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Resumo  

Este artigo discute  as redes sociais, entendidas como estratégias de ação coletiva, 
apresentado-as como uma forma de articulação social, capaz de transformar as instituições 
participantes em agentes eficazes de transformação da sociedade. Diante da “terceirização” 
de muitos serviços sociais dos governos, as chamadas ONG tornaram-se elementos vitais na 
busca de igualdade e inclusão social. No entanto, a responsabilidade que lhes atribuíram não 
foi acompanhada da capacitação necessária para desempenhá-la. Geralmente de pequeno e 
médio porte e trabalhando na informalidade, essas organizações vivem a dicotomia de terem 
de se profissionalizar para garantir a continuidade de sua “causa”, mas sem os recursos 
necessários para fazê-lo. Com características distintas das empresas privadas, mas não 
prescindindo de eficiência e eficácia, as organizações sociais necessitam de ferramentas 
adequadas de gestão, que lhes possibilite empreender sua missão de transformar a realidade 
social. 
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1. Introdução 

O objetivo deste artigo é discutir as dificuldades que pequenas e médias organizações sociais 
enfrentam para realizar suas ações e indicar como isso pode ser melhorado, se enfrentado em 
conjunto com outras organizações, empresas e comunidade. 

O conceito de rede traduz esse processo de intercâmbio, onde todos buscam objetivos 
comuns, procurando, coletivamente, solução para seus problemas. Ao juntar forças, é possível 
fugir do círculo vicioso onde o amadorismo não pode ser combatido por falta de recursos e 
esses são escassos em função daquele.  
Para Castells (1999), uma estrutura social baseada em rede é um sistema aberto, altamente 
dinâmico e suscetível de inovação. Ainda, conforme esse autor, as redes são instrumentos 
apropriados para uma gestão: 

− Baseada na inovação e globalização; 
− Para trabalhadores e organizações voltadas à flexibilidade e adaptabilidade; 
− Com uma cultura de desconstrução e reconstrução contínuas; 
− Com uma política destinada ao processamento de novos valores; 
− De uma organização social que vise à suplantação do espaço e do tempo. 

Formar redes capazes de prover capacitação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas de 
gestão, captação de recursos, promoção das organizações junto à comunidade e ao 
empresariado é um caminho novo, mas que algumas experiências já demonstraram que pode 
levar ao desenvolvimento desejado pelas organizações sociais.  
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2. A Gestão em ONG 

As entidades filantrópicas, que viviam de caridade e eram vistas pelo Estado como 
organizações marginais, tinham, nos três primeiros séculos após o descobrimento, um vínculo 
estreito com a Igreja Católica e um comportamento assistencialista trazido pelos portugueses 
à colônia. Esse pequeno histórico possibilita um entendimento da formação das organizações 
sociais no Brasil, cujo perfil é eminentemente religioso e dependente do Estado 
(SALVATORE apud VOLTOLINI, 2004). 

Recentemente, foram criadas as Organizações Sociais, a partir de um projeto de reforma de 
estado, sendo consideradas um modelo ou qualificação de organização pública, não estatal, 
para que associações civis sem fins lucrativos e fundações de direito privado possam absorver 
atividades públicas, mediante qualificação da lei (PAES, 1999).  

Sendo um campo de estudo relativamente novo, são poucas e difusas as informações  
disponíveis. Procurando preencher essa lacuna, o estudo empreendido pelo IBGE (2004), “As 
Fundações Privadas e Associações sem fins lucrativos no Brasil”, trouxe dados capazes de 
lançar uma luz sobre o perfil atual das organizações sociais brasileiras. Do universo 
pesquisado de 500 mil organizações sem fins lucrativos, o estudo selecionou 276 mil, cuja 
natureza jurídica as enquadrassem como organizações sociais, organizações da sociedade civil 
de direito público (OSCIP), outras fundações mantidas com recursos privados, filiais no 
Brasil de outras associações estrangeiras ou outras formas de associações. Pertencem a esse 
grupo, por exemplo, hospitais, escolas, universidades, associações patronais e profissionais, 
associações religiosas e organizações voltadas à educação formal e informal, cultura, 
assistência social, etc. Alguns números revelam: 

− 77% são consideradas de pequeno porte, não tendo empregados, trabalhando, 
possivelmente, só com voluntários; 

− 1% é de grande porte, com 100 empregados ou mais. Essas organizações, na sua grande 
maioria, são os hospitais, escolas de ensino médio e universidades que empregam 61% dos 
trabalhadores assalariados desse setor; 

− 9% das organizações têm 1 ou 2 empregados; 
− 62% foram criadas a partir de 1990, sendo consideradas jovens. 

