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ANÁLISE DO PROCESSO DE GESTÃO EM AMBIENTE 
COMPLEXO: UM ESTUDO SOBRE A CRIAÇÃO DA REDE DE 
EMPREENDEDORISMO DA UECE 
  
RESUMO 

Os estudos na área de redes de cooperação têm buscado compreender as características 

dessa nova forma de organização e dos seus modelos de governança. Sendo eles não 

semelhantes aos da gestão tradicional, trabalhos recentes buscam estudar e propor 

novos modelos de gestão que se adequem às redes. Neste sentido, a presente pesquisa 

apresenta as etapas do processo de criação da uma rede de empreendedores 

universitária. A Rede de Empreendedorismo da UECE é uma proposta idealizada pelo 

curso de Administração da Universidade Estadual do Ceará, a qual objetiva estimular a 

geração de novos negócios e o aprendizado interdisciplinar entre os cursos. Esta 

pesquisa se propõe a analisar o processo de formação do modelo de governança desta 

rede no período de sua criação, sob a ótica do modelo de gestão de redes proposto, 

denominado Gestão Inteligente de Redes. A metodologia utilizada foram os registros do 

diário de campo do gestor-pesquisador, registrados durante a sua participação na rede. 

Os resultados são apresentados a partir das evidências empíricas registradas no diário de 

campo, analisadas a partir das categorias do modelo de governança proposto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre redes na área da gestão têm sido direcionados 

recentemente para a questão da sua governança, principalmente quando são tratadas 

como organizações (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2014; POWELL, 1990; PROVAN; 

KENIS, 2008). Tais trabalhos são importantes para os estudos de gestão, principalmente 

quanto à luz que lançam sobre o entendimento de como exercer a gestão em ambientes 

colaborativos e sob a perspectiva de ambientes complexos.  

Verschoore (2014), por exemplo, contribuiu para os estudos de rede ao 

apresentar um modelo que descreve os atributos que devem estar presentes para a 

governança de redes de cooperação. Assim, partindo do pressuposto de que as redes 

podem ser geridas, assim como as organizações, o autor elencou cinco dimensões da 

gestão de organizações que podem ser adaptados para as redes de cooperação. 

A estratégia, a estrutura, a coordenação, os processos e os relacionamentos das redes. 

Contudo, as redes interorganizacionais e entre profissionais, frequentemente 

são tratadas como se fossem organizações específicas nas quais a gestão não se 

assemelha às formas tradicionais, o que se dá graças a seus níveis de complexidade, 

ocasionadas pela quantidade de atores e relações e pela falta de hierarquia. Assim, 

demandam uma gestão com baixo nível de controle (CÂMARA et al., 2014), no qual os 

modelos baseados e oriundos do clássico modelo proposto por Fayol, o chamado POCCC 

(Planejar, Organizar, Controlar, Coordenar, Comandar), não é aplicável, sendo necessário, 

portanto, uma ótica diferente para a gestão dessas organizações. 

Assim, nas pesquisas recentes sobre redes e ambientes complexos, tem 

sido estudado os processos de gestão característicos de organizações dessa natureza 

(ALLEN, 1997; STACEY, 2000; TÔRRES, 2005). No entanto, há uma lacuna na literatura 

a respeito de como se pode dar o processo de formação de uma rede e, portanto, as 

peculiaridades de como é formada e desenvolvida a sua gestão. Desta forma, a análise 

aqui proposta pode contribuir para uma criação e formação de modelos para a gestão e 

para a governança destes ambientes complexos. 

Nesta direção, o trabalho foi desenvolvido a partir de acompanhamento dos 

processos de criação de uma rede de empreendedores na Universidade Estadual do 

Ceará, considerando os elementos que contribuem para a sua formação, as relações 

sociais percebidas durante a sua formação e os processos que caracterizam a formação 

de seu emergente modelo de gestão. Estes aspectos serão aqui tratados sob a ótica do 

modelo proposto, Gestão Inteligente de Redes (GIR). 
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Desta maneira, a rede de empreendedores da Universidade Estadual do 

Ceará, objeto do presente estudo, é um projeto de extensão desta universidade que 

objetiva estimular a geração de novos negócios e o aprendizado empreendedor 

interdisciplinar entre os diversos cursos desta universidade. Idealizado pelo curso de 

Administração, o projeto conta com estudantes e professores que atuam em sua gestão. 

