assumidos com toda a seriedade possível, 
sob a ótica de um caminho em permanente construção. Escolas, diretores, 
professores, pais e alunos, assim como os autores dos livros e de outros 
materiais didáticos, no exercício de suas funções específicas, concorrem 
todos para a qualificação constante do projeto, de suas ações e produtos. 
(DOC 01. CISBRASIL;CIB, 2004:14) 

 

O objetivo da RSE é propiciar aprendizagens de qualidade, com atenção especial à 

diversidade, à centralidade do jovem, sobretudo nos aspectos afetivos e 

emocionais, e nas sensibilidades e linguagens. Aprendizagens, também, com foco 

na qualidade e pertinência dos objetivos e dos conteúdos, sem perder de vista o 

contexto e a contemporaneidade. (DOC 01. CISBRASIL; CIB, 2004:11, 12, 13 e 14) 

 

4.1.1. Primórdios e constituição 

 

Segundo os grupos de entrevistados C e E, a unificação das escolas salesianas 

teve início, no seu primeiro momento, em apenas uma Inspetoria SDB, a Inspetoria 

São João Bosco (ISJB) de Belo Horizonte-MG, que reúne 21 escolas. A integração 

das escolas da ISJB foi conduzida por meio de um projeto editorial desenvolvido 

em 2001, elaborado por um ex-seminarista salesiano, educador e ex-editor da 

Editora Lê.  

 

De acordo com as informações coletadas nessas entrevistas, o editor contratado foi 

convidado pelo Padre Inspetor da ISJB, em exercício naquele ano, para elaborar 

um estudo de viabilidade econômica para a construção de uma coleção de livros 

didáticos personalizados e exclusivos para as escolas da Inspetoria São João 

Bosco, contemplando os ensinos fundamental e médio. (Entrevistados C e E) 
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A proposta apresentada pelo editor foi aprovada e, conforme os relatos dos 

entrevistados E: 

 

Assim foram constituídas as equipes editorial e pedagógica. A primeira ficou 
responsável pela edição, diagramação e acompanhamento de impressão 
dos livros. A segunda, sob coordenação de duas professoras doutoras em 
Educação e Matemática – profissionais de grande representatividade no 
mercado educacional e coordenadoras do grupo Mathema –, ficou 
responsável pela seleção de autores, indicação e acompanhamento dos 
trabalhos para a elaboração dos conteúdos. (Entrevistados E) 

 

Segundo os depoimentos dos grupos de entrevistados C, D, E, pouco tempo após 

o início da construção coletiva do material didático na ISJB, o Padre Inspetor da 

Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo-SP naquele ano – atual diretor 

da RSE –, se interessou pelo projeto e motivou a participação das demais casas 

dos Salesianos de Dom Bosco. Investiram no projeto: Inspetoria São Domingos 

Sávio de Manaus-AM, Inspetoria São Pio X de Porto Alegre-RS e Inspetoria São 

Luiz Gonzaga de Recife-PE. 

 

No mesmo período, de acordo com os entrevistados C e o trabalho de observação 

participante, as irmãs salesianas, motivadas na época pela Provincial da Inspetoria 

Santa Catarina de Sena de São Paulo-SP, que foi a primeira diretora FMA da Rede 

Salesiana de Escolas, também encamparam a proposta com a adesão das 

inspetorias e visitadoria: Madre Mazzarello de Belo Horizonte-MG, Imaculada 

Auxiliadora de Campo Grande-MT, Nossa Senhora da Paz de Cuiabá-MT, Nossa 

Senhora Aparecida de Porto Alegre-RS, Maria Auxiliadora de Recife-PE, Laura 

Vicuña de Manaus-AM, Nossa Senhora da Penha do Rio de Janeiro-RJ e Santa 

Teresinha de Manaus-AM. 

 

Conforme registros de ocupação territorial da RSE, até 2008, apenas a Inspetoria 

Santo Afonso Maria de Ligório (SDB) de Campo Grande-MT não faz parte da Rede 

Salesiana de Escolas.  

 

4.1.2. Estratégia da congregação 

 

De acordo com os grupos de entrevistados A, B e C, antes de serem vinculadas à 

RSE, as escolas salesianas são ligadas, em primeira instância, às suas inspetorias 
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de origem. É da inspetoria que procedem os recursos e as determinações  gerais 

para as escolas, obras sociais, paróquias e demais atividades salesianas. Assim, a 

união dos colégios, conforme depoimentos dos entrevistados C, é resultado, 

primeiramente, do discernimento e decisão dos inspetores. 

 

A adesão por inspetoria significa uma decisão do inspetor ou inspetora e 
não, necessariamente, a concordância do diretor ou diretora da escola. Os 
inspetores são eleitos em ambiente religioso para a administração geral das 
obras vinculadas à Inspetoria que dirigem, sejam sociais, educacionais e/ou 
paroquiais. (Entrevistados C) 

 

A decisão dos inspetores na formação da RSE é decorrente de definições 

estratégicas da congregação salesiana, em âmbito religioso operativo mundial e 

continental para a América, conforme registros dos anais de eventos como o 

Capítulo Geral 24 (CG24)16, os dois Encontros Continentais Americanos de 

Educação Salesiana 17, no México, nos anos de 1999 e 2003, e o III Escola 

Salesiana America, realizado em 2007, em Brasília – DF. 

 

Construir um projeto de escola centrado nas relações entre pessoas 
comprometidas com a transformação da realidade em que estão inseridas, 
visando a contínua e indispensável formação de uma comunidade 
educativa: é esse o desafio que o legado pedagógico de Dom Bosco (1815-
1888) e de Madre Mazzarello (1837-1881), fundadores da Família 
Salesiana, coloca para a RSE. (DOC 01. CISBRASIL;CIB, 2004:8) 

 

A criação da RSE corrobora com o discernimento estratégico organizacional da 

congregação salesiana no Brasil frente às novas demandas e tendências do 

mercado educacional local. Conforme atestam os depoimentos dos entrevistados 

A, D, F e G 

 

A constituição da RSE representa um novo tempo de trabalho cooperado 
para as escolas salesianas. Colégios de norte a sul do País, pela primeira 
vez, em uma trajetória centenária, estão interagindo e trocando 
experiências. Os colégios salesianos começam a se familiarizar com os 
benefícios do compartilhamento e da força que ganham, quando trabalham 
unidos (Entrevistados D). 

 

                                                           

16 O Capítulo Geral é um encontro mundial da congregação, que orienta e redefine as diretrizes da Instituição. 
17

 Os Encontros Continentais Americano de Educação Salesiana, realizados em Cumbayá, no México, passaram a ser 
denominados de “Escola Salesiana América”, ou simplesmente ESA, a partir de 2007, quando foi realizado em Brasília-DF. 
Esses eventos reúnem todos os dirigentes das escolas salesianas do continente americano. 
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Outra definição estratégica com a criação da RSE, segundo depoimentos dos 

entrevistados A, foi o estímulo permanente à troca de informações, partilha de 

conhecimento e a padronização da práxis educativa salesiana a nível nacional. 

 

4.1.3. Produção nacional de livros didáticos 

 

De acordo com informações dos entrevistados do grupo A, como primeiro trabalho 

conjunto, as escolas da RSE decidiram elaborar e produzir um material didático 

personalizado e exclusivo para todas as escolas salesianas no Brasil, 

contemplando, inicialmente, os ensinos fundamental e médio. Posteriormente foi 

inclusa a educação infantil. “A intenção deste esforço foi garantir a preservação da 

Pedagogia Salesiana, que propõe o Sistema Preventivo18 como metodologia 

educacional”. (Entrevistados A) 

 

Segundo seis grupos de entrevistados, para viabilizar a produção do material 

didático personalizado e exclusivo da RSE, as inspetorias cotizaram os valores do 

projeto de produção dos livros – proporcionalmente ao porte financeiro disponível 

de cada unidade –, estabeleceram as equipes unificadas de trabalho (incluem-se 

neste momento, além das já citadas na seção 3.1.1, a presidência, diretoria, equipe 

administrativa e equipe de comunicação e marketing). E, para a elaboração dos 

conteúdos, foram contratados autores com notório reconhecimento acadêmico das 

principais universidades do País e do mundo. (Entrevistados A, B, C, D, E, F) 

 

4.1.4. Administração 

 

A Rede Salesiana não unificou um escritório central para todas as suas equipes. 

Os escritórios, exceto o de São Paulo, foram visitados durante a observação 

participante.  

 

Assim, as equipes constituídas da RSE estão localizadas em três cidades, além 

das representações nos pólos. 

 

                                                           

18 O Sistema Preventivo foi proposto pelo fundador da obra salesiana, Dom Bosco. É respaldado pelo tripé educativo: 
Amorevolezza (prática do amor educativo), razão e religião. 
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• Brasília – DF: Presidência, Direção e Equipe Administrativa 

• Belo Horizonte – MG: Equipe Editorial e Equipe de Comunicação e 

Marketing 

• São Paulo – SP: Equipe Pedagógica. 

 

Segundo depoimento de cinco grupos de entrevistados, o escritório de Brasília foi o 

primeiro a se consolidar, dentro da sede da Cisbrasil. A equipe editorial foi alojada, 

inicialmente, dentro da Inspetoria São João Bosco de Belo Horizonte - MG e, 

posteriormente, em salas reformadas no Colégio Salesiano de Belo Horizonte. O 

mesmo aconteceu com a equipe de comunicação e marketing, que também ocupa 

salas no Colégio de Belo Horizonte. A equipe pedagógica teve seu espaço físico 

definido em 2008, nas dependências do Liceu Coração de Jesus, em São Paulo.  