O estudo conclui que, em geral, milhares de organizações sociais são muito pequenas. A 
minoria considerada de porte médio ou grande, concentra a maior parte dos empregados. 

Os resultados desse estudo conduzem a proposição da hipótese que o perfil gerencial da 
maioria das organizações sociais brasileiras é de baixa evolução, ou seja, não possuem pessoal 
qualificado, nem apresentam os elementos básicos de gestão implementados. Algumas 
constatações embasam essa afirmação: 

− O voluntário, que compõe a maioria da mão de obra dessas organizações, é um recurso, 
que nem sempre tem a qualificação necessária para executar trabalhos gerenciais e 
apresenta uma rotatividade muito grande; 

− Por ter um mercado abundante de mão de obra, as empresas brasileiras, em geral, e em 
particular as organizações sociais, investem muito pouco na qualificação de seus 
funcionários, gerando com isso modelos não profissionalizados e com baixa exigência em 
relação às competências necessárias para gestões de sucesso (FISCHER, 2004); 

− Organizações com caráter religioso ou ideológico, que se dedicam às atividades de 
assistência social, filantropia, defesa de direitos e associações de ajuda mútua, geralmente 
têm um traço de idealismo muito forte, voltando todos os recursos para a atividade fim, em 
detrimento dos aspectos gerenciais, o que contribui para manter a informalidade da 
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administração (FISCHER, 2004); 
− Organizações jovens e pequenas tendem a ser mais informais. 

Outros fatores ajudam a entender porque as organizações sociais estão em estágio inicial nas 
questões de gestão: 

− Há no país um processo de “terceirização” ou outsourcing por parte do Estado, que delega 
às organizações sociais a responsabilidade de implementar diversos projetos e programas 
com recursos públicos. Esses recursos representam 16% do financiamento das 
organizações sociais brasileiras e muitas sobrevivem somente deles, que são repassados 
mediante condicionadores legais, sem considerar indicadores de eficiência ou eficácia 
(RODRIGUES, 2004). Isso leva as instituições a terem uma  preocupação com os aspectos 
da legislação que lhes garantam a sobrevivência, relegando ao segundo plano, aspectos 
gerencias que lhes propiciariam crescimento e qualidade; 

− Escassez de recursos financeiros e humanos direciona as ações das organizações sociais 
para a “causa”, em detrimento às que promovem a evolução gerencial. 

Considerando esse cenário, pode-se constatar que as dificuldades enfrentadas pelas 
organizações sociais estão originalmente ligadas a questões culturais, que por sua vez 
resultaram num baixo investimento nos aspectos de gestão.  

A responsabilidade social, que recentemente passou a fazer parte dos compromissos das 
empresas, tem contribuído para o crescimento da participação empresarial em ações sociais no 
Brasil. Alguns números apontados pela pesquisa “Ação Social das Empresas” desenvolvida 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA (2004) demonstram isso: 

− 59% das empresas brasileiras fazem parte ou já participaram de alguma ação social; 
−  465.000 empresas estão envolvidas em alguma ação social; 
− 4,7 bilhões foram investidos pelas empresas, de forma voluntária, em ações sociais no ano 

2000. 

