
AFERIÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS
DIMENSÕES DE ACOMPANHAMENTO E

DO CONTROLE DAS OPERAÇÕES:
ESTUDO DE CASO EM UMA REDE DE

ENSINO

REGINA FERREIRA DA ROCHA
regina.rfr@bol.com.br

FATEC-GARÇA

JOSÉ PAULO ALVES FUSCO
jpafusco@uol.com.br

UNESP-BAURU

OTÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA
otaviodeoliveira@uol.com.br
UNESP-GUARATINGUETÁ

Resumo:Ao considerar o cenário mercadológico, em virtude da globalização e dos avanços tecnológicos,
as Intituições de Ensino Superior (IES) bem como as outras organizações procuram sua estabilidade
competitiva. Por essa razão, cabe às organizações adotarem modelos inovadores de gestão de suas
operações, visando à melhoria de seus resultados. Redes de empresas pode ser um modelo perfeito para
unir esforços através da cooperação entre os parceiros de um determinado negócio, envolvendo laços de
diferentes naturezas. Este estudo mostra o desenvolvimento e a aplicação de uma técnica auxiliar para
analisar a intensidade, a natureza e a importância das relações internas e externas na formação de
resultados para uma rede da empresa. Para tal, um estudo de caso foi realizado em uma IES do Estado de
São Paulo e sua rede de parceiros, a fim de observar suas especificidades e estratégias organizacionais.
Demonstrou-se a existência de critérios de desempenho específicos (pilares) da IES que podem refletir
em sua realidade competitiva. São reveladas evidências de que o pilar da educação é reforçado, que o
pilar pesquisa está crescendo, embora seja o mais fraco. Quanto ao pilar extensão, é o segundo mais
robusto na IES pública.



Palavras Chave: Redes de empresas - Ensino Superior(IES) - Relacionamentos - Natureza
operações - Indicadores 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo contemporâneo apresenta constantes desafios às nações e exige uma postura 

vigorosa frente a questões inerentes aos âmbitos econômico, político e social, entre outros. 

Em decorrência do cenário ora apresentado, a educação é um setor relevante para o 

desenvolvimento de um povo. Sob essa perspectiva, cabe à educação superior formar 

profissionais aptos a atuarem em organizações que são desafiadas a permanecerem ativas em 

mercados ávidos por novos produtos e serviços. Assim, adaptações nas esferas curriculares e 

metodológicas são estudadas no sentido de aprimorar a qualificação de mão de obra capaz de 

desenvolver pesquisas inovadoras e contribuir para o crescimento tecnológico.  

A sustentação das Instituições de Ensino Superior (IES) se dá pelo poder público ou 

pelo capital privado. Dessa forma, as IES’s públicas apresentam uma ampla gama de 

estratégias que envolvem pesquisas e desenvolvimento de pessoal e de tecnologia e, por outro 

lado, as privadas além de preparar pessoas capacitadas buscam, também, o retorno financeiro 

para suas atividades. No Brasil, há uma diversidade de estruturas de ensino que contemplam 

as exigências do mercado, caracterizando, então, a concorrência entre estas organizações. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2013, divulgado pelo Instituto de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Brasil existiam 2.391 instituições de 

educação superior; dessas, 301 públicas e 2.090 particulares. Essas IES’s atendem a uma 

clientela de 7.305.977 alunos, dos quais 1.932.527 são alunos de instituições públicas e 

5.373.450 estão regularmente matriculados em IES’s privadas. Neste contexto, há evidências 

de que as IES’s possuem expectativas diferenciadas e são altamente competitivas.   

Em seus estudos, Porter (1989) postula que toda organização deve definir sua 

estratégia competitiva, visando a uma posição competitiva diante da concorrência, e 

Christopher (2007), por sua vez, afirma que a filosofia que versa sobre a “sobrevivência do 

mais forte” está vinculada à estratégia corporativa. E por esta razão, a subsistência das 

organizações está atrelada à adoção de novos modelos de gestão que viabilizem a obtenção de 

resultados satisfatórios em suas dimensões competitivas.  

Dessa forma, este estudo pretende mostrar o desenvolvimento e a aplicação de uma 

técnica auxiliar para analisar a intensidade, a natureza e a importância das relações internas e 

externas na formação de resultados para uma rede da empresa. A hipótese que o norteia é que 

a sustentabilidade de uma IES está condicionada ao alinhamento de suas operações em relação 

às suas orientações estratégicas. Destarte, seu intuito consiste em mostrar o desenvolvimento e 

a aplicação de uma técnica auxiliar para analisar a intensidade, a natureza e a importância das 

relações internas e externas para o alcance de resultados para uma rede de empresas. 