(Entrevistados A, B, C, D, E F) 

 

De acordo com informações dos entrevistados do grupo A, a RSE possui pelo 

menos um representante nos pólos Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, Campo 

Grande, Manaus, Belém, Porto Velho, Recife, Fortaleza e Porto Alegre. Contudo, 

nem todos são contratados diretamente pela Rede. Alguns são funcionários das 

escolas que, também, prestam auxílio à RSE. 

 

Apesar da produção conjunta de livros didáticos, conforme o trabalho de 

observação participante e depoimentos dos entrevistados dos grupos B, F, G, H 

 

A RSE não atua com procedimentos administrativos totalmente unificados 
como, por exemplo: venda do material didático, controle financeiro e de 
gestão das escolas, RH – recrutamento, seleção e treinamento de pessoal – 
projetos pedagógicos permanentes, projetos de comunicação e marketing, 
compras de insumos e demais recursos (papel, computadores, material 
escolar, entre outros.). A instituição também não possui um banco de dados 
unificado. (Entrevistados B) 

 

Conforme relato dos entrevistados E, a reunião das escolas teve como principal 

objetivo o rateio para a criação e produção dos livros didáticos. 

 

4.1.5. Modelo de rede 
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Segundo informações constantes no Contrato Social, a Rede Salesiana de Escolas 

foi criada juridicamente como uma editora de livros didáticos. Sua constituição 

assemelha-se à formação cooperativa para cotização de valores, aumento do 

poder de negociação junto a fornecedores e definição de mercado.  

 

De acordo com quatro grupos de entrevistados, a constituição da RSE, forçada 

pela padronização do projeto pedagógico e produção dos livros didáticos, 

assemelha-se à proposta de uma cooperativa (Entrevistados A, B, C e E).  

 

As escolas são instituições jurídicas pré-existentes à Rede, com 
administrações independentes e descentralizadas, marcas próprias, que se 
uniram em torno de um projeto pedagógico comum, com o objetivo de ratear 
custos na produção do material didático unificado. (Entrevistados A) 

 

Para ser uma escola integrada da Rede Salesiana de Escolas, é necessário 

exclusivamente adotar o projeto pedagógico da RSE, incluindo seu material 

didático personalizado e exclusivo, de acordo com os entrevistados dos grupos A, 

B e D. 

 

Conforme os entrevistados do grupo F, ainda não há um trabalho efetivo de 

administração de marketing, como pagamento de royalties pelo uso da marca, 

exigências de padronização administrativa e pedagógica, e benefícios de 

publicidade e propaganda nas ações cooperadas. 

 

Para os entrevistados A, as escolas ainda estão em ajustes dos processos do 

trabalho cooperado. E, para isso, estão revendo suas formas individuais de gestão. 

Assim, “a produção do material didático (texto) confirma-se, cada vez mais, como 

um pretexto ao incentivo de uma postura colaborativa e de atuação em rede” 

(Entrevistados A). 

 

4.2. A evolução da RSE – situação passada e atual 

 
Antes da existência da RSE, pouco mais de 27% dos colégios salesianos já 

adotavam sistemas de outras redes de ensino, conforme respondentes da TAB. 1. 

E 54,17% afirmam ter necessidade mercadológica de fazer parte de alguma rede. 

Esse índice de interesse aumenta consideravelmente – 89,58% -, se a rede em 
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questão estiver alinhada com a pedagogia salesiana. Ou seja, os respondentes 

afirmam que as escolas queriam estar vinculadas a uma rede e, melhor ainda, se 

essa rede fosse alinhada com a proposta educativa da congregação salesiana. 

 
As escolas também demandavam por um material didático convergente com a 

proposta pedagógica salesiana. 66,67% das escolas respondentes afirmam ter 

interesse em utilizar no ambiente educativo os livros didáticos que reforcem os 

princípios e valores da congregação. 

 
Segundo os entrevistados E, antes da formação da RSE, as escolas adotavam 

livros didáticos de forma não padronizada. Alguns colégios utilizavam material de 

outras redes de ensino e até apostilas elaboradas pelos próprios educadores. 

“Essa diversidade comprometia a qualidade do ensino, a difusão da pedagogia e 

práxis salesiana, e deixava as escolas expostas ao uso de livros com metodologias 

e filosofias até antagônicas aos princípios da organização”. 
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Tabela 1: Situação, expectativas e interesses das escolas salesianas, antes da formação da 
Rede Salesiana de Escolas 
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Além disso, as escolas estavam deixando de ter um faturamento indispensável à 

sua manutenção, por meio da venda de livros para seus próprios alunos. Conforme 

relembram os entrevistados E. “Nem todas as adoções de títulos feitas 

anteriormente eram comissionadas – prática recorrente no mercado editorial”. 

 

Os índices para investimentos individuais, antes da Rede, para formação 

continuada – 95,83% -, e comunicação e marketing – 79,17% - são expressivos. 

Contudo, com o estabelecimento da Rede Salesiana esses esforços foram 

potencializados, segundo depoimentos dos Entrevistados G. 

 

A formação continuada passou a ser pré-requisito ao trabalho pedagógico. E, para 

tanto, os próprios autores foram mobilizados para conversar com professores, de 

norte a sul do País. E, mais do que interagir com escolas da mesma inspetoria, os 

colégios foram estimulados a partilharem com escolas de outras inspetorias (FMA e 

SDB), outras cidades e estados, segundo relatos dos entrevistados D. A RSE é 

“uma grande integração, que propicia a transferência de melhores práticas e muito 

conhecimento”. E os 17% de escolas que não usavam recursos de comunicação e 

marketing, começaram a ter acesso mais a facilitado às ferramentas de divulgação 

e promoção. 

 

Contudo, apesar do explícito interesse pelo modelo de trabalho em rede, “para as 

escolas salesianas, fazer parte da RSE representou um grande esforço de 

mudança”, segundo depoimentos dos entrevistados A e B. Mesmo sendo uma boa 

novidade, um projeto alinhado com a direção congregacional das escolas, uma 

proposta mais bem definida para o posicionamento estratégico coletivo, e 

representando ganhos financeiros para todos – rentabilidade para as escolas e, em 

algumas praças, facilidades para os alunos. 

 

Apesar do baixo índice indicado na TAB. 1 – apenas 8,33% usavam material 

didático próprio/escolhido pelos educadores – no trabalho de observação 

participativa realizado em reuniões, eventos de formação continuada e visita às 

escolas, um dos itens de maior reclamação e insatisfação ainda é a imposição do 

material didático unificado pela RSE. 
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Por convergir o maior número de escolas católicas em uma rede de ensino, já na 

época de sua formação, a RSE nasceu como uma das maiores redes de educação 

do País. Sendo assim, para os entrevistados G, sua evolução não está relacionada 

unicamente ao aumento de unidades, mas ao progresso administrativo do grupo.  

 

Em pouco mais de seis anos, a Rede Salesiana apresentou uma evolução 

significativa, como demonstra o quadro, a seguir: 

 

Quadro 10: Evolução da Rede Salesiana de Escolas de 2002 a 2008 
 

Ø  União de 110 escolas. 
Ø  Elaboração conjunta de material didático próprio e unificado, em 

conformidade com a pedagogia salesiana. Mais de 110 títulos de livros, 
contemplando todas as áreas do conhecimento, para os ensinos 
fundamental, médio e educação infantil, publicados até 2008. 

Ø  3 escritórios de trabalho: Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. 
Ø  Planejamentos executivos por áreas e triênios. 
Ø  Aproximadamente 400 empregos e oportunidades de trabalho – diretos 

contratados e indiretos. 
Ø  Parceria e vínculo permanente com profissionais com elevado índice de 

formação acadêmica e reconhecimento do mercado. 
Ø  Unificação nacional da marca. 
Ø  4 campanhas nacionais de comunicação e marketing que proporcionaram 

presença significativa da Rede na mídia e, por conseqüência, fortalecimento 
individual das escolas. 

Ø  Criação da grife salesiana e cartela de brindes personalizados para 
atendimento de educadores, alunos, pais e comunidade educativa em 
2006/2007. 

Ø  Proposta de unificação de uniformes em 2008. 
Ø  Proposta de criação da RSE Log em 2008. 
Ø  Criação de portal educacional em 2008. 

 
Quadro 10: Evolução da Rede Salesiana de Escolas no período de 2002 a 2008 
Fonte: Elaborado pela autora da dissertação, com base nas entrevistas roteirizadas, 2008. 

 

4.3. Motivações das escolas salesianas para adesão à RSE 

 

Questionados sobre suas motivações para fazer parte da Rede Salesiana de 

Escolas, os respondentes destacaram que estar em rede é uma tendência e é 

melhor do que trabalhar sozinho (93,75%) – TAB.2. E, que a RSE é a melhor opção 

do mercado, por estar alinhada com a proposta da pedagogia salesiana (89,58%). 
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Tabela 2: Motivos para fazer parte da RSE 
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Apesar da compreensão para a tendência de reestruturação do mercado 

educacional em rede e da necessidade de fortalecimento do grupo de escolas 

salesianas, conforme observado nas entrevistas com o grupo G, um expressivo 

percentual de escolas (83,33%) afirma ter assumido o projeto da Rede Salesiana 

de Escolas, principalmente, em atenção à orientação inspetorial; 54,16%, em 

atenção à orientação do CG24 e Encontros de Cumbayá. E, 66,6% pela 

necessidade de ter um material didático próprio. 

 

Em contraponto as afirmações dos entrevistados A, que salientam as evidências de 

remodelamento do mercado educacional no Brasil – o que gera carestia para todos 

os investidores, e a necessidade premente de as escolas redefinirem seu 

posicionamento estratégico –, itens como oportunidade para sobrevivência da 

escola (8) e necessidade mercadológica (6), representaram 39,58% e 54,1%, 

respectivamente, da motivação dos respondentes para a adesão à RSE. 