Mesmo tendo finalidades distintas, as organizações, lucrativas ou não, devem ter nas funções 
administrativas clássicas, instrumentos para que se estruturem internamente e se posicionem 
frente ao ambiente externo. Apesar do consenso quanto ao uso das ferramentas 
administrativas nas organizações de cunho social, elas foram construídas, com base em 
premissas diferentes, o que pode ocasionar distorções quando da sua aplicação, devendo haver 
adaptações aos aspectos particulares dessas instituições, que conduzam à simplificação e à 
aderência (FALCONER, 1999 e TEODÓSIO e BRUM, 2000 apud CARVALHO, 2004). 
Tomando por base o resultado do estudo do IBGE (2004) sobre as Fundações Privadas e 
Associações sem fins lucrativos no Brasil, que demonstra o pequeno porte, a pouca 
maturidade, a escassez de recursos financeiros e a baixa qualificação dos recursos humanos 
disponíveis na maioria das organizações sociais, uma constatação preliminar conduz à 
dificuldade no conhecimento e na aplicação das ferramentas usuais de gestão que possam 
produzir um desenvolvimento sustentável. 

Olhando de um lado as organizações sociais e de outro o Estado, as empresas privadas e a 
comunidade em geral, vislumbra-se um cenário propício para que essas diferentes esferas, que 
não são estanques, que se interpenetram constantemente e que têm lógicas que se confrontam 
e se misturam, prevalecendo uma sobre as outras, em algumas situações ou negociando entre 
si, em outros momentos, formem múltiplas redes, de modo a atender os objetivos comuns de 
melhoria da qualidade de vida das populações. 
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3. O que são Redes Sociais? 

Originalmente, o conceito de rede era de uma pequena armadilha para capturar pássaros, 
formada por um conjunto de linhas entrelaçadas, onde os “nós” dessa rede eram formados 
pelas intersecções das linhas. No século XIX, o termo adquiriu um sentido mais abstrato, 
denominando todo o conjunto de pontos com mútua comunicação. Outro conceito, que 
permite que o termo “rede” seja utilizado em diversas áreas do conhecimento, é o de conjunto 
de nós interconectados. Dentro do campo de estudos das ciências sociais, designa um 
conjunto de pessoas ou organizações interligadas direta ou indiretamente (MARCON e 
MOINET, 2001; CASTELLS, 1999; FOMBRUN, 1982 apud BALESTRIN et al., 2002). 

O conceito de rede aplicado às organizações mercantis, veio para atender aos desafios de um 
mercado globalizado, no qual barreiras econômicas são rompidas e as empresas 
transnacionais adotam estratégias de licenciamentos, franquias, joint ventures e/ou parcerias. 
As exigências de renovação rápida dos produtos e serviços acabam levando à formação de  
consórcios e parcerias, com o compartilhamento de investimentos e riscos, e busca de novas 
tecnologias em Universidades e Centros de Pesquisa. Assim, a globalização resultou no 
estabelecimento de diversos sistemas de alianças e redes de cooperação (CANÇADO et al, 
2002). Nas organizações sem fins lucrativos, o conceito de rede está sendo aplicado em 
função do ambiente em que atuam, que demanda flexibilidade, interação, criatividade e 
rapidez de ações.  

Autonomia, valores e objetivos compartilhados, vontade, conectividade, participação, 
informação, descentralização, múltiplos níveis, dinamismo, isonomia, que são algumas das 
características de uma rede, levam a uma estrutura que não permite chefes, uma vez que o 
poder está diluído. Todos têm o mesmo poder de decisão, porque decidem somente sobre sua 
própria ação e não sobre a dos outros. Não há dirigentes nem dirigidos e todos têm o mesmo 
nível de responsabilidade – que se transforma em co-responsabilidade – na realização dos 
objetivos da rede, com engajamento consciente e lealdade de cada um para com todos 
(WHITAKER, 2005).  
Baseada em afirmações de Sartre, Schlithler (2004) argumenta que, “um conjunto de pessoas 
buscando um objetivo comum”, é um agrupamento, não uma rede, pois para que um grupo de 
pessoas se torne uma rede é preciso, entre outras coisas, interesses comuns a todos, 
comunicação direta e bilateral e forças externas antagônicas, que suscitem a luta em nome de 
suas crenças e necessidades.  