Neste contexto, a questão de pesquisa deste trabalho é: como se deu a relação entre os 

diversos atores no processo de criação e gestão de uma rede de empreendedores 

universitários?  

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 GESTÃO E COMPLEXIDADE 

 

A ciência administrativa foi formada, desde o seu princípio, baseada em 

teorias que utilizam de metodologias de planejamento, controle e organização. Na Teoria 

Clássica de Administração, Fayol definia as cinco funções do administrador, com o 

POCCC: planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Esta sigla reforça a gestão 

como sendo desempenhada pelos gestores de forma a centralizar as decisões e os 

recursos nas organizações. 

Recentemente tem sido pesquisado um novo campo da gestão, que se 

contrapõe aos aspectos clássicos da administração, baseados no controle. São estes os 

estudos de ambientes e organizações que possuem infinidade de atores e recursos, o que 

impossibilita uma gestão centralizada, sendo estes caracterizados como ambientes 

complexos. São os casos das cidades (ALLEN, 1997; CÂMARA et al., 2012) e das redes 

não hierárquicas. 

Segundo Tôrres (2005), nos meados do século XX ocorreu uma mudança 

marcante para a ciência: o surgimento de uma teoria chamada de Teoria da 

Complexidade. Em suas palavras, “na visão complexa de mundo, a realidade é, 

essencialmente, definida pelos relacionamentos e pelos processos”. (TÔRRES, 2005, 

p. 5). Em seu artigo, o autor defende que a descentralização de lideranças é mais eficaz 

para um aumento de criatividade e produtividade nas organizações do que a tradicional 

gestão pelo controle. 

Na formação de uma rede de empreendedores, as diversas pessoas que 

possuem objetivos diversos, mas convergentes, irão se relacionar de forma 

descentralizada e não hierárquica, o que pode fazer emergir certa auto-organização. 
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Dessa forma, a gestão desta rede se enquadra como a de ambientes de complexidade 

emergente, segundo a classificação de Carlisle e McMillian (2006). 

As redes, segundo Martin e Simmie (2008), através da abordagem teórica da 

complexidade, podem ser consideradas como sistemas evolucionários de inspiração 

darwiniana, incorporando as ideias de diversidade, mudança, seleção e continuidade, o 

que se coadunam com a teoria dos sistemas adaptativos complexos, que envolve a 

consideração dos fenômenos em redes e de como estes fenômenos, em dimensão 

macro, podem emergir dos comportamentos em nível micro. 

Assim, determina-se que as dimensões de controle baseadas dos modelos 

tradicionais pedem equivalentes no universo da complexidade. Esta tarefa não é trivial, 

uma vez que as funções de controle são relacionadas ao modo como se pensa o 

processo de gestão e a pergunta que emerge destes pressupostos, e que nos leva ao 

modelo EEICO (Entender, Estimular, Interagir, Compartilhar e Observar), caracterizado 

por dimensões que se estabelecem com baixo ou nenhum controle. Assim, este é o 

framework da proposta do modelo de ambiente complexo, proposto inicialmente em 

Câmara et. al. (2014), ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – PROPOSTA DE CÂMARA ET. AL. DE UM MODELO DE GESTÃO PARA 

AMBIENTES COMPLEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara et. al. (2014). 
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Este modelo proposto será aplicado neste trabalho e validado na perspectiva 

de uma rede, objeto deste estudo. Desta forma, para entende-lo, é preciso descrever suas 

dimensões como se segue: 

i) a função ENTENDER é proposta como forma de acumular conhecimento 

sobre a evolução dos diferentes atores e ligações entre estes, sem aspectos reducionistas 

a priori, uma vez que a complexidade desses sistemas diz que variáveis aparentemente 

menos importantes podem influenciar significativamente na evolução de todo o sistema 

(ALLEN, 1997; CAPRA, 1996; MERALI; ALLEN, 2011; STACEY, 1995, 2000). 

ii) A função ESTIMULAR propõe-se a estimular direções que se estabeleçam 

para os gestores e para os outros atores do sistema complexo em uma trajetória 

coevolutiva como proposto em McKelvey (1997, 2002). ESTIMULAR, no modelo proposto, 

significa induzir, sem forçar ou controlar (AGOSTINHO, 2003; MERALI; ALLEN, 2011; 