 

4.4. Atributos valorizados pelas escolas salesianas no modelo de gestão 

em rede 

 

Nessa subseção serão identificados os itens que as escolas valorizam no modelo 

de gestão em rede. 

 

72,92% creditam alta importância ao trabalho coordenado proposto por sistemas de 

ensino em rede (TAB. 3). O mesmo percentual de respondentes considera como de 

alta importância o uso de material didático padronizado. 

  

62,50% das escolas consideram com muito importante o aprendizado coletivo 

proporcionado pelo ambiente de rede. 

 

77,08% avalia como muito importante o trabalho cooperado de formação 

continuada; e, também, 66,67%, as ações compartilhadas de comunicação e 

marketing. 

 

56,25% consideram como grande benefício o rateio de custos e aumento de poder 

de negociação junto aos fornecedores para as ações conjuntas. 
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Tabela 3: O que as escolas valorizam nas redes – Importância atribuída pela 
escola 
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4.5.  Dificuldades, vantagens e desvantagens na construção da Rede 

Salesiana de Escolas 

 

Esta subseção explicita as principais dificuldades encontradas na implantação da 

Rede Salesiana de Escolas, bem como as vantagens e desvantagens da RSE, na 

perspectiva dos respondentes. 

 

4.5.1. Dificuldades pedagógicas 

 

Segundo os entrevistados D e E, responsáveis pela concepção do material didático 

e pelo projeto de formação continuada, 

  

A maior dificuldade encontrada pela Rede na implantação do seu projeto 
pedagógico e do material didático unificado foi a resistência dos educadores 
e da comunidade educativa em geral. No princípio, muitos diretores 
adotaram a Rede somente por causa da decisão inspetorial. Não foi uma 
adesão voluntária, motivada pela necessidade e consciência. Além disso, 
alguns acreditavam que a idéia da Rede não iria para frente. Pagaram para 
ver. Outros acreditavam que a Rede, quando criada, iria resolver todos os 
problemas da escola. (...) Uma dificuldade séria foi o corpo docente de 
muitas escolas. Os professores já tinham seus esquemas de aulas prontos. 
Alguns faziam e vendiam as suas próprias apostilas. Ou ganhavam 
comissão das editoras para adotarem livros. Com o projeto da RSE tudo 
isso precisou ser revisto. (Entrevistados D e E) 

 

Os livros didáticos da RSE impuseram aos professores uma nova rotina, como 

confirmam os entrevistados G e D.  

 

Agora, para dar aulas, os nossos professores precisam estudar e interagir 
com os colegas de outras disciplinas. Mais do que o discurso 
contemporâneo da inter, trans e multidisciplinaridade, os livros didáticos da 
Rede Salesiana impõem esses princípios como básicos ao exercício da 
pedagogia. (Entrevistados D) 

 

Por isso, segundo relatos dos entrevistados G, muitos educadores começaram a 

criticar pública e livremente o material didático, comprometendo o projeto da Rede 

e envolvendo pais, alunos e diretores. Os entrevistados D, que fazem o 

acompanhamento do uso do material didático, relatam que, “mesmo após seis anos 

de implantação dos livros, ainda existem pontos de resistência em algumas 

escolas”. 
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4.5.2. Dificuldades administrativas 

 

De acordo com os entrevistados A e D, para conter o boicote dos educadores e 

reforçar a importância educativa e mercadológica na criação da Rede Salesiana – 

mesmo não existindo uma administração centralizada com uma direção de 

Recursos Humanos conjunta – a coordenação pedagógica tomou a dianteira nas 

questões relativas ao processo seletivo de educadores.  

 

A equipe pedagógica da RSE orientou as escolas para a importância na 
escolha dos professores, bem como para uma triagem daqueles que, por 
decisão pessoal, ou incompatibilidade metodológica, optaram por não apoiar 
o material didático da RSE. (Entrevistados A) 

 

Outra dificuldade é o fato de os escritórios da RSE não funcionarem, 

deliberativamente, como reguladores e monitoradores das ações nacionais da 

Rede. Os entrevistados G afirmam que os projetos das várias equipes da RSE são 

encaminhados às escolas, para que essas o executem. Não há um efetivo 

acompanhamento da operacionalização. Além do aumento na dificuldade de 

compreensão das ações, e, por conseqüência, dos erros na implantação, esse 

distanciamento compromete o fluxo informativo. 

 
Recebemos o que a RSE envia e tentamos incluir na agenda da nossa 
escola. Nossos professores ainda não conseguem acompanhar os livros 
corretamente. Alguns pulam capítulos e atividades. Outros acham que o 
material está incompleto e incorporam outros conteúdos aos livros da Rede. 
Fazemos o que é possível. Quando acontecem os encontros da Rede, e 
alguns professores vão, é que ficamos sabendo que não estamos aplicando 
tudo corretamente. (...) O mesmo acontece com as ações de marketing. Não 
tínhamos o que temos hoje. Mas também não sabemos usar tudo o que 
recebemos. (...) Não temos como colocar gente à disposição para todas 
essas novidades. E os professores não dão conta de tudo. Nossa escola já 
tem uma programação intensa. (...) Acho que está certo como fazemos. 
(Entrevistados G) 

 

Os dados nacionais básicos para a gestão unificada – número de alunos, 

educadores, pais – ainda não são conhecidos da Rede. As escolas têm resistência 

em compartilhar seus números, de acordo com informações dos grupos de 

entrevistados A e B. O mesmo vale para os faturamentos e planos de expansão. 

“Não há metas, imposições e cobranças coletivas de crescimento” (Entrevistados 

B) 



 

 

72 

 

A não padronização dos processos administrativos, e o não 
compartilhamento de informações administrativas, comprometem ações que 
poderiam ser benéficas para todos, como banco de dados unificado para 
acesso ao portal, banco nacional de recursos humanos, facilidades em 
processos de transferência de alunos, programas de formação continuada, 
facilidades de negociação junto a fornecedores, ações de comunicação e 
marketing, entre outros. (Entrevistados F) 

 

No momento de realização desta pesquisa, segundo informações dos entrevistados 

dos grupos A e H, o trabalho de expansão da RSE está suspenso porque são 

necessárias revisões processuais. Contudo, até 2007, a adesão à RSE era feita por 

indicação (orientação superior da congregação), solicitação ou prospecção 

informal. 

 

Não há uma equipe de prospecção e nem são feitas pesquisas mercadológicas de 

ocupação geo-espacial para a integração de novas escolas. Conforme explicam os 

entrevistados H  

Usualmente as escolas interessadas em fazer parte da Rede são pequenas 
e médias. Já tivemos algumas com sérias dificuldades financeiras. Nós do 
pólo vamos visitar, conhecer o colégio. Levamos o material didático e 
explicamos como funciona. Se a escola tem interesse, levamos este contato 
até a direção. (...) Também recebemos o contato de escolas interessadas. 
Fazemos da mesma forma: vamos ao colégio, conversamos e levamos as 
informações à direção da Rede. 

  

Conforme dados da observação participante, de 2005 a 2008 apenas uma nova 

escola foi construída atendendo a reorientação geográfica e econômica da cidade 

onde se localiza, o Colégio Salesiano São José, de Natal-RN. Mas, segundo os 

entrevistados dos grupos G e H, essa foi uma determinação da Inspetoria a qual o 

Colégio está vinculado e não da Rede.  

 

Outros procedimentos administrativos tiveram uma dificultosa fase de ajustes, 

como o atraso na entrega dos livros, emissão de notas fiscais, cobranças, 

atendimento ao público. Os entrevistados A e B informaram que, para minorá-los, a 

RSE investiu no incremento da equipe administrativa – buscou parcerias nas áreas 

de logística, investiu em sistemas e tecnologia e contratou mais pessoas.  
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Outra forte barreira administrativa à atuação em rede, na percepção de todos os 

grupos de entrevistados, é a mudança dos paradigmas: de competição para 

“coopetição”. 

“Muitas escolas SDB vêem as escolas FMA somente como concorrentes e 
vice-versa. Tal percepção foi reforçada durante décadas e, em algumas 
cidades até favorecida pela localização dos prédios – uma escola SDB em 
frente, ou ao lado, de uma escola FMA”. (Entrevistados G) 

 

Assim, ao invés da cooperação necessária para a construção da Rede Salesiana 

de Escolas, os relacionamentos ainda estão permeados de desconfiança, conforme 

vários depoimentos coletados e o trabalho de observação participante.  

 

4.5.3. Dificuldades mercadológicas 

 

Como 27% das escolas já adotavam sistemas de outras redes, uma considerável 

resistência à criação da RSE foi a dissolução dessas antigas parcerias. Segundo 

parte dos entrevistados G, as  

 
Nossas escolas precisaram romper contratos, redefinir práticas internas e, 
muitas vezes, abrir mão de benefícios já usuais, como congressos, 
formação continuada, conteúdos de web, divulgação, marketing, etc., já 
garantidos pelas redes a que pertenciamos. O pior é que a RSE ainda não 
consegue oferecer os mesmos serviços e nem tem a mesma qualidade que 
nós já tínhamos antes. (Entrevistados G) 
 

Segundo os entrevistados do grupo E, o projeto de produção de livros próprios para 

a RSE também encontrou oposição no mercado editorial, que começou, 

progressivamente, a perder uma carteira de mais de 90 mil clientes anuais. 

 

4.5.4. Dificuldades de comunicação e marketing 

 

Em atenção à demanda das escolas e a urgência de divulgação imposta pelo 

mercado, a RSE estabeleceu a equipe de comunicação e marketing no ano de 

2005, conforme relatos dos grupos C e F.  