4. Por que trabalhar em rede? 

Rodrigues apud Voltolini (2004) afirma que as organizações sem fins lucrativos devem 
buscar estruturas que privilegiem, entre outros: 

− Cooperação e responsabilidade solidária, coletiva e compartilhada; 
− Convivência de formas plurais de trabalho, compostas de assalariados, voluntários e outros 

parceiros; 
− Trabalhos em equipe, de preferência multidisciplinares; 
− Fontes híbridas de recursos; 
− Processos decisórios colegiados; 
− Informação contínua, estreitando o vínculo com a entidade e com a causa; 
− Desenvolvimento de alianças e parcerias com outras entidades ou públicos diversos; 
− Se houver excedente, que não seja usado para proveito individual, mas para o bem da 

coletividade, a minimização de riscos em situações de crise e o incremento das atividades 
pela causa. 
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Tomando por base o perfil apontado por Rodrigues apud Voltolini (2004), é possível afirmar 
que estruturas em rede são indicadas para organizações sem fins lucrativos, uma vez que 
propiciam,segundo Balestrin et al (2002), fluidez, economias relacionais, aprendizagem, 
economias de escala, acesso a recursos tangíveis e intangíveis, redução dos custos de 
transação e credibilidade organizacional. 
Conforme Marcon e Moinet (2001), a rede é o centro do processo de aprendizagem coletivo 
que evolui sem cessar, ao ritmo da aprendizagem coletiva que ocorre entre seus atores. Como 
o processo é dinâmico e depende dos próprios membros, cada rede é singular, bem como sua 
contribuição. No entanto, segundo os autores, algumas vantagens são comuns a todas: 

− As redes se adaptam melhor às novas dimensões do ambiente; 
− Reduzem a dispersão de esforços e permitem um ganho de tempo. A interconexão entre os 

atores significa agilidade; 
− Permitem aproveitar mais racionalmente os recursos disponíveis;  
− A capacidade de aprendizagem dentro do contexto específico das redes é particular. A 

aprendizagem coletiva apresenta a lógica do ciclo de aprendizagem, ou seja, cada um 
evolui em função do outro; 

− As trocas de produtos e ou serviços excedentes, de informações, de soluções de problemas, 
de amizade e de  competências permitem  uma reflexão e a busca de soluções  comuns 
promovendo uma maior participação; 

− Credibilidade organizacional, no que diz respeito ao ganho de legitimidade externa pelo 
fato das empresas estarem associadas a rede.  

 
Dentro do universo das organizações sociais, a estratégia em rede poderá representar um fator 
altamente crítico, na medida que essas entidades, muitas vezes, apresentam fortes limitações 
de recursos humanos e financeiros para atingir de forma individualizada certos objetivos. 

5. Gestão de redes Sociais 

O surgimento de redes sociais, normalmente, se dá por iniciativa de um ou mais agentes e tem 
sua intencionalidade explicitada no momento da formação. O caráter de adesão voluntária, de 
auto-insuficiência e de projetos em comum cria um ambiente positivo, que deve ser bem 
aproveitado na condução do processo de formação pelo(s) agente(s) proponente(s). O agente 
formador da rede deve ater-se ao papel de produtor social, oferecendo ao grupo recursos 
financeiros e humanos, tecnologia e metodologia que permitam a integração, capacitação, 
criação de canais de comunicação e eventos de mobilização. Deve ficar claro que esse 
“facilitador” não tem papel hierarquicamente superior, nem é melhor que os demais membros 
da rede, apenas é diferente, podendo depois de um tempo, não mais fazer parte do grupo 
(SCHLITHLER, 2004). 

Os “facilitadores” que promovem as primeiras ações da rede são figuras essenciais para a sua 
gestão e, por isso, após esse primeiro estágio, o grupo deve eleger um, ou mais de um, novo 
facilitador. Esse trabalho, segundo Schlithler (2004), deve contemplar ações como: 

− Promover a grupalização, que pelo dinamismo da adesão de novos participantes e a saída 
de outros, é um processo permanente; 