STACEY, 2000), as trajetórias que possam ser consideradas como benéficas para os 

atores envolvidos, adaptando esta trajetória a dinâmica dos objetivos da rede apropriados 

pelos seus atores. 

iii) INTERAGIR, pelo convencimento de que pessoas não são controláveis, 

mormente em um ambiente de auto-organização como os sistemas complexos 

(AGOSTINHO, 2003; MOWLES et. al., 2008; SERVA et. al., 2011; THIETART; FORGUES, 

2011; TÔRRES, 2005). A interação por meio da colaboração passa a ser a lógica 

predominante em situações evolutivas que emergem em trajetórias de longo prazo como 

estratégias dominantes de sobrevivência (AXELROD, 2004; MITLETON-KELLY, 2003). 

iv) COMPARTILHAR se coloca como uma função que não se apresenta como 

ação de controlar as atividades a serem desenvolvidas e seus recursos. Ao contrário, 

COMPARTILHAR significa estabelecer uma lógica de uso de recursos não excludentes e 

compartilhados, principalmente as informações e o conhecimento (BALESTRIN; 

VERSCHOORE, 2014; BORTOLASO et. al., 2009, 2013; JONES et. al., 1997; POWELL, 

1990), promovendo as trajetórias coevolutivas entre os diferentes atores.  

v) A função OBSERVAR define a essência deste modelo, pois considera que 

nos sistemas complexos o controle é prescindível e OBSERVAR significa fechar o ciclo 

das funções observando o comportamento do sistema, o que é fundamental para 

ENTENDÊ-LO e ESTIMULÁ-LO adequadamente, INTERAGINDO com os atores e 

COMPARTILHANDO os recursos.    
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Assim, estas funções se colocam como uma nova forma de administrar que 

não pretende exercer controles, mas estimular as trajetórias evolutivas. Estas funções, 

contudo, não existem para os sistemas no vácuo. Elas são adotadas considerando alguns 

princípios de sua aplicação, como, por exemplo, o uso de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) para consecução das novas funções, elevando o potencial de 

colaboração e o consequente empoderamento dos atores e a cocriação de soluções em 

rede (DÖRK; MONTEYNE, 2011). 

 

 

2.2 REDE DE EMPREENDEDORES: UM AMBIENTE COMPLEXO 
 

O trabalho em redes é tão antigo quanto a história da humanidade, porém 

apenas nas últimas décadas tem sido visto como uma ferramenta organizacional 

(MARTELETO, 2001). Sendo elas recentes no estudo da gestão, as redes possuem vasto 

campo de pesquisa a ser explorado. 

As redes de cooperação, como organizações complexas, são objetos de 

estudos das pesquisas de administração que visam entender como funciona a gestão de 

ambientes complexos, visto que eles pouco se assemelham com a administração 

tradicional. Balestrini e Verschoore (2014) conceituam as redes como organizações que 

possuem identidade organizacional coletiva, a qual é compartilhada pelos seus membros. 

A rede de empreendedores que é abordada nesta pesquisa é um projeto da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), idealizado pelos professores do curso de 

Administração, chamada de Rede de Empreendedorismo da UECE. Como a temática do 

empreendedorismo havia sido pouca explorada no ambiente desta universidade, viu-se a 

oportunidade de criar um projeto de extensão para promover o empreendedorismo na 

universidade, sensibilizar os estudantes de graduação para esta opção de carreira e 

apoiar a geração de novos negócios de forma colaborativa.   

A gestão da rede é realizada por um grupo de estudantes (denominados 

aqui como estudantes-gestores), estes possuindo uma relação de troca com os parceiros 

e recebendo orientação de professores, que, por sua vez, orientam os estudantes que 

formam a rede, os quais estão dispostos a criar um novo negócio, que podem vir a se 

tornar novos empreendedores (sendo eles o público-alvo das ações da rede). Portanto, o 

objetivo principal do projeto consiste em gerar novos empreendedores que utilizem dos 

conhecimentos gerados na universidade para criar novos negócios e gerar valor para a 

sociedade. 
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O know-how da literatura em gestão de redes é alimentado pelas pesquisas 

acadêmicas realizadas na rede, a exemplo deste trabalho, e também fornece 

conhecimentos técnicos e de gestão para os empreendedores. O framework a seguir 

ilustra a proposta do projeto, assim como as funções de cada área interessada. 