 

Segundo os entrevistados do grupo F, as principais dificuldades enfrentadas foram: 

necessidade de padronizar ações nacionalmente; pouca profissionalização dos 

mercados locais, falta de verba dedicada; e baixa familiaridade de algumas escolas 

com ações de comunicação e marketing em rede. 
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As escolas trabalhavam individualmente e da mesma forma há anos (...) 
Algumas investiam em comunicação e marketing, outras não. Investir em 
marketing soava como gastar dinheiro. A maioria das escolas se 
considerava expert em suas realidades locais. Muitas achavam que o que 
acontecia na sua escola, na sua cidade, era algo exclusivo, inédito, 
absolutamente regional. E, na maioria das vezes, não era. Esse 
comportamento dificultou a padronização das ações e demandou muito 
esforço para começar a mudar. (...) O trabalho está só no início. (...) Mas, 
em quase quatro anos, conseguimos explicar, ensinar e convencer. Um bom 
exemplo disso são as campanhas nacionais. Em 2005, prevíamos uma 
adesão inicial de seis escolas. Conseguimos 24.  Em 2006, esperávamos 
conseguir 50 escolas. Conseguimos 72. E nos anos de 2007 e 2008 
chegamos a 78 colégios. Foi assim que construímos uma verba que não 
existia e fizemos ações de mídia que, desde o início, eram impensáveis. (...) 
Vale ressaltar que no contrato de adesão à RSE não existe um percentual 
para marketing. (Entrevistados F) 

 

A mudança de comportamento das escolas, quanto aos assuntos de comunicação 

e marketing, foi definitivamente afetada com a exposição na mídia nacional, 

conforme relatos dos entrevistados G.  

 

Era complicado gastar sem saber o resultado. E o pessoal da Rede falava 
que se a gente não investisse não teria resultado. (...) Nós queríamos mais 
matrículas, aumentar o número de alunos. Mas não sabíamos que 
precisávamos ser reconhecidos como um grande grupo. Até então, muitos 
de nós se via apenas como a ’velha e boa’ escola do bairro. (...) Quando 
aparecemos na Globo, na Veja, no UOL, foi bom!  A gente se viu grande. 
Uma coisa é ser grande. Outra é se ver grande. (...) Os alunos não vieram 
na primeira campanha. Nem na segunda. Mas, agora, os nossos alunos, os 
nossos pais também se vêm na marca “S”. É a nossa marca. Somos nós. 
(Entrevistados G) 
 

 

A veiculação nacional trouxe consigo um elevado poder de mobilização e sentido 

de pertença para as escolas. Contudo, por demandar verbas significativas, e não 

apresentar um retorno imediato de novas matrículas, muitos colégios ainda relutam 

na contribuição do fundo conjunto para o trabalho de reforço de marca, conforme 

relatos dos entrevistados F. Além disso, existem os acordos e contratos locais com 

agências, ex-alunos, pessoas indicadas e bureau de comunicação que as escolas 

receiam em romper. 29% das 110 das escolas integradas ainda preferem continuar 

fazendo seus investimentos individuais em comunicação e marketing, ao invés de 

participar das campanhas nacionais da RSE. 

 

4.5.5. Vantagens e desvantagens de pertencer a RSE 
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4.5.5.1. Vantagens 

 

Uma vantagem relatada pelos entrevistados C foi a credibilidade gerada pela 

devolução às inspetorias dos recursos investidos no projeto inicial de concepção 

dos livros. Além da confiança, “esse procedimento favoreceu a compreensão da 

vantagem do trabalho cooperado” (Entrevistados C). 

 

Na Tabela 4, 72,92% dos respondentes desta pesquisa concordam (totalmente/ 

parcialmente) que uma das vantagens de fazer parte da Rede é o aumento da 

competitividade das escolas nas próprias cidades onde atuam.  

 

79,21% das escolas concordam (totalmente/parcialmente) que a Rede cria 

ambiente de cooperação em todos os setores da escola e 50% concordam que a 

RSE estimula a partilha de boas práticas. 

 

A soma dos índices das escolas que concordam total ou parcialmente que o 

colégio ficou mais resistente aos ataques da concorrência após integrar-se a RSE é 

de 68,75% contra 16,67% dos que discordam. 

 

85,42% dos respondentes concordam (totalmente/parcialmente) que a escola, após 

adesão à RSE, ficou mais informada sobre o mercado educacional. 

 

Na TAB. 4 verifica-se que 31,25% das escolas ainda não têm uma opinião formada 

quanto ao fato de outra escola salesiana, da mesma cidade, deixar de ser 

concorrente direta. E, apesar do índice dos que responderam que concordam que 

as escolas deixaram de ser concorrentes diretas (totalmente/parcialmente) ser 

superior a 35%, mais de 27% ainda discorda (totalmente/parcialmente) que as 

escolas deixam de ser concorrentes diretas. 
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Tabela 4: Vantagens de pertencer a Rede Salesiana de Escolas 
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4.5.5.2. Desvantagens 

 

Na Tab. 5, 39,58% concordam parcialmente que a rede não sabe aproveitar os 

seus bons resultados nacionais, como resultados de vestibulares, Enem e 

concursos diversos, para se promover. 

 

52,08 % afirmam (totalmente/parcialmente) que a RSE não apresenta soluções 

efetivas para suas escolas, frente às atuais demandas do mercado educacional.  

 

25% concordam (totalmente/parcialmente) que a Rede Salesiana não tem regras 

de expansão.  

 

14,58% afirmam que a gestão da RSE é parcialmente ineficiente. Os pontos a 

serem aprimorados não foram citados. 
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Tabela 5: Desvantagens de pertencer a Rede Salesiana de Escolas 
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37,50% não têm opinião formada sobre a falta de regras para a expansão da Rede 

Salesiana. Entretanto, durante a coleta de dados secundários e procedimentos da 

observação participativa detectou-se em algumas escolas a insatisfação com a 

inclusão de colégios não salesianos no grupo. Em algumas praças essa rejeição 

provoca, inclusive, retaliações, conforme depoimentos de entrevistados do grupo H. 

 

Na cidade de (...) o boicote à escola conveniada foi tão forte que beirou à 
infantilidade. O diretor e o coordenador pedagógico se recusaram a deixar a 
educadora da escola ir na mesma van que conduzia os participantes para o 
encontro da Rede. 

 

Podem ser consideradas como vantagens de pertencer a RSE a gestão da Rede e, 

também, sua boa capacidade de negociação junto aos fornecedores. 50% e 

64,58% das escolas respondentes, respectivamente, discordam totalmente de que 

a gestão da RSE seja ineficiente e de que a rede não possui boa capacidade de 

negociação. E 50% discordam parcial e totalmente que a Rede perde boas 

oportunidades de investimento. 

 

No quesito capacidade de mobilização para cooperação, 29,16% concordam total e 

parcialmente que a Rede não consegue mobilizar o grupo para ações de 

cooperação. 

 

4.6. Semelhanças e diferenças entre as escolas salesianas 

 

A TAB. 6 foi produzida com respostas em questões abertas. Assim, livremente, 

cada respondente pode identificar quais semelhanças ou diferenças percebe entre 

a sua escola e os demais colégios que compõem a Rede Salesiana. 

 

Redes organizacionais são espaços de convergência e cooperação, resultantes do 

desenvolvimento do capital social, com vistas a objetivos específicos, de acordo 

com a tipologia de Vale et al (2006). Sendo assim, reconhecer semelhanças e 

diferenças nos parceiros da rede da qual se faz parte pode ser um fator 

motivacional à associação – tanto pela similaridade, quanto pela 

complementaridade do grupo. 
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Conforme relatado na subseção 3.5, uma das barreiras na construção da RSE é a 

tendência de algumas escolas se considerarem diferentes das demais e, portanto, 

resistirem aos procedimentos padronizados nacionalmente. Assim, a não 

obrigatoriedade de padronização por parte da RSE para seus processos 

administrativos e de comunicação e marketing é percebida como favorável por 

algumas escolas, apesar de representar um prejuízo para as negociações em 

escala, conforme depoimentos dos entrevistados B. 

 

Muitos diretores e educadores dos grupos de entrevistados I e G afirmam que a 

individualização, o ‘jeito de cada colégio trabalhar’, é o que garante o sucesso da 

escola. Essa opinião é válida, inclusive, para questões que não influenciam 

diretamente no posicionamento estratégico das escolas, como a compra unificada 

de papel, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, mobiliários, material 

escolar e demais insumos, por exemplo. 

 

É pertinente observar na TAB. 6 que há repetição de itens nas duas colunas, 

semelhanças e diferenças. São eles: Proposta Pedagógica, Investimento em 

projetos extracurriculares ou curriculares alternativos, Gestão, Infraestrutura, 

Relação com a Rede, Credibilidade e cooperação da comunidade educativa, 

Equipe docente e Uniformes. Ou seja, o que algumas escolas identificam como 

similar entre as parceiras, outras identificam como sendo exclusivo do seu colégio 

e, dessa forma, diferente das demais. 

 

100% dos respondentes afirmam que o item (1) Proposta pedagógica da sua 

escola é semelhante à proposta pedagógica dos demais colégios da RSE. As 

semelhanças destacadas foram: Material didático próprio. Ter todas as séries e 

anos. Formação continuada. Acompanhamento da direção. Trimestralidade. 

Postura de compartilhamento. Cooperação e parceria. Acolhida. Atenção com os 

indicadores nacionais, como os vestibulares e o Enem. Atenção com a qualidade 

da educação (ensino oferecido).  

 

Entretanto, 22,92% dos mesmos respondentes acima também assinalam que, 

apesar das semelhanças, existem diferenças entre a proposta pedagógica da sua 

escola e a proposta pedagógica dos demais colégios da RSE. As diferenças 
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destacadas foram: Grade curricular, carga horária e calendário escolar 

diferenciados. Avaliação a cada série do ensino médio (vestibular próprio). Não tem 

todas as séries e anos. Possui Ensino Técnico. Formação religiosa tradicional 

(catequese e crisma). Sistema de avaliação diferenciado. Proposta pedagógica 

adequada à realidade local, que valoriza muito o vestibular. 