Ao longo do trabalho são discutidos os pilares de gestão propostos para estabelecer a 

ligação entre os aspectos competitivos da IES e sua realidade. Realizou-se, então, um estudo 

de caso em uma IES de Tecnologia, situada no interior do Estado de São Paulo para entender 

a dinâmica do negócio explorado pela rede. Assim, pelo recorte avaliado na rede, as 

informações obtidas fornecem evidências da existência do excesso de preocupação com os 

aspectos didático-pedagógicos, o que reforça o pilar educação. Em relação ao pilar pesquisa, 

a intensidade da força é relativamente baixa quando comparada a educação e extensão. No 

que diz respeito ao pilar de extensão, em razão dos objetivos institucionais, há maior robustez 

do pilar quando comparado ao pilar pesquisa. Como tal, a IES pesquisada atribui a 

importância adequada a cada pilar, considerando sua natureza e demais variáveis que podem 

alterar o cenário mercadológico. 



 

  

 

2. COMPETITIVIDADE E ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

 

A concorrência está no âmago do sucesso ou fracasso das empresas, determinando a 

adequação das atividades que podem contribuir para seu desempenho, como inovações, uma 

cultura coesa ou uma boa implementação (PORTER, 1989, p. 1).  Diante deste pressuposto, a 

mudança de paradigma é inevitável, razão pela qual Christopher (2007) menciona que é 

inadmissível supor que bons produtos se vendam por si mesmos. Segundo ele, cabe ao 

administrador buscar uma vantagem competitiva sustentável e defensável diante da realidade 

do mercado.     

Jarillo (1998) apregoa que as organizações necessitam obter vantagem competitiva, 

definindo sua própria estratégia, de acordo com as características próprias e a natureza de seu “core 

business” (negócios), patrimônio, cultura, sociedade, ou seja, a coordenação e a motivação 

suficientes para atravessar fronteiras. 

A estratégia, na visão de Teixeira et al. (2007, p. 191) e Slack et al. (2007, p. 74), é o 

padrão, modelo ou plano que integra as principais metas, as políticas e as seqüências de ações 

que posicionam a organização em seu ambiente e buscam atingir seus objetivos de longo 

prazo. Na acepção de Teixeira Filho (2000, p. 33), estratégia significa um padrão de 

comportamento a ser implementado na organização, de modo a agir e reagir perante as 

situações; trata-se, portanto, de educar a organização a comportar-se conforme determinadas 

diretrizes. Gattorna e Walters (1996) mencionam que um aspecto importante da estratégia é seu 

papel na construção de relacionamentos com fornecedores e clientes. 

3. REDES DE EMPRESAS  

 

Outrora, as estratégias gerenciais e a política governamental focavam o âmbito 

organizacional (AMATO NETO, 2008). Contudo, ao considerar o cenário exposto, torna-se 

imprescindível responder rapidamente ao mercado, dificultando a atuação isolada das 

empresas. Por esta razão, um novo modelo de cooperação entre as empresas surge para 

melhorar seu desempenho competitivo. Segundo Porter (1999), o conceito de redes de 

empresas deve ser encarado como um método ou uma forma de organizar as atividades 

econômicas por meio da coordenação e/ou cooperação interfirmas.  

Sob a ótica de Britto (2013, p. 347), as redes são arranjos interorganizacionais 

baseados em vínculos sistemáticos, que, por vezes, ocorrem entre empresas formalmente 

independentes, que dão origem a uma forma particular de coordenação das atividades 

econômicas. 

As redes interfirmas tiveram sua origem no norte da Itália, ocasião em que as empresas 

familiares e manufatureiras apostaram em melhorias dos resultados associando seus negócios. 

Trata-se de uma visão coletiva e interdependente. Esta estrutura organizacional foi adotada 

por outros países como Portugal, Reino Unido, Espanha, EUA e Canadá. Salientando a 

relevância das experiências mencionadas, Castells (1999) corrobora a prosperidade das 

empresas em rede do Leste Asiático, em vários contextos institucionais e culturais da Europa 

e dos Estados Unidos. Para o referido autor, as grandes empresas, que são organizadas 

hierarquicamente de forma vertical, encontram dificuldades para sobreviver à economia 

global. 