 
Figura 2 – FRAMEWORK DA REDE DE EMPREENDEDORISMO DA UECE 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Ao propor a formação de uma rede de empreendedores na universidade, a 

intenção dos gestores é potencializar o ganho mútuo entre estudantes através das trocas 

de conhecimentos e habilidades entre eles, possibilitando resoluções de problemas 

específicos através da cooperação coletiva. Nesse contexto, Verschoore e Balestrin (2006) 

afirmam que os relacionamentos em rede abrangem a busca de soluções conjuntas 

através de capacitações reunidas e geradas pelo envolvimento entre os membros. 

 

 

2.3 GOVERNANÇA DE REDES 
 

Como as redes tem sido objeto de estudos recente no campo da gestão, 

seus modelos de gestão ainda estão sendo melhor formulados e estudados. As redes, ao 

se caracterizarem como um ambiente complexo, demandam estudos em diferentes 

contextos para a proposição de um modelo de gestão. 

As funções administrativas propostas pelo modelo de ambientes complexos, 

portanto, precisam ser complementados por questões importantes, como critérios de 
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avaliação da evolução das redes organizacionais colaborativas. Se é proposto um modelo 

de gestão para rede é por que se parte do pressuposto de que as mesmas são tratadas 

como organizações (POWELL, 1990; PROVAN; KENIS, 2008). 

Estudos recentes apontam critérios de gestão dos quais as redes de 

cooperação podem utilizar para avaliação do seu modelo de governança (BORTOLASO 

et. al., 2009; VERSCHOORE et. al., 2014). Dessa forma, é possível que os gestores de 

uma rede de cooperação possam identificar gaps e falhas na gestão e atuar em cima 

disto para manter a competitividade, visto que uma rede que não possui gestão produz 

resultados de pouco valor (VERSCHOORE, 2006). A figura a seguir apresenta estes 

critérios, organizados na ordem proposta por Bortolaso et. al. (2009) para a avaliação da 

gestão das redes de cooperação. 

 
Figura 3 – CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE UM MODELO 

DE GOVERNANÇA DE REDES 

 
Fonte: Bortolaso et. al. (2009). 

 

Estes critérios são apontados como os principais aspectos na avaliação de 

redes de cooperação entre pequenas e médias empresas (BORTOLASO et. al., 2009; 

VERSCHOORE et. al., 2014), mas que serão aqui utilizados para avaliar critérios de 

gestão de uma rede composta por estudantes universitários. 

 Sendo assim, concluindo que as redes são ambientes complexos, nas quais 

é possível perceber certas características da gestão tradicional de organizações, para esta 

pesquisa foi proposto um modelo de gestão com dimensões relevantes para a governança 

de redes analisados sob a ótica de um ambiente complexo. Portanto, o modelo Gestão 

Inteligente de Redes (GIR) é baseado nas dimensões da gestão de ambiente complexo 

proposto por Câmara et. al. (2014) com o cruzamento das dimensões de governança de 

redes propostos por Bortolaso et. al. (2009), como pode ser visto na figura 4. 
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Figura 4 – MODELO GESTÃO INTELIGENTE DE REDES, COM AS DIMENSÕES 
INTER-RELACIONADAS ENTRE A PROPOSTA DE CÂMARA ET. AL. (2014) E 

A PROPOSTA DE BORTOLASO ET. AL. (2009) 
 

Processos de Gestão 
de Redes 

Dimensões da Gestão Inteligente de Redes (GIR) 

Estratégia Entender Estimular Interagir Compartilhar Observar 

Coordenação  

Matriz da relação de prcessos de gestão de 
redes e Dimensões da Gestão 

Inteligente de Redes 

 

Liderança 

Estrutura 

Processos 

Relacionamento 

Fonte: autoria própria. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Para atender aos objetivos deste trabalho, utilizou-se a pesquisa 

exploratória, por esta pesquisa ter o objetivo de entender o modelo de gestão da rede de 

empreendedores da Universidade Estadual do Ceará. Para Gil (2008), analisar um 

exemplo é uma forma de estimular a compreensão sobre a sua temática. Este trabalho, 

portanto, toma como exemplo uma rede de empreendedores, e busca identificar, de 

acordo com a literatura e as evidências empíricas, como se deu a relação de seus atores 

na criação e na formatação de seu modelo de gestão. 