 

Para as semelhanças indicadas no item (2) Comprometimento com a Pedagogia 

Salesiana, 97,92% dos respondentes destacou: Atenção ao carisma salesiano. 

Sistema Preventivo. Ação educacional respaldada pelo trabalho pastoral. 

 

25% afirmam que seus (3) Investimentos em projetos extracurriculares ou 

curriculares alternativos são semelhantes aos das demais escolas salesianas. Para 

justificar a afirmação, destacaram a realização de eventos sociais, artísticos, 

culturais e esportivos, como xadrez, filosofia e campeonatos. Também as iniciativas 

para elaborar convênios com instituições de idiomas e o desenvolvimento de 

estrutura diferenciada para a semana pedagógica. 20,83% consideram o mesmo 

item (3) como sendo diferente na sua escola. 

 

O item (4) das semelhanças, com 18,75% de respostas, se repete na linha cinco 

das diferenças, com o mesmo percentual. Foram destacados pelas escolas que 

consideram sua Gestão semelhante às demais: Qualidade de atendimento. 

Fidelização de ex-alunos. Preço alto das mensalidades. Problemas com a 

filantropia (CNAS). Para os que consideram sua Gestão diferente, foram 

destacados: Trabalho de fidelização com colaboradores – RH. Gestão participativa 

e colaborativa. Direção da escola 100% leiga. Forte atuação do marketing local. 

Escola assume alunos temporários. Terceirizações. 

 

Outro item que é repetido nos dois lados da TAB. 6, (5) Infraestrutura, consegue 

14,58% dos que acreditam que as escolas possuem semelhanças. Foram 

destacados: Solidez, organização e limpeza. Contudo, 25% acreditam que 

possuem Infraestrutura diferente dos demais colégios. Destacaram: Laboratórios e 

espaços altamente especializados. Escola centenária. Vínculo com a catedral da 

cidade. 
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Para as semelhanças indicadas no item (6) Marketing (10,2%) foram destacados: 

Marca forte. Campanha de comunicação. Peças publicitárias. Portal. 

 

Outro item que se repete nas semelhanças e diferenças (7) Relação com a Rede 

apresenta 8,33% de escolas que consideram sua relação com a rede similar a que 

as demais escola têm. Destacam: resistência de professores e alunos com o 

material da Rede. Percepção de que o trabalho em Rede fortalece e cria vínculos. 

Os que percebem que a relação da sua escola com a RSE é diferente das demais 

escolas (16,67%), destacam: Projeto pedagógico da Rede não atende as 

orientações de avaliação da Secretaria Regional de Educação. Material didático da 

Rede não é bem aceito pela comunidade educativa. Formação continuada da Rede 

é insuficiente. Não adotou ou adotou toda a coleção de livros didáticos. 

Necessidade de adequar o modelo antigo de trabalho à proposta da Rede - livros, 

formação, horários. 

 

 O item (8) Credibilidade e cooperação da comunidade educativa também é tópico 

repetido nas duas colunas. Os que percebem semelhanças (8,33%) destacam: 

Participação ativa de pais, alunos e parceiros. O percentual é o mesmo para os que 

percebem as diferenças. Mas estes destacam: Regionalismo forte e concorrência 

acirrada. 

 

O tópico (9) Equipe Docente, que aparece em nono lugar das semelhanças 

(6,25%), é o primeiro classificado na percepção de diferenças (33,33%). As escolas 

que percebem semelhanças destacaram a Excelência dos profissionais que 

trabalham nos colégios salesianos. Os que percebem diferenças no quadro 

docente destacaram: Excelência dos profissionais contratados. Formação 

permanente. Estudo prévio dos conteúdos. Dedicação. Elaboração de projetos 

especiais. Acolhida. Atenção individual aos alunos. Presença de professores do 

Estado. 
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Tabela 6: Semelhanças e diferenças das escolas salesianas 
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Para as semelhanças indicadas no item (10) Dificuldades decorrentes dos tempos 

atuais (6,25%), foram destacados: Alunos desinteressados. Famílias 

desestruturadas. Perda crescente de alunos. Interesse em aumentar o número de 

alunos. 

 

O item (11) Uniformes também se repete nas colunas de semelhanças e 

diferenças, com o mesmo percentual (4,17%). O destaque também é único: a 

padronização de cores e modelos. 

 

Três itens foram indicados apenas pelos respondentes que percebem diferenças 

entre as escolas, (7) Localização (14,58%), foram destacados: Dificuldade de 

comunicação e partilha com as demais escolas da Rede. Presença em bairro 

pouco favorável na cidade. Escola muito próxima de outro colégio da Rede; (8) 

Recursos escassos (14,58%), foram destacados: Baixa rentabilidade da escola, 

dos clientes – pais e alunos, da comunidade onde está inserida; (9) Regionalismo 

forte (10,42) – sem destaques; (11) Concorrência acirrada (6,25%) – sem 

destaques; (13) Não conheço a realidade de outros colégios (4,17%) – sem 

destaques. 

 

 

4.7. Semelhanças e diferenças entre a RSE e as redes concorrentes, na 

perspectiva das escolas salesianas 

 

Nesta subseção será feita uma avaliação comparativa, na perspectiva das escolas 

salesianas, envolvendo a RSE e outras redes do mercado educacional da qual os 

respondentes têm referência. Não serão indicados os nomes das redes 

concorrentes. 

  

Cada respondente foi orientado a apresentar quatro características que, em sua 

opinião, tornam a RSE melhor ou pior que as redes concorrentes. Alguns 

questionários apontaram mais de uma vez o mesmo item. E alguns respondentes, 

por alegarem não conhecer outras redes, se abstiveram de participar. 
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Na opinião das escolas que participam desta pesquisa, os principais pontos que 

fazem a RSE ser melhor que outras opções de redes existentes no mercado são 

(1) sua proposta pedagógica – 122,92% -, e (2) seu posicionamento – 102,08%.  

 

Tabela 7: Comparação entre redes - O que faz a RSE ser melhor ou pior que 
as redes do mercado 

 

 

 

Para a Proposta Pedagógica da RSE (1) ser melhor que as da concorrência foram 

destacados: Formação continuada para educadores. Material didático 

interdisciplinar que reflete uma proposta pedagógica atualizada e inovadora. Rede 

acompanha as tendências do segmento educacional. Autores qualificados. Projeto 

pedagógico em todos os níveis de ensino. Fundamentação nas teorias cognitiva e 

construtivista. Material não é apostilado.  Não engessa o trabalho pedagógico local. 

 

Para o Posicionamento da RSE (2) ser melhor que os da concorrência foram 

destacados: Rede confessional focada na pedagogia salesiana - carisma, Sistema 

Preventivo, formação integral. Espírito de família, convivência agradável, 

sentimento de pertença ao grupo, contatos diretos e pessoais. Escola inclusiva. 

Comunidade protagonista. A Rede é respaldada por sonhos e desejos. Não é 

comércio. Sociedade e não apenas convênio. Base sólida da formação 

congregacional (SDB e FMA). Rede Nacional e Mundial. 
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Para a Gestão da RSE (3) ser melhor que as da concorrência foram destacados: 

Construção coletiva e colaborativa da Rede - participação e avaliação de todos. 

Encontros Nacionais. Organização e competência administrativa e pedagógica. A 

abertura para credenciamento de novas escolas é consciente e planejado. A Rede 

reconhece as diferentes unidades educativas, seus regionalismos e estilos. Divisão 

por pólos facilita os processos. 

 

Para a Comunicação e Marketing da RSE (4) serem melhores que os da 

concorrência foram destacados: Rede que apresenta informações importantes para 

as escolas. Credibilidade da marca, qualidade do ensino, história. Rede que já 

nasceu grande - maior confessional do País. 

 

Apesar do alto índice de aprovação da proposta pedagógica como um diferencial 

da RSE, foi o mesmo item que apresentou maior índice de rejeição na comparação 

com outras redes – 56,25%. 

 

Para a Proposta Pedagógica da RSE (1) ser pior que as da concorrência foram 

destacados: Excesso de encontros de formação, contudo, não eficazes. Falta de 

suporte de outras mídias para o material didático. Peso do material didático. Textos 

e exercícios repetidos nos livros. Material didático consumível. Falta de controle e 

avaliação no uso da proposta pedagógica da Rede. Conteúdo incompleto dos 

livros, muito repetido, com excesso de experiências e práticas inadequadas. 

Diagramação ruim do livro de exercícios no mesmo volume. Nem alunos, nem 

professores estão adaptados ao material didático. Baixa aprovação no vestibular. 

Carência e lentidão na elaboração do projeto de formação continuada. Não 

contempla realidades diferentes para vestibulares nacionais. Organização do 

conteúdo muito diferente das demais escolas. Pouco conhecimento das diferenças 

regionais. 

 

Para a Gestão da RSE (1) ser pior que as da concorrência foram destacados: 

Pouca integração dos pólos dificulta a caminhada em rede. Pouca inovação, 

ousadia, investimentos em outras áreas. Pouca colaboração das escolas mais ricas 

com as mais pobres. Não oferece o que outras redes oferecem. Entrega de livros 

com edições desatualizadas. Menos integrada, articulada e competitiva. Mais lenta 
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que as demais redes. Preço alto dos livros. Não opção de aquisição consignada de 

livros. Estoques causam prejuízo. Entrega dos livros com atraso. Não desconto 

para funcionários na compra de livros. 

 

Para a Comunicação e Marketing da RSE serem piores que os da concorrência 

foram destacados: Portal pouco interativo. Pouco tempo de mercado, marca pouco 

conhecida. Transmite pouco a percepção de preparar para o vestibular. 