− Planejar e analisar as reuniões de rede; 
− Moderar o planejamento da rede; 
− Facilitar a gestão das ações; 
− Promover a sustentabilidade da rede; 
− Facilitar a comunicação. 
Em oposição a esse conceito de “facilitador”, Marcon e Moinet (2001) afirmam que as redes 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

são um espaço aberto às estratégias, logo, sujeito a conflitos, onde um ator central, que 
concentre as funções de liderança, com liberdade de ação e capacidade de influência, 
economiza energia das forças da rede a serviço de um projeto. Os autores evocam 
características próprias, em contrapartida às tradicionais das estruturas hierárquicas, a um 
líder ou administrador de rede, conforme apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Comparativo entre Administração Diretiva e em Rede 

Tabela 1 – Comparativo entre Administração 
Diretiva e em Rede 

Administração Diretiva 

Administração em Rede 

Desconfiança, orgulho Confiança, humildade, atenção 
Desprezo pelos outros Respeito pelos outros 
Egocentrismo Generosidade, altruísmo 
Segredo (Trunfo do poder) Transparência (Vantagem da cooperação) 
Gosto pelo poder Gosto pela liderança 
Ambição individual Ambição coletiva 
Decisão solitária Decisão coletiva 
Estratégia pessoal Projeto compartilhado 
Racionalismo Pragmatismo 
Privilegiar o que o separa dos outros Privilegiar o que o une com os outros 

Fonte: Marcon e Moinet (2001) 

 

O estágio de evolução de uma rede vai orientar o tipo de gestão apropriado, para que o 
processo de amadurecimento seja contínuo. Schlithler (2004) apresenta três níveis na 
formação de redes. Num primeiro momento, o grupo está se descobrindo e apresenta 
características próprias dessa fase: (i) falar muito de si, com dificuldade de ouvir; (ii ) medo de 
perder a individualidade; (iii ) ficar apenas como observador; (iv) medo de discordar. Nessa 
fase, muito é discutido, mas pouco é realizado, porque não há uma integração entre 
pensamento/sentimento/ação. O estágio seguinte pode ser identificado: (i) por movimentos de 
verdadeira aceitação das diferenças de opiniões; (ii ) pela aceitação de que confrontos de idéias 
são necessários para o aprendizado, (iii ) pelo amadurecimento na  condução de conflitos; (iv) 
pelo aparecimento de atitudes de compromisso e cooperação e (v) pelo aprendizado mútuo. 
Como em qualquer processo de mudança, há resistências que paralisam ou retardam a 
evolução e devem ser acompanhadas pelo facilitador. Após superar essas resistências, o grupo 
sente-se seguro para partir para a ação, que é característica do terceiro estágio, devendo 
elaborar um planejamento estratégico que lhe permita atender os objetivos surgidos nas fases 
anteriores. 
Apesar de não estabelecerem estágios, Marcon e Moinet (2001) afirmam que é preciso dotar a 
rede de uma realidade operacional que embase a sua gestão: 
− Recursos para trocas (informações, habilidades, tempo, recursos materiais...), que 

constituem o capital da rede;  
− Infra-estrutura, que são os meios práticos de ação, tais como orçamento, locais, material, 

conexões eletrônicas...; 
− Info-estrutura, que designa um conjunto de regras de funcionamento e de ética.  
− Conscientes de que cada rede deve estabelecer suas estratégias, os autores apontam a 

manutenção permanente dos fluxos, como uma condição para a sobrevivência da rede, 
indicando a estratégia do “pegar-pegar”, onde cada um apresenta suas expectativas, 
tomando o que veio buscar e o que foi trazido podendo ser tomado, como a lógica mais 
transparente, que encoraja os fluxos entre os membros. 

Para Schlithler (2004), uma boa gestão de redes deve valorizar o planejamento, as ações e a 
avaliação: 
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− Planejamento do Modus Operandi: A rede tem que decidir acordos e políticas de 
funcionamento, devendo esse processo acontecer de forma democrática-participativa. 
Assuntos como qual o tipo de membro fará parte da rede, quais as regras para entrada e 
saída de membros, a forma dos processos decisórios e os papéis que cada membro vai 
representar são exemplos de temas que devem ser tratados; 