Quanto aos meios, foram utilizados diários de campo para registros de 

evidência durante reuniões, eventos e processos de gestão da Rede de 

Empreendedorismo da UECE. Ao permitir a investigação dos processos mentais em 

detalhe (ZACARELLI; GODOY, 2010), os diários de campo demonstram os aspectos 

abordados pelo modelo de gestão proposto para a rede. 

Esta pesquisa foi realizada sob a perspectiva da pesquisa-ação, de forma 

que o autor participou da gestão da rede de empreendedores, atuando diretamente nas 

decisões e nas ações realizadas. Abaixo segue a ilustração do ciclo básico da 

investigação-ação, proposto por Tripp (2005), que transmite com clareza as etapas 

realizadas durante esta pesquisa. 

Posteriormente, a análise de conteúdo sobre os diários de campo revelou as 

evidências empíricas das ações dos membros desta rede quanto aos desafios de sua 

criação e da formatação de seu modelo de gestão. 
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Figura 5 – ETAPAS DO PROCESSO DE PESQUISA-AÇÃO 
 

  
Fonte: TRIPP (2005). 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Os resultados observados nesta pesquisa serão demonstrados através da 

apresentação dos resultados empíricos observados pelo autor durante a sua participação 

na rede e dos registros em seus diários de campo durante o processo de criação e de 

gestão da rede de empreendedorismo da UECE. 

As atividades de gestão percebidas na rede serão aqui apresentadas de 

acordo com o modelo Gestão Inteligente de Redes (GIR), que relaciona os processos da 

gestão de redes com as dimensões do modelo para ambiente complexo, o EEICO 

(Entender, Estimular, Interagir, Compartilhar e Observar). Desta forma, pretende-se 

identificar o que foi realizado de significativo em termos de gestão. 

 

 

4.1 ANÁLISES DOS MECANISMOS DE OPERAÇÃO DO MODELO GIR NA REDE DE 

EMPREENDEDORISMO 

 

 

Esta análise se divide nos cinco critérios das dimensões do modelo de 

gestão para ambiente complexo. Portanto, as evidências empíricas são explanadas e 

aprofundadas em cada aspecto do modelo, buscando assim realizar uma análise da 

criação e gestão da rede. É importante ressaltar que as dimensões de estrutura e 

processos, das dimensões de governança de redes, não foram identificadas devido ao 

nível de maturidade da rede, que se encontra em desenvolvimento de seu modelo de 

gestão, a qual não possui processos bem definidos e nem uma estrutura de recursos. 
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I. ENTENDER 

Na dimensão entender foi possível visualizar muitas atividades realizadas na 

rede, junto com a dimensão interagir. Parece que as atividades relacionadas a estas 

dimensões são típicas da fase de construção de redes. Assim, é natural que as atividades 

relacionadas a elas sejam as principais em uma rede que foi criada recente e está em 

processo de maturação. 

A estratégia foi um processo importante para a formação da rede. Foi neste 

aspecto em que os estudantes gestores e professores planejaram a gestão da rede, o 

lançamento do projeto para a universidade, as estratégias de alcance ao público-alvo. As 

ações de internalização da proposta do projeto (importância do empreendedorismo, 

relações profissionais no ambiente da rede, engajamento dos estudantes) foram 

perceptíveis durante os meses de planejamento da criação da rede. 

Desta forma, foi preciso, no princípio da rede, explicar para todos os 

stakeholders da rede do que se trata a Rede de Empreendedorismo da UECE, os seus 

objetivos e os meios de atingi-los. Antes da rede iniciar suas primeiras atividades houve 

uma reunião com todas as partes interessadas para discussão da implementação do 

projeto na universidade. Com isso, a rede foi firmando parcerias e construindo sua proposta 

de forma colaborativa. Assim, com a identificação dos gestores, todos eles estudantes 

(serão denominados aqui como estudantes-gestores), foi elaborado um plano de ação. 

O planejamento e as ações eram realizados sem a presença de uma 

liderança central que conduzisse o processo (AXELROD, 2004), dependendo, assim, das 

iniciativas de cada membro participante. Isso foi um dos aspectos que os idealizadores do 

projeto buscaram estabelecer desde o início das atividades. Esse processo de construção 

colaborativa e da contribuição de vários componentes nessas diversas relações se 

assemelha com o que Capra (1996) chamou de “pensamento de rede”.  