Comunicação e marketing pouco agressivos. 

 

4.8. Contribuições percebidas pelas escolas, após ingressarem na RSE 

 

Nesta subseção serão apresentados os itens que as escolas consideram como 

contribuições recebidas, após decidirem participar da Rede Salesiana de Escolas.  

 

Tabela 8: Contribuições após decisão de participar da Rede Salesiana 
 

 

 

No item (1) Capacitação Pedagógica e Administrativa – 89,58% -, foram 

destacados: Formação continuada de professores. Assessoria Pedagógica. 

Material didático unificado, de qualidade e coerente com a proposta da Pedagogia 

Salesiana. Fortalecimento da proposta pedagógica salesiana. Avaliação dos 

processos pedagógicos e administrativos. Segurança na compra de livros e outros 

recursos. 
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No item (2) Integração – 50% -, foram destacados: A criação da própria Rede. 

Possibilidade de troca de experiências e maior articulação com outras escolas. 

Trabalho em equipe. Motivação. 

 

No item (3) Comunicação e marketing – 47,92% foram destacados: Visibilidade 

nacional - orgulho de ser RSE. Linguagem de comunicação unificada e pertinente 

com as escolas e o mercado. Fortalecimento perante o mercado. 

 

Para o item (4) Ressignificação da escola e seus componentes – 25% não houve 

destaques e descrições. 
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5. DISCUSSÃO COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

 

A análise comparativa dos resultados obtidos com o questionário e as entrevistas 

buscou conhecer as vantagens competitivas percebidas pelos colégios salesianos, 

após a criação da Rede Salesiana de Escolas. 

 

Casarotto Filho e Pires (1998) sintetizam alguns objetivos a serem alcançados com 

a formação de redes de cooperação: o setor opera de forma articulada; as 

necessidades e oportunidades de mercado são mais facilmente identificadas; a 

matéria-prima, com aperfeiçoamento de uma logística comum, pode ser recebida 

em melhores condições; o setor poderá encontrar-se em maior harmonia com 

instituições que influenciam a competitividade; a tecnologia utilizada poderá 

adequar-se ao padrão competitivo do segmento; será possível melhorar a utilização 

dos recursos humanos com aprendizagem e aperfeiçoamento constantes. 

 

Para 22 diretores entrevistados, o esforço coletivo de mobilização nacional para 

criação da Rede representa a primeira vantagem percebida pelas escolas: a união 

da congregação para enfrentar os novos desafios. Antes de a RSE existir mais da 

metade das escolas respondentes do questionário afirma que não interagiam com 

outros colégios salesianos. Essa interação é indispensável aos processos de 

capacitação pedagógica e administrativa em modelos de rede educacionais. 

 

Outra vantagem percebida é o alinhamento do posicionamento estratégico das 

escolas. Os entrevistados afirmam que o fato de pertencerem à Rede Salesiana – 

que prima pelos mesmos valores e práticas da congregação a qual pertencem – 

facilita fluxos, fortalece o grupo e os diferencia da concorrência. 

 

Retomando as conceituações sobre estratégia e vantagem competitiva 

apresentadas nas subseções 2.4 e 2.5, a proposta de criação da RSE – uma rede 

educacional dedicada exclusivamente aos valores cristãos e princípios salesianos – 

corrobora com a definição de Porter (1998) para estratégia competitiva. Segundo 

este autor, a vantagem competitiva é resultante da escolha deliberada da 

instituição por atividades singulares que garantam ao cliente, no caso às escolas 

integradas à RSE e seus alunos, um mix único de valores. 
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Ainda segundo Porter (1998), a estratégia genérica adotada pela RSE é de 

enfoque na diferenciação. Ou seja, orientada para um segmento, priorizando o 

atendimento de características únicas deste grupo. Para Ribault et al (1995), essa 

originalidade é característica de redes de empresas que se formam por afinidade. 

 

Segundo Laumann, Galalkiewiez e Mardesen (1978), a Rede Salesiana de Escolas 

pode ser definida como uma rede formada de modo cooperativo por ajuda mútua e 

compartilhamento. Esse modelo, que é típico na formação de redes cooperativas, 

garante à instituição maior fortalecimento, como prevê Lewis (1992). 

 

Além da interação, alinhamento estratégico e singularidade de posicionamento que 

caracterizam a vantagem competitiva, a criação da RSE permitiu às escolas o 

acesso a subsídios pedagógicos – livros, portal, recursos multimídia –, além de 

produtos de comunicação, alinhados com a filosofia da congregação, o quê, em 

outras redes, ou para uma produção individual, seria praticamente impossível. 

Esses atributos confirmam as vantagens de atuação em rede na concepção de 

Balestrin & Vargas (2004): economia em escala, acesso a bens tangíveis e 

intangíveis, redução de custos, agilidade, fluidez, entre outros. 

 

Os entrevistados destacam o rateio coletivo para a criação e produção do material 

didático, bem como para as ações de comunicação e marketing como uma 

importante vantagem competitiva. De acordo com sete entrevistados que 

participaram do processo de criação da RSE, muitas escolas passaram a ter 

acesso a produtos e serviços que, sozinhas, possivelmente não conseguiriam. E, 

também, passaram a ter rentabilidade extra com a venda dos livros. 

 

As definições de formação da RSE coadunam para uma tendência mundial de 

formação de redes. Para Amato Neto (2000), as exigências do novo mercado não 

permitem mais a atuação isolada das empresas. As redes favorecem processos 

administrativos, aumentam a competitividade e reduzem as incertezas 

mercadológicas. A atuação em rede, para as escolas salesianas, possibilitou, 

ainda, a ressignificação da pedagogia aplicada pela instituição. 
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Para Kotler e Armstrong (1998) a unificação de procedimentos administrativos 

atende ao fator colaborativo na formação de redes. Segundo esses autores, 

empresas que atuam no mesmo ramo de negócios tendem a ter consumo similar 

de produtos, atividades de compra, interesse mercadológico, operações 

tecnológicas e financeiras. E, exatamente essa similaridade cria oportunidades de 

cooperação. 

 

Para os inspetores e inspetoras entrevistados, a devolução dos valores investidos 

para a cotização da produção dos livros foi um procedimento que gerou muita 

credibilidade para a RSE. Conforme Williamson (1989), na construção de redes 

cooperadas é necessário que os investimentos realizados sejam rapidamente 

amortizados para que os participantes percebam ganho com a rede. O imediatismo 

do empresariado acaba se tornando um dificultador das redes e associações.  

 

Outra vantagem na formação da Rede foi a troca de informações e geração de 

conhecimento compartilhado. Mais de 66% dos respondentes do questionário 

afirma que pertencer a RSE favoreceu a escola com mais informações sobre o 

mercado educacional. 

 

De acordo com Böhe; Silva e Zawislak (2004) a informação é fator fundamental 

para a sobrevivência das empresas no atual cenário competitivo. Para estes 

autores, a participação em uma rede permite ao empresário acumular habilidades e 

conhecimentos valiosos para a melhoria da sua empresa. Além disso, possibilita a 

aquisição de experiência na gestão de acordos de cooperação empresarial e o 

acesso privilegiado a informações, conhecimentos e oportunidades de negócios 

que alimentam também os objetivos financeiros.   

 

Segundo Williamson (1989), quanto menor o número de informações disponíveis 

para a tomada de decisão, maiores são os riscos de não conseguir executar o que 

estava planejado, o que gera mais incertezas. E, de acordo com Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002), o principal objetivo das redes é proteger as empresas da 

incerteza e da competição agressiva. “As estratégias de redução de incerteza 

historicamente têm resultado em paridade competitiva”. 
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Quando indagados sobre o aumento da competitividade da escola na cidade onde 

atua e aumento da resistência contra os ataques da concorrência, tanto os 

respondentes dos questionários quanto os entrevistados afirmam que a escola está 

mais fortalecida após o advento da RSE. Segundo 10 educadores, o peso da 

marca nacional favorece a abordagem e a presença da escola. 

 

Outra vantagem percebida pelos colégios foi o aumento da capacidade de 

adaptação às mudanças do mercado educacional. Este item, inclusive, foi, segundo 

os entrevistados do grupo C, uma das principais motivações para a consolidação 

da RSE. 

 

Os entrevistados destacam também como vantagem o aumento da capacidade de 

mobilização do grupo. Contudo, apesar da força que conseguem ao atuarem em 

rede, ainda é grande a resistência de muitas escolas à quebra da percepção de 

que os colégios salesianos não são mais concorrentes diretos. 11 diretores 

entrevistados ainda temem a concorrência da escola salesiana que fica na mesma 

cidade. Conforme o trabalho de observação participante, esse desconforto se 

encontra em todas as regiões do País que foram visitadas. 

 

Para Ring & Van de Ven (1994) a formação de redes é resultante de uma 

seqüência de estágios de amadurecimento organizacional. Para se formar uma 

rede, as empresas passam por estágios como a negociação, comprometimento e 

execução do projeto coletivo. Essa característica evolutiva das organizações 

fundamenta a tipologia de Vale et al (2006) apresentada no Quadro 5. 

 

Ainda existem na RSE escolas com dificuldades de compartilhamento e 

aprendizado em rede. Sete representantes dos pólos afirmam que ainda há 

resistência à criação do ambiente cooperativo em escolas da sua região. 

 

Em atenção às tipologias abordadas na seção 2.3.3 do Capítulo 2, a Rede 

Salesiana de Escolas pode ser caracterizada por alguns modelos, como Laços de 

cooperação entre firmas espacialmente descentralizadas proposta por Garofoli 

(1992). A RSE é uma organização que une um grupo de outras organizações 
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dispersas, sem que com isso haja uma relação de subordinação. Portanto, é uma 

aliança estratégica. 