 

  

Há que se destacar que as redes de empresas possuem elementos morfológicos 

conhecidos por nós, ligações, posições e fluxos. Os nós podem ser descritos como empresas 

ou atividades entre empresas. As posições definem as localizações das empresas ou atividades 

na estrutura de divisão de trabalho dos diferentes agentes, necessárias à produção de bens, 

envolvendo a integração de capacidades operacionais, competências e tecnologias. As 

ligações, conexões ou linkages, determinam o relacionamento entre empresas em aspectos 

qualitativos, o grau de densidade ou a qualidade do relacionamento dos agentes de uma rede. 

Os fluxos tangíveis, ou de bens (insumos e produtos) e intangíveis, ou de informações, fluem 

através das ligações (BRITTO, 2013; SACOMANO NETO, 2004). 

3.1 RELACIONAMENTOS COM LAÇOS FORTES E FRACOS  

 

Pela teoria de rede, apresentada por Granovetter (1983), na abordagem de rede social, 

os amigos são denominados laços fortes, ao passo que os conhecidos são designados de laços 

fracos. Uma rede é considerada de baixa densidade quando há relacionamentos com laços 

fracos, e é densa, quando ocorre o relacionamento com laços fortes. As pessoas com poucos 

laços fracos são privadas de informações de partes distantes do seu sistema social, captando 

somente as notícias e pontos de vista de seus amigos. Essa concepção no ambiente 

organizacional significa que a privação de informações pode representar uma ameaça à 

responsividade da organização frente ao mercado.  

Os laços fracos, na visão de Granovetter (1983), proporcionam acesso a informações e 

recursos além dos disponíveis no próprio círculo social. Por outro lado, os laços fortes têm 

maior motivação para serem úteis, estão mais disponíveis, sobretudo se os laços fracos 

representarem uma parcela muito pequena do total de contatos. Em outro estudo, Granovetter 

(1973) menciona ser possível atribuir intensidade ou força aos relacionamentos e, para 

Lazzarini (2008), essa intensidade pode ser mensurada ao se considerar o número de vezes 

que duas pessoas se encontram para trocar ideias. Quanto maior for a frequência dos 

encontros, maior será a intensidade dos relacionamentos. 

3.2 TIPOLOGIA 

 

Grandori e Soda (1995) apresentam uma tipologia de redes interorganizacionais com 

os critérios: tipos de mecanismos de coordenação utilizados, grau de centralidade e grau de 

formalização desta rede. Na classificação, três tipos básicos de redes são subdivididos em 

simétricos e assimétricos.  

Nas Redes Sociais (social network), a característica fundamental é a informalidade nas 

relações interempresariais, ou seja, não existem acordos ou contratos formais (AMATO 

NETO, 2008). Nas Redes Sociais Simétricas todos os participantes possuem contatos pessoais 

e compartilham a mesma influência. Nas Redes Sociais Assimétricas ou Centralizadas há um 

agente central que coordena os contratos formais de fornecimento (produtos/serviços) entre as 

empresas que participam da rede (GRANDORI; SODA, 1995; AMATO NETO, 2008).  

As Redes Burocráticas possuem uma formalização contratual. Nas Redes Burocráticas 

Simétricas, os relacionamentos são baseados na igualdade de direitos e deveres entre as 

empresas dos mesmos setores (GRANDORI; SODA, 1995; AMATO NETO, 2008; FUSCO; 

SACOMANO, 2009). Nas Redes Burocráticas Assimétricas há uma empresa coordenadora 

central que estabelece as regras da rede (GRANDORI; SODA, 1995).  

 



 

  

 

Nas Redes Proprietárias, a formalização de acordos estabelece o direito de propriedade 

entre os acionistas das empresas (GRANDORI; SODA, 1995; AMATO NETO, 2008). As Redes 

Proprietárias Simétricas são representadas pelas joint-venture (união de duas ou mais 

empresas proprietárias e gestoras de uma terceira). As Redes Proprietárias Assimétricas são 

formadas pelas associações capital ventures, um investidor financia o outro da rede (AMATO 

NETO, 2008).     