Assim, para os estudantes-gestores, a rede tem como uma de suas 

atividades-chave a divulgação da temática do empreendedorismo na universidade. Para 

isso, foram necessárias ações que envolvessem esta temática para esclarecê-la melhor 

para um público-alvo não familiarizado com o tema (graduandos de cursos da saúde, por 

exemplo), fazendo com que entendessem a importância do empreendedorismo na 

universidade e na sociedade. 
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Para isto, os estudantes-gestores entraram em contato com instituições de 

representação estudantil (centros acadêmicos, empresas júniores) para divulgar as 

propostas da rede. Este comportamento de entendimento e sensibilização do que se trata 

foi priorizado para que a partir disto os atores da rede acrescentassem algo para o 

projeto, de forma que a autonomia de cada participante acrescentasse ao projeto de 

acordo com as suas intenções (ALLEN, 1997; STACEY et. al., 2000). 

Nos aspectos de relacionamento, foram realizados os eventos na 

universidade e ações nas mídias sociais, assim como a aproximação com representantes 

das instituições estudantis na universidade. Todas essas propostas baseadas nos 

relacionamentos e na integração são realizadas tendo em vista que a proposta inicial era 

de que esses novos negócios surgirão a partir do relacionamento de estudantes de 

diferentes áreas, através da complementariedade dos seus conhecimentos. Mais 

recentemente a rede começou a estruturar seu plano de comunicação, definindo novas 

estratégias e abordagens para o seu público-alvo. 

 

Figura 6 - Dimensão Entender do modelo GIR na Rede de Empreendedorismo 
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Fonte: autoria própria. 
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II. ESTIMULAR 

Nesta dimensão foi percebido uma quantidade razoável de ações por parte 

dos membros da rede. Paralelamente à sensibilização do público para a temática do 

empreendedorismo, a rede também realizou atividades com o objetivo de estimular os 

graduandos para o desenvolvimento de ideias para novos negócios. Stacey et. al. (2000) 

ressalta a importância da liberdade humana e questiona a estrutura de controle proposta 

por Fayol através do POCCC. Neste sentido, as ações realizadas nesta dimensão eram 

realizadas no sentido de induzir os estudantes para a prática do empreendedorismo, sem 

forçar ou controlar, de forma que a autonomia e o interesse sejam o estímulo para isso 

(ALLEN, 1997), assim como a interação com os agentes da rede (AGOSTINHO, 2003). 

Essas ações de estímulos realizadas na rede podem ser consideradas como 

pontos de alavancagem, expressão utilizada por Holland (1996) para denominar pontos 

de um sistema em que uma ação pode gerar efeito amplificador. Esses pontos podem ser 

considerados, principalmente, os eventos, no qual foram realizados workshops com 

atividades de estímulo aos estudantes para a busca de oportunidades de negócios em 

suas áreas de atuação. No segundo evento, por exemplo, o grupo de estudantes 

vencedor do concurso de plano de negócios foi premiado com uma mentoria por parte de 

uma consultoria na área de inovação para dar continuidade à ideia do novo negócio. 

Outra ação planejada para ser um ponto de alavancagem foi a criação de 

um aplicativo para repositório de ideias de negócios inovadores. O aplicativo é um espaço 

onde os estudantes podem divulgar uma ideia de negócio, assim como comentar, criticar 

e acrescentar sugestões, proporcionando, assim, uma interação entre os estudantes que 

querem criar novos negócios ou projetos de impacto social. Nas mídias sociais, a 

estratégia de estímulo à temática e à adesão da rede foi a divulgação de eventos 

relacionados a empreendedorismo, gestão e inovação realizados por parceiros ou 

instituições de fomento.  

O relacionamento entre os atores de uma rede é essencial para o alcance 

dos objetivos (VERSCHOORE, 2006). Na Rede de Empreendedorismo da UECE se 

ressalta que o relacionamento entre os estudantes gestores e o público-alvo foram 

importantes para as ações de estímulo e divulgação da temática do empreendedorismo, 

assim como a interação entre os participantes da rede para possibilitar a geração de 

ideias de novos negócios (tratadas na dimensão seguinte). 
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Quanto à liderança, foi possível notar ações no sentido de formar novos 

gestores para a rede, através de reuniões e conversas direcionadas para a preparação de 

novos membros para assumir cargos de gestão. 