− Planejamento das Reuniões: Sendo a principal oportunidade de reunir fisicamente todos os 
participantes, as reuniões devem ser planejadas, de modo a extrair do grupo o resultado 
daquilo que lhe é mais característico, ou seja, a diversidade de saberes, proporcionando que 
as trocas, formais ou informais, aconteçam. As informações geradas devem ser preservadas 
sob forma de memória e posteriormente distribuídas a todos. No final, deve ser feita uma 
avaliação dos resultados e comportamentos, de maneira a direcionar a reunião seguinte; 

− Planejamento Estratégico: Para que a rede não se transforme num fórum somente de 
discussões, é necessário que análises da missão, do futuro desejado, dos valores e 
princípios, de cenários atuais e futuros, dos objetivos e metas e dos projetos da rede sejam 
desenvolvidas. Esse processo, que é de construção coletiva, é estimulante e provoca 
aprendizagem, unindo e fortalecendo a rede; 

− Gestão das Ações: As ações das redes não podem começar apenas quando o planejamento 
é concluído. As organizações desse tipo têm expectativas muito altas em relação a 
resultados. Como inicialmente o grupo tem dificuldades de comunicação para explicitar 
suas expectativas e mostrar o que tem a oferecer, o líder ou facilitador deve fazer o papel 
de tradutor dessas ansiedades, em ações. No planejamento das ações, o Plano de Ação é 
uma ferramenta que contribui ao mesmo tempo para a organização das ações e para a 
intercomunicação, já que podem ser compartilhados. Para gerir projetos estabelecidos no 
Planejamento Estratégico, uma forma apropriada para redes são os grupos de trabalho ou 
grupos temáticos; 

− Avaliação das redes sociais: Como esse é um sistema novo e marcado pela auto-
organização pode parecer difícil estabelecer parâmetros que indiquem como a rede está 
funcionando e quais ações tomar para que os objetivos e metas sejam atingidos. Os 
resultados esperados de uma rede podem ser avaliados a partir da densidade das relações, 
cujo indicador é quantidade e qualidade de conexões desencadeadas, que resultam em 
parcerias e alianças capazes de promover as mudanças coletivas desejadas. No entanto, 
considerando o objetivo final das redes, que é o bem estar da sociedade, o indicador mais 
importante e mais difícil de mensurar é o do desenvolvimento das comunidades às quais 
são dirigidas as ações da rede.  

6. Considerações Finais 

Ao analisar o ambiente geral onde as ONG estão inseridas, vislumbra-se, de um lado, 
pequenas e médias organizações sociais, com poucos anos de atividade, gestão informal, 
recursos financeiros e humanos escassos, poucas informações disponíveis e demanda social 
crescente. De outro lado, o Estado, a comunidade em geral e as empresas querendo contribuir, 
muitas vezes sem saber como ou o fazendo de forma ineficaz. 

Esses atores de perfis distintos, mas com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas podem se unir, voluntariamente, para partilhar seus saberes, formar parcerias e 
alianças, trocar informações e propor projetos comuns. Essa forma democrática de realização 
de trabalho coletivo e de circulação do fluxo de informações chamada de Rede Social tem os 
elementos essenciais para o processo cotidiano de transformação social. 
No rumo à profissionalização, é possível vislumbrar algumas ações que poderiam ser 
produzidas por uma rede de pequenas e médias organizações sociais: 

− Construir parcerias que promovam a capacitação em questões de gestão (Planejamento 
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Estratégico, Gerenciamento de Processos, Avaliação de Desempenho, Marketing, 
Liderança, Administração de pessoas), captação de recursos, captação e manutenção de 
voluntários, questões jurídicas e legais...; 

− Formar equipes de trabalho, que após a capacitação, possam prestar consultoria 
especializada em áreas específicas; 

− Estabelecer padrões e normas que ajudem na formalização das organizações e possibilitem 
avaliar seu desempenho; 

− Promover a visibilidade através de informações consistentes, veiculadas em conjunto, nas 
diversas mídias. 

Esses são alguns exemplos de ações que podem contribuir no estabelecimento e melhoria do 
sistema de gestão de ONG que participam em redes de cooperação. A significância dos 
resultados é função da singularidade de cada rede, que tem diferentes necessidades, 
expectativas, integrantes e objetivos. 
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