3.3 EQUILÍBRIO DOS RELACIONAMENTOS 

 

As organizações unem-se em rede, visando alcançar vantagens, aumentar a 

competitividade, estimular oportunidades de empreendimentos, aumentar exportações, formar 

novas bases de capital, criar alternativas de investimentos e reduzir custos (FUSCO; 

SACOMANO, 2009). 

Gattorna e Walters (1996) sugerem uma tipologia para mapeamento e avaliação do 

nível dos relacionamentos existentes entre os atores de uma rede, independente de eles serem 

de caráter vertical ou horizontal. No modelo de mapeamento há quatro níveis principais, que 

classificam os relacionamentos existentes nas redes por grau de importância das transações 

operacionais de quem presta o serviço e de quem o recebe (GATTORNA; WALTERS, 1996). 

Os referidos autores denominam como ‘fornecedor’ os extremos de um relacionamento, ou 

seja, altamente conectados e, por outro lado, o ‘comprador’ por haver uma forte probabilidade 

de existir conflito e abuso de poder no mercado, representando assim diferentes graus de 

dependência entre os atores envolvidos. O mapeamento dos relacionamentos entre os atores 

de uma rede possibilita a mensuração das interações e, quando confrontado com indicadores 

de desempenho, a execução das atividades ocorre de acordo com objetivos estratégicos da 

rede. 

4. ENSINO SUPERIOR 

 

Um dos desafios do ensino superior é conviver com o moderno, que integra o avanço 

tecnológico à educação, sem prescindir da qualidade exigida pela competitividade mundial 

(VILELA, 2007). Sob essa ótica, Martins (2000, p. 42) defende que o caminho da política 

educacional promissora deve estar pautado na heterogeneidade institucional do sistema, sendo 

necessário reconhecer a existência de uma multiplicidade de instituições com perfis 

organizacionais e vocações acadêmicas distintas, além de evitar tratamentos homogêneos para 

realidades acadêmicas marcadas pela disparidade. 

No Brasil, o Decreto nº 2.306/97, com base na LBD/96, estabelece a organização 

acadêmica das Instituições de Ensino Superior (Universidade, Centro Universitário, 

Faculdades e Institutos, Escolas Superiores ou Faculdades), além de destacar suas 

peculiaridades. Assim, há que se considerar que cada IES, dada a sua organização acadêmica, 

deverá empenhar seus esforços na tríade ensino, pesquisa e extensão, ponderando suas ações 

no foco a ser perseguido. 

 



 

  

 

5. MÉTODO DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa parte de três procedimentos técnicos: a pesquisa referencial, a pesquisa 

documental e, por fim, o estudo de caso. 

Na pesquisa referencial busca-se explicar um problema por meio de referências 

teóricas publicadas (GIL, 2010). Assim, foram utilizados livros e materiais de cunho científico 

com a finalidade de colher informações e conhecimentos acerca do assunto a ser tratado.  A 

pesquisa documental deve ser fundamentada em materiais que não sofreram tratamento 

analítico (GIL, 2010). No que tange ao estudo de caso, para Yin (2010) e Miguel (2010), este 

procedimento torna-se mais relevante à medida que a pesquisa almeja explicar como ou por 

que algum fenômeno social funciona, de modo a exigir uma análise profunda desse fenômeno. 

Esta pesquisa busca analisar, portanto, como a aplicação do conceito de rede de empresas, em 

um contexto real, uma IES, pode beneficiar a execução dos processos operacionais que 

possibilitem o alcance dos resultados almejados. 

Na definição da estrutura conceitual-teórica foram considerados assuntos como o 

panorama das IES no Brasil, a importância de formular estratégias para a competitividade e o 

conceito de rede de empresas aplicado à área da educação. Na sequência, as etapas foram 

definidas para propor uma abordagem que analisa as dimensões de controle e monitoramento 

(pilares) das operações de uma IES.  Salienta-se que o grupo NETPRO explora a aplicação do 

conceito de redes de empresas em IES e tenta compreender se atividades que compõem os 

relacionamentos de uma IES refletem os critérios de desempenho adotados pela Instituição.  

A princípio, o grupo NETPRO, com base na legislação pertinente, define os pilares 

ensino, pesquisa e extensão, comuns a todas as instituições, podendo, no entanto, apresentar 

outro pilar específico para sua realidade.  

O levantamento dos dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas e 

observação direta, com a adequação do questionário, seguindo a proposta de Miguel (2010). 