 
Figura 7 - Dimensão Entender do modelo GIR na Rede de Empreendedorismo 
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Fonte: autoria própria. 

 

III. INTERAGIR 

Nesta dimensão, foram notados os resultados decorrentes das atividades de 

estímulo da rede. É perceptível a importância desta dimensão para a construção da rede. 

A interação entre os diversos cursos da universidade, na seleção de membros da rede e 

na realização dos eventos, foi um dos objetivos alcançados pelos membros gestores. No 

sentido oposto, a interação no aplicativo ficou abaixo do esperado, com poucos 

estudantes aderindo à proposta de estímulo.  

A articulação de parcerias com as instituições de fomento ao 

empreendedorismo foi um ponto importante, de forma que os membros gestores 

pudessem entender melhor a atuação dessas instituições nas universidades e no setor 

produtivo. Esta interação é proposta com a intenção de que os vários agentes cooperem 

para atingir os objetivos da rede, como citam diversos autores (AGOSTINHO, 2003; 

AXELROD, 2004; TÔRRES, 2005). 
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Essas ações foram realizadas também a partir de visitas às empresas 

juniores, aos centros acadêmicos e às coordenações dos cursos. Nessas visitas foram 

apresentados as propostas e os objetivos da rede, e como o projeto poderia contribuir 

para a formação profissional dos estudantes universitários. 

A partir desse contato eram realizadas as ações de divulgação de eventos 

com o objetivo de estimular a interação entre os estudantes com potenciais empreendedor. 

O objetivo de realizar essa interação nos eventos era proporcionar o contato entre 

estudantes de diferentes áreas do conhecimento e induzi-los a ter ideias de negócios 

relacionados com as suas áreas de atuação, relacionando-se com diferentes estudantes 

(de diferentes conhecimentos) para concretizar um projeto de um novo negócio. 

Outras ações realizadas neste sentido foram as parcerias formadas para 

auxiliar nos objetivos da rede e o aplicativo desenvolvido pelos gestores da rede. 

Organizações de fomento ao empreendedorismo (FIEC, empresa de consultoria, empresa 

juniores) contribuíram com a formação do modelo de gestão da rede, assim como auxiliaram 

na realização dos eventos. O aplicativo, no entanto, não obteve êxito devido aos problemas 

técnicos em seu desenvolvimento e também na sua divulgação, que não conseguiu engajar 

os estudantes no app, de forma que poucas pessoas aderiram à proposta. 

 Nas redes sociais, de início houve boa adesão com o público-alvo através 

da fanpage no Facebook no início das atividades. Porém, quatro meses após o 

lançamento da página, a adesão não mostrou o mesmo crescimento e envolvimento por 

parte dos usuários. Nos eventos, essa oscilação ficou ainda mais evidente, visto que no 

primeiro evento realizado houve participação de mais de oitenta estudantes, enquanto nos 

outros a média de participação caiu para vinte e três estudantes. 

Também é importante esclarecer sobre os aspectos de liderança. A rede 

apresentou diversas lideranças durante o período estudado por este trabalho. Estas 

lideranças surgiam na rede de empreendedores de acordo com o objetivo de cada 

atividade realizada. Por exemplo, na organização de reuniões para alinhamento de 

objetivos entre os membros, alguns membros se mostravam mais atuantes do que outros. 

Assim como ocorreu durante a realização de eventos e em outras ações da rede. Dessa 

forma, as lideranças se manifestavam de acordo com o contexto e o perfil dos membros 

gestores. Dessa forma, nota-se que as ações da rede eram realizadas de acordo com a 

iniciativa e a autonomia de cada participante, demonstrando aspectos de auto-organização 

(AGOSTINHO, 2003; ALLEN, 1997; SERVA et. al., 2011; STACEY et. al., 2000).  
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Figura 8 – Dimensão Interagir do modelo GIR na Rede de Empreendedorismo 
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Fonte: autoria própria. 

 

IV. COMPARTILHAR 

O compartilhamento foi um dos aspectos pouco notados nesta rede, visto 

que o compartilhar no modelo apresentado é utilizado em referência ao compartilhamento 

de recursos. Na Rede de Empreendedorismo da UECE este aspecto foi pouco notado 

devido ao fato de que este é um dos graves problemas enfrentados pelos gestores, pois 

não há uma fonte de recursos e não existe nenhuma geração de receitas por parte da 

rede. Desta forma, eventos e ações eram realizados através de parcerias externas. 