 

Também pode ser classificada na tipologia de Grandori e Soda (1995), como Rede 

Social Assimétrica. Apesar de não haver um regulamento da formação da rede, as 

relações de negócio possuem contrato formal, que definem as responsabilidades, 

direitos, deveres e algumas contrapartidas. 

 

Contudo, é na tipologia de Vale et al (2006) que a RSE encontra sua melhor 

descrição. Por ser uma tipologia evolutiva, essa caracterização classifica a 

organização em estágios. Segundo entrevistados do grupo D, a diversidade das 

escolas colabora com os desníveis dos colégios frente aos desafios da caminhada 

conjunta. Para eles, é um desafio ser uma rede nacional, em um país de 

proporções continentais, de grande diversidade social, cultural e financeira, e, 

também com origem confessional. 

 

No trabalho de observação participante foi possível identificar que alguns colégios 

da RSE ainda têm resquícios do modelo de Empresa Isolada, cada um agindo por 

si e de acordo com seus próprios e exclusivos interesses. A Rede tem, também, 

uma maioria de escolas que já atua no modelo de Rede Empresarial de Objetivo 

Único, que é caracterizada por um grupo de empresas que buscam o incremento 

de suas empresas integrantes, bem como a solução de problemas pontuais 

relacionados à produção e ao mercado. E já começa a ter elementos da Rede 

Setorial de Objetivos Múltiplos, que é o terceiro estágio da tipologia de Vale et al 

(2006). Neste momento, mais do que solucionar problemas coletivos, a Rede 

assume a dianteira na busca de inovações que ampliam a vantagem competitiva 

das escolas integradas. 

 

Conforme Ballestro (2004), mencionado na seção 2.3.1 do referencial teórico desta 

dissertação, em virtude da variedade de interesses individuais dentro da rede, a 

estrutura dela torna-se muito importante, pois são as estruturas de interação que 

possibilitam o alcance dos objetivos pessoais e coletivos constituindo um equilíbrio 

entre autonomia e dependência. 
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Ao invés da cooperação necessária para a construção da Rede Salesiana de 

Escolas, os relacionamentos ainda estão permeados de desconfiança, conforme 

vários depoimentos coletados e o trabalho de observação participante. Também 

não há uma política de estímulo à atuação dos empreendedores coletivos, o que 

reduz o ritmo de construção do capital social. 

 

Isso compromete o pressuposto apresentado na tipologia de Vale et al (2006). 

Neste modelo o capital social só pode ser conseguido por meio das relações de 

confiança e credibilidade. As empresas em rede precisam confiar nas parceiras 

para que seja possível a ação coletiva de fortalecimento do grupo, por 

conseqüência, de cada unidade. Segundo Jarillo (1988), a construção da confiança 

nas inter-relações entre os empresários é o principal passo para a implantação de 

uma rede de negócios.  

 

Para Vale et al (2006:137), a criação e gestão de redes organizacionais 

pressupõem a necessidade de interação entre seus membros e a habilidade de 

construção coletiva. Para isso é fundamental a confiança mútua, que caracteriza a 

presença de capital social.  

 

Este tópico finaliza a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa e as 

discussões decorrentes dos dados. A seguir serão apresentadas as conclusões 

deste estudo de caso, bem como as principais contribuições e limitações da 

pesquisa. 
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DA PESQUISA E RECOMENDAÇÕES DE 

NOVOS ESTUDOS 

 

6.1. Conclusões 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as principais vantagens competitivas 

proporcionadas pelas redes de educação confessionais às suas escolas 

integradas, na perspectiva dos colégios que compõem a Rede Salesiana de 

Escolas. Neste trabalho houve, também, o interesse em compreender quais os 

anseios, facilidades e dificuldades das escolas confessionais na busca pela gestão 

em rede. 

 

O acirramento da concorrência, as novas configurações da família brasileira19, as 

incertezas do mercado educacional, as novas regulamentações, as necessidades 

do mercado de trabalho, a maior disseminação do ensino superior, e a tão presente 

globalização, entre outros fatores, impõem aos colégios a necessidade de inovar e, 

também, buscar outras formas de gestão, preferencialmente as parcerias em 

redes. 

 

Os resultados fornecem informações sobre as vantagens percebidas pelas escolas, 

após sua adesão à RSE, e confirmam o aumento de competitividade dos colégios 

frente às incertezas do mercado educacional. Outras constatações são: maior 

resistência ante a concorrência local, maior quantidade e qualidade de informações 

para a tomada de decisões, e aumento do capital social das escolas, decorrente 

dos processos de partilha e integração. Contudo, todos os ganhos ainda são 

percebidos como aquém às necessidades. 

 

As escolas também relatam que a participação na Rede melhorou seu poder de 

compra e negociação. Também, que favoreceu os processos de formação de 

educadores e os de comunicação e marketing. Contudo, mais da metade dos 

respondentes afirma que a RSE não apresenta soluções efetivas para suas 

                                                           

19 1) avanço das mulheres no mercado de trabalho; 2) mais casais jovens sem filhos; 3) cresce o número de pessoas 
morando sozinhas; 4) mais consumidores de meia-idade com alta renda; 5) uma vida mais longa e melhor. (STEFANO et al 
2008) 



 

 

96 

escolas, frente às atuais demandas do mercado educacional. O que pode sugerir 

que as ofertas da Rede Salesiana estão atendendo parcialmente o que as escolas 

efetivamente esperam. 

 

As escolas consideram que a Rede Salesiana não potencializa, não divulga, seus 

bons resultados nacionais em provas de reconhecimento público, como 

vestibulares, Enem e concursos diversos, como outras redes fazem. Entretanto, ao 

mesmo tempo em que cobram divulgação conjunta, são altos os índices de 

resistência quanto à aceitação mútua das escolas dentro da mesma rede; 

percepção de exclusividade – escola que se considera única; resistência na troca 

de informações e unificação de dados. Todos esses são fatores que comprometem 

o ambiente de cooperação e dificultam o atendimento e ações compartilhadas. 

 

Apesar disso, a pesquisa confirma o pressuposto de que o estabelecimento da 

estrutura de rede organizacional, – resultado de um ambiente cooperativo e com 

elevado capital social – favorece a competitividade.  

 

O número de semelhanças percebidas entre si pelas escolas é praticamente 

equivalente ao de diferenças. E muitos dos itens se repetem nas duas colunas de 

resultados da TAB. 6, inclusive com a mesma descrição. Tal curiosa coincidência 

pode, em uma leitura hermenêutica, conduzir a diferentes interpretações. 

 

Muitas escolas, mesmo as que fazem parte de uma única inspetoria, ainda não 

conhecem a realidade uma das outras e, portanto, consideram que seus 

problemas, dificuldades e necessidades são exclusivos. Esse isolamento pode ser 

decorrente da gestão centralizada no diretor ou diretora, e da autonomia dada ao 

cargo pela congregação, segundo informações dos entrevistados. Também pelo 

receio que muitos diretores têm de interferir no trabalho dos colegas. Isto pode ser 

comprovado pelo último item da coluna das diferenças na TAB. 6: “não conheço a 

realidade dos outros colégios”. 

 

Mais da metade das escolas, antes da criação da RSE, não interagiam entre si. 

Como o processo de união em rede é relativamente recente (menos de uma 

década) – e as relações de confiança são processos que demandam tempo – 
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pode-se inferir que em uma futura pesquisa longitudinal, esse dado poderá ser 

alterado. 

 

Dessa forma, os dados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa respondem a 

questão norteadora do trabalho: Como a estratégia corporativa de criar uma rede 

de escolas confessionais pode contribuir para a vantagem competitiva dos seus 

colégios integrados? 

 

6.2. Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação desta pesquisa é o fato de o estudo de caso compreender 

apenas uma unidade de análise, a Rede Salesiana de Escolas. 

 

Outra limitação é o fato de ter sido um estudo, prioritariamente, transversal em 

função do tempo disponível da mestranda. Um estudo longitudinal poderia colocar 

em relevo alguns aspectos não evidenciados na presente pesquisa. 

 

6.3. Recomendações para novos estudos 

 

Os elementos colhidos e o aprendizado resultante do desenvolvimento desta 

dissertação conduzem ao entendimento de que, diante do tema abordado 

apresenta-se um amplo campo de estudos. 

 

A iniciativa pioneira de cooperação das escolas salesianas é um estímulo à 

disposição de rever conceitos, valores e princípios fortemente arraigados. É um 

convite ao árduo trabalho de estabelecer relações de confiança e cooperação com 

irmãos-concorrentes centenários, em um momento em que restam poucas 

alternativas de sobrevivência às escolas confessionais católicas. 

 

O segmento educacional, em específico o das escolas confessionais, carece, com 

urgência, de pesquisas acadêmicas. 

 

Para pesquisas futuras, sugere-se: 
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a) ampliar a pesquisa para identificar a percepção das vantagens do modelo de 

redes para outros públicos da comunidade educativa – pais, alunos, 

professores; 

b) pesquisar outras redes do segmento educacional, de escolas confessionais 

e laicas; 

c) estudar outros segmentos que passam por reformulações mercadológicas 

semelhantes; 

d) uma pesquisa longitudinal, nos mesmos termos da proposta neste estudo de 

caso, para análise comparativa da RSE nos próximos cinco anos; 

e) pesquisar quantitativamente o período que antecede e o posterior à 

participação de uma empresa em rede de negócios. 

 

Enfim, são inúmeras as possibilidades de pesquisas referentes ao tema das 

estratégias de redes organizacionais. E, certamente, essa escolha levará a grandes 

e prazerosas descobertas sobre a capacidade dos homens e das empresas na 

produção cooperada. 
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ANEXO A – Roteiros de Entrevistas 

 

Presidência e Direção 
 

1) Como surgiu a idéia de formar a Rede Salesiana de Escolas? 