Houve ainda a precaução de validar o conteúdo obtido junto aos entrevistados de forma a 

evitar a interpretação equivocada dos dados obtidos. Na Figura 1 são demonstrados os passos 

sugeridos por Miguel (2010) para dar a sustentação metodológica ao estudo realizado. 

A etapa de coleta de dados permitiu, além do levantamento geral dos dados 

apresentados, o delineamento das dimensões de monitoramento e controle das operações 

adotadas pela IES estudada para galgar melhor posicionamento frente às demais unidades de 

ensino. Assim, a Figura 2 apresenta uma síntese da dinâmica explorada no estudo. 

 

Figura 2. Base norteadora da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 



 

  

 

Figura 1 - Aplicação do método e da técnica propostos por Miguel (2010) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para mapear a rede de empresas, utilizou-se o software Ucinet© 6.408, a partir dos 

dados coletados na pesquisa. O recorte foi restrito aos atores com maior visualização na rede 

de Ensino, que compreende os mais citados nas entrevistas iniciais, sendo constatada a 

importância da inserção de novos atores detectados no transcorrer da pesquisa ou necessários 

para a conclusão do estudo proposto. 

6. ABORDAGEM PROPOSTA 

 

Parte-se do pressuposto que as IES’s públicas ou privadas possuem as dimensões de 

controle (pilares) ensino, pesquisa e extensão, com outras variáveis específicas à instituição. 

Estes pilares devem estar em equilíbrio, em termos de interesse entre as partes envolvidas, e 

em relação aos critérios de desempenho estabelecidos para garantir a obtenção de resultados 

estratégicos. Com esse objetivo, propõe-se uma abordagem que permite avaliar a simetria do 

poder e o grau em que as atividades desenvolvidas na IES pública estão relacionadas com os 

critérios de desempenho estabelecidos pela que referida instituição. Torna-se, assim, possível 

distinguir a pertinência estratégica dessas atividades desenvolvidas como resultado de tais 

relações. 

A etapa da análise documental possibilitou o levantamento da missão, dos objetivos e 

das diretrizes traçadas pela IES a ser estudada. A definição do recorte analítico foi delineada 

nesta etapa, durante a qual foram inseridos os atores adicionais que poderiam ajudar a 

melhorar a caracterização de cada operação da IES. 

A coleta de dados com aos atores do recorte da IES se deu via entrevistas 

semiestruturadas, cujo teor está organizado em quadros e consiste em conhecer as principais 

atividades desempenhadas por eles e o destinatário ou o ator que depende da atividade. Vale 

salientar que o destinatário é fundamental para mensurar a intensidade e o equilíbrio dos 

relacionamentos.  



 

  

 

Granovetter (1983) propõe que a intensidade dos relacionamentos entre os atores do 

recorte avaliado da rede deve ser mensurada de acordo com a frequência de cada 

relacionamento, mostrada na Tabela 1.   

 

     Tabela 1 –Intensidade dos relacionamentos 

Ator Destinatário Periodicidade 

AAA 

ZCA 7 

ADC 3 

ABA 2 

ABA 
ADC  5 

JJA  3 

... ... ... 

ADC ZCA 4 
                                                 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Um exemplo hipotético de relacionamentos exibido, na Tabela 1; o destinatário 

“ZCA” pode ser mencionado 7 vezes nas principais atividades relatadas pelo ator “AAA”, ao 

passo que o ator “ADC” pode ser citado 3 vezes pelo mesmo ator. Assim, o destinatário 

“ZCA” será considerado mais importante que o destinatário “ADC”, menos referenciado, 

evidenciando que a intensidade do relacionamento com “ZCA” é maior que o estabelecido 

com “ADC”. O resultado obtido permitiu a representação gráfica da rede pelo software 

Ucinet. 

Ao ponderar sobre a organização acadêmica da instituição, conforme determina o 

Decreto nº 2.306/97, baseado na a LDB 96, cada IES apresenta suas dimensões de 

monitoramento e controle, denominados de pilares. Então, fez-se o levantamento dos pilares 

adotados pela instituição pesquisada, com a definição dos indicadores de desempenho de cada 

pilar estabelecido.  

De posse das principais atividades desenvolvidas pelos atores do recorte analítico e 

dos indicadores de desempenho adotados pela IES, foram levantados os dados 

correspondentes à natureza de cada atividade.   