 

V. OBSERVAR 

É possível notar que, na rede, o aspecto observar está ligado às ações de 

acompanhamento de cada ação realizada. Portanto, neste critério foi possível notar o 

acompanhamento por parte dos gestores quanto à adesão do público-alvo às propostas 

da rede de empreendedorismo (eventos, aplicativo, divulgação na fanpage), assim como 

o andamento dos processos planejados para a gestão. 
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Do ponto de vista estratégico, os estudantes-gestores acompanhavam os 

gaps entre o planejamento e a realização das atividades do plano de ação. Existia um 

acompanhamento do engajamento dos estudantes nas propostas da rede, através de 

indicadores em mídias sociais e de adesão aos eventos, assim como no aplicativo. 

Com estes indicadores, foi possível notar a queda de adesão do público-alvo em relação 

às propostas da rede. 

Nos processos de liderança e de relacionamento, nota-se a formação de 

novos estudantes-gestores para dar continuidade ao projeto e a manutenção de vínculos 

com instituições parceiras, como empresas juniores, centros acadêmicos e instituições de 

apoio ao empreendedorismo (AJE, FIEC, JACE). 

Um fator muito relevante para esta queda de adesão às propostas da rede 

foi a interrupção do calendário acadêmico universitário, realizado por motivo de greve 

institucional. Portanto, durante o período de realização desta pesquisa, a rede atuou 

ativamente na universidade durante quatro meses, o que inicialmente estava planejado 

para nove meses. Este foi, obviamente, um fator prejudicial para o projeto da Rede de 

Empreendedorismo durante este período, o que afetou diretamente a coleta de dados 

desta pesquisa. 

Recentemente os gestores estão reestruturando o projeto, através de novas 

propostas de sensibilização à temática tratada e de novas abordagens ao público-alvo. 

 
Figura 9 – Dimensão Interagir do modelo GIR na Rede de Empreendedorismo 
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Fonte: autoria própria. 

 



Brenno Buarque de Lima, Samuel Façanha Câmara 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 20 – Jan. a Jun. 2017 – Pág. 18 

5. CONCLUSÕES 

Este estudo buscou contribuir com as pesquisas relacionadas à governança 

de redes ao apresentar um novo modelo de gestão de redes, baseado em mecanismos 

de gestão de ambientes complexos. A proposta de criação de um projeto no qual diversos 

cursos de uma universidade possam interagir visando a formação de novos negócios 

inovadores necessita de uma gestão que não se assemelha às formas tradicionais. 

 Nesse sentido, a proposta da pesquisa sob a perspectiva do Modelo GIR 

buscou propor um modelo de governança de redes e proporcionar aos membros do objeto 

de estudo mecanismos para uma gestão mais madura da rede de empreendedorismo, 

assim como apresentar aspectos característicos da criação de redes. 

Quanto as limitações da pesquisa, é importante ressaltar que no período de 

implantação da proposta do projeto para a universidade ocorreram diversas oscilações no 

calendário acadêmico da instituição (devido à greve institucional), o que impossibilitou a 

efetividade de ações planejadas pelos gestores da rede e, portanto, limitou as evidências 

empíricas para a análise do modelo. 

Também é necessário ressaltar as dificuldades entre a separação dos 

papéis de gestor e de pesquisador do objeto de estudo, de forma que a criticidade do 

indivíduo pode ser afetada ao assumir dois papéis distintos e que, em muitas vezes, 

contraditórios e antagônicos. Apesar das limitações, esta pesquisa visa contribuir para a 

literatura relacionada aos modelos de gestão de redes, assim como para os aspectos de 

criação de redes entre profissionais. 

Para pesquisas futuras, é sugerido a continuação de estudos na Rede de 

Empreendedorismo da UECE, buscando aprofundar o estudo sob a perspectiva do 

Modelo GIR e também sobre outros aspectos aqui não abordados. Quanto ao modelo 

Gestão Inteligente de Redes aqui utilizado, é oportuno utilizá-lo em pesquisas com redes 

de maior nível de maturidade, de forma a proporcionar outra visão sobre a aplicação do 

modelo e sobre a sua contribuição para os estudos de governança de redes. 
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