2) Qual o principal objetivo na criação da Rede Salesiana de Escolas? 

3) Quem foram os religiosos e os leigos responsáveis pela execução inicial do 

projeto da RSE? 

4) Quem são as mantenedoras? De onde vieram os recursos para a criação da 

Rede Salesiana de Escolas e produção dos livros? 

5) Como funciona a Rede Salesiana de Escolas? 

6) Quais são as equipes da Rede Salesiana de Escolas e como se formaram? 

7) Onde se localiza o escritório da Rede Salesiana de Escolas? 

8) O que representa para as escolas salesianas a criação da Rede? 

9) Quais as principais dificuldades na implantação da Rede Salesiana de Escolas? 

10) Quais os principais benefícios para as escolas, advindos da Rede Salesiana? 

11) A diversidade de escolas – localização, cultura, regionalismos etc. – 

compromete a implantação da RSE? 

12) A Rede Salesiana de Escolas atua com procedimentos padronizados 

nacionalmente em todas as suas equipes e áreas? Quais procedimentos são 

unificados na Rede Salesiana de Escolas: (1) venda dos livros (2) Controle 

contábil e financeiro das escolas (3) Recursos Humanos – recrutamento, 

seleção, remuneração, banco de dados e treinamento (4) Projetos pedagógicos 

(5) Comunicação e marketing (6) Compras 

13) Como é feito o trabalho para captação de escolas integradas – prospecção e 

expansão? 

 
Administrativo 
 

1) Como começou o projeto da Rede Salesiana de Escolas? 

2) Quem foram os religiosos e os leigos responsáveis pela execução inicial do 

projeto da RSE? 

3) Quais são as equipes da Rede Salesiana de Escolas e como se formaram? 
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4) Quem são as mantenedoras? De onde vieram os recursos para a criação da 

Rede Salesiana de Escolas e produção dos livros? 

5) Como funciona a Rede Salesiana de Escolas? 

6) A Rede Salesiana de Escolas atua com procedimentos padronizados 

nacionalmente em todas as suas equipes e áreas? Quais procedimentos são 

unificados na Rede Salesiana de Escolas: (1) venda dos livros (2) Controle 

contábil e financeiro das escolas (3) Recursos Humanos – recrutamento, 

seleção, remuneração, banco de dados e treinamento (4) Projetos 

pedagógicos (5) Comunicação e marketing (6) Compras 

7) Onde se localiza o escritório da Rede Salesiana de Escolas? 

8) Como é feito o trabalho para captação de escolas integradas – prospecção e 

expansão? 

9) Principais dificuldades na implantação da Rede Salesiana de Escolas? 

10) A diversidade de escolas – localização, cultura, regionalismos etc. – 

compromete a implantação da RSE? 

 
Colaboradores que participaram da criação da rede, desde os primórdios 

 
1) Como surgiu a idéia de formar a Rede Salesiana de Escolas? 

2) Qual o principal objetivo na criação da Rede Salesiana de Escolas? 

3) Qual o papel dos inspetores e inspetoras neste processo? 

4) Quem foram os religiosos e os leigos responsáveis pela execução inicial do 

projeto da RSE? 

5) Quais são as equipes da Rede Salesiana de Escolas e como foram 

constituídas? Como funcionam as equipes? 

6) Quem são as mantenedoras? De onde vieram os recursos para a criação da 

Rede Salesiana de Escolas e produção dos livros? 

7) Como funciona a Rede Salesiana de Escolas? 

8) Cite as principais dificuldades na implantação da Rede Salesiana de 

Escolas? 

 
Pedagógico 
 

1) Qual o principal objetivo na criação da Rede Salesiana de Escolas? 

2) O que representa para as escolas salesianas a criação da Rede Salesiana 

de Escolas? 
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3) Onde fica o escritório pedagógico da Rede Salesiana de Escolas? 

4) O que representa a criação das escolas salesianas, neste momento de 

grandes mudanças na educação do Brasil? 

5) A diversidade de escolas – localização, cultura, regionalismos etc. – 

compromete a implantação da Rede Salesiana de Escolas? 

6) Quais as maiores dificuldades na implantação da Rede Salesiana de 

Escolas? 

7) Como era o uso de livros nas escolas, antes da criação da Rede Salesiana 

de Escolas? 

8) O que fizeram para conter os boicotes? 

9) Quais os principais ganhos das escolas, após a criação da Rede Salesiana 

de Escolas? 

 
Editorial 
 

1) Como era o uso de livros nas escolas, antes da criação da Rede Salesiana 

de Escolas? 

2) Como o mercado editorial se comportou com a criação da RSE? 

3) De onde vieram os recursos para a produção dos livros didáticos? 

4) Como é a composição da equipe editorial e onde se localiza? 

5) Principais dificuldades na implantação da Rede Salesiana? 

 
Comunicação e Marketing 
 

1) Quais as principais barreiras na implantação dos projetos e comunicação e 

marketing? 

2) Qual é a verba anual para as ações de comunicação e marketing? 

3) Como é formada a equipe e onde se localiza? 

4) Quais as principais ações? 

 
Diretores e Diretoras de escolas 
 

1) O que representa para o seu colégio a criação da Rede Salesiana de 

Escolas? 

2) Porque sua escola aderiu à Rede Salesiana de Escolas? 
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3) As diferenças regionais da sua escola dificultam a adoção do material 

proposto pela Rede? 

4) A Rede impõe regras, modelos e procedimentos à sua escola? Quais? 

5) Como é a integração da sua escola com os demais colégios da RSE? 

6) As escolas da Rede Salesiana de Escolas compartilham o mesmo nível de 

integração umas com as outras? 

7) Principais perdas para a sua escola ao adotar o projeto da Rede Salesiana 

de Escolas? 

8) Principais ganhos para a sua escola ao adotar o projeto da Rede Salesiana 

de Escolas? 

9) Quais as principais barreiras que a sua escola encontrou ao adotar o projeto 

da Rede? 

10)  O que ainda falta na RSE para o atendimento da sua escola? 

 
Colaboradores pólo – multiplicadores 
 

1) A diversidade de escolas – localização, cultura, regionalismos etc. – 

compromete a implantação da Rede Salesiana de Escolas? 

2) Como se dá a implantação da Rede Salesiana de Escolas no seu pólo? 

3) Quais os principais entraves, problemas e dificuldades? 

4) Quais os principais sucessos? 

5) Como é feito o trabalho de expansão e prospecção? Quais os critérios para 

inclusão das escolas? 

 
Educadores das escolas 
 

1) Quais as principais dificuldades na adoção do material didático da Rede na 

sua escola? 

2) A RSE atende as demandas regionais da sua escola? 

3) Quais procedimentos da Rede não são satisfatórios? 

4) Você participa das ações de formação continuada? 

5) Críticas e sugestões? 
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ANEXO B – Questionário 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas questões 1 e 2, marque com um x apenas uma resposta para cada item. 
 
 
1) Em sua opinião, as afirmações abaixo são vantagens que a sua escola têm ao 

participar da Rede Salesiana de Escolas (RSE)? 
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2) Em sua opinião, as afirmações abaixo são dificuldades que a sua escola têm 
ao participar da Rede Salesiana de Escolas (RSE)? 

 

 
 
 
 
3) Antes de fazer parte da Rede Salesiana, a sua escola (marque com um X): 
 

Afirmações Sim Não 
a. Trabalhava com outro sistema de rede. 
 

  

b. Possuía material didático próprio (apostila feita por educadores, 
inclusive). 

  

c. Promovia integração de escolas da mesma inspetoria para 
compartilhar boas práticas de gestão, ratear despesas de eventos, 
fazer compras em conjunto para ter maior poder de negociação junto 
aos fornecedores, etc. 

  

d. Investia em ações de formação pedagógica para os educadores, 
com vistas ao aprimoramento coletivo da escola. 

  

e. Investia em ações locais de comunicação e marketing 
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4) Qual a importância atribuída por sua escola para (marque com X): 
 

Itens Alta Média Nenhuma 
Sistemas de ensino (redes). 
 

   

Material didático padronizado.  
 

   

Aprendizagem coletiva entre as escolas da rede. 
Compartilhamento das melhores práticas apreendidas. 
 

   

Ações conjuntas para rateio de custos e melhor 
negociação com fornecedores. 
 

   

Formação continuada para educadores 
 

   

Ações de comunicação e marketing 
 

   

 
 
 
 

5) Liste as quatro principais diferenças que a sua escola tem em relação aos 
demais colégios da RSE? 

 
1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6) Liste as quatro principais semelhanças que a sua escola tem em relação aos 
demais colégios da RSE? 

 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

7) Liste as quatro principais características que, na sua opinião, fazem a RSE ser 
melhor que as outras redes de ensino do mercado. 

 
1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8) Liste as quatro principais características que, na sua opinião, fazem a RSE ser 

pior que as outras redes de ensino do mercado. 
 

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9) Qual você considera a maior contribuição que a sua escola recebeu ao 
ingressar na RSE? 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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10) Quais motivos foram decisivos para a participação da sua escola na Rede 
Salesiana (marque com um X)? 

 
Motivações Sim Não 

1) Necessidade mercadológica. 
 

  

2) Necessidade de ter uma Rede alinhada à proposta ideológica da 
pedagogia salesiana. 

3)  

  

4) A adesão de outras escolas salesianas. 
 

  

5) Orientação Inspetorial. 
 

  

6) Orientações do CG24 e dos encontros de Cumbayá. 
 

  

7) Compreensão de quê a gestão em rede é uma tendência 
contemporânea e, portanto, é mais adequada que a atuação 
individual. 

 

  

8) Necessidade de ter um material didático próprio. 
 

  

9) Oportunidade para a sobrevivência da escola. 
 

  

 
 
 
 
 
 