Os atores foram orientados a explicitar quais (e como) as atividades se relacionam com 

os indicadores de desempenho da instituição, Quadro 1. De acordo com as instruções, cada 

ator marcou com a letra “X”, na intersecção da linha e coluna, caso o mesmo julgasse que a 

atividade por ele desenvolvida influenciava no critério de desempenho de um ou mais pilares 

que sustentam a IES.  

A análise da natureza, ou pertinência estratégica de atividades pode ser viabilizada ao 

comparar as principais atividades mencionadas pelos entrevistados da IES pesquisada com os 

indicadores de desempenho de cada pilar. Reforça-se, aqui, a possibilidade de vislumbrar 

quais atividades desenvolvidas pelos atores podem contribuir positivamente para os resultados 

da rede e fortalecer a sustentabilidade das operações.  

 

 

 

 

 



 

  

 

                         Quadro  1– Proposta de relacionamento das atividades desenvolvidas com os indicadores 
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Atividade 1 x x       x         x   
Atividade 2 x     x x      x     x   

…     x       x   x     x  
Atividade N x         x             

                         Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A somatória das atividades desenvolvidas pelos atores e relacionadas aos pilares, 

seguida da mesma operação matemática relativa às demarcações efetuadas pelos 

entrevistados, viabiliza constatar se as atividades por eles desenvolvidas influenciam os 

pilares com a mesma intensidade. A diferenciação dos valores obtidos nos cálculos pode 

caracterizar o equilíbrio entre os pilares, ou não. 

7. INSTITUIÇÃO ESTUDADA 

 

O pressuposto de que as IES’s possuem diferenças quanto à sua organização 

acadêmica, a seus próprios critérios de desempenho e nos meios de busca de sobrevivência 

competitiva determinaram a escolha da Instituição a ser pesquisada pelo Grupo NETPRO. 

A Faculdade de Tecnologia de Garça (Fatec) oferece 3 cursos de graduação 

tecnológica e atende a 1069 alunos. A Fatec Garça é uma das unidades de ensino do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), entidade autárquica, presente 

em 300 municípios do Estado de São Paulo, com 66 Fatecs e 220 Escolas Técnicas Estaduais 

(ETECs) (CEETEPS, 2016). 

A princípio, as entrevistas foram realizadas com enfoque no nível estratégico da 

instituição. Houve a participação de alguns atores para compreender o quanto as atividades 

por eles desenvolvidas influenciavam as tomadas de decisões da instituição estudada.    

Na rede da Fatec Garça, existe o relacionamento entre os atores envolvidos, o qual 

pode ser visualizado na Figura 3. Os atores que compreendem o recorte analítico são 

apontados na figura. Neste estudo, a FATEC Garça é rotulada como uma rede burocrática 

assimétrica, por existir contratos que regulam os relacionamentos entre os atores. O Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) estabelece a legislação 

norteadora das atividades desenvolvidas no âmbito local e dispõe sobre as atribuições dos 

cargos ocupados pelos atores entrevistados. Trata-se do Regimento Geral das Fatec’s. 

No recorte da rede da FATEC Garça, apurou-se a existência de 167 atores, sendo 9 

entrevistados, 10 internos e 148 externos, os dois últimos não entrevistados. No mapeamento 

do recorte supracitado, constatou-se que no centro a rede é densa (muitas ligações) e, na 

periferia, é difusa (poucas ligações). Percebeu-se que o ator central da rede é a Diretoria 

Geral, por haver maior incidência de relacionamentos apontados a ela.  



 

  

 

 

Figura 3 – Atores internos do recorte da Fatec Garça 

 
Fonte: Elaborado pelos atores. 

 

Ao delinear os pilares da Fatec Garça, os três pilares (ensino, pesquisa e extensão) 

foram evidenciados, conforme mostra a Figura 4. Inicialmente, em razão da preocupação da 

IES com demanda social, houve a suspeita da existência de outro pilar, atividades 

incorporadas ao pilar extensão. A Figura 4 explicita os pilares com os indicadores de 

desempenho definidos pela Diretoria Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 4 - Relação dos Pilares com os indicadores de desempenho da FATEC Garça 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

  

 

8. ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO  

 

Ao analisar os resultados obtidos na aplicação Gráfico 1, considerando os pilares 

específicos da IES, é possível observar a força de cada um, bem como para avaliar a 

representatividade desses pilares, e, portanto, cada atividade desenvolvida por eles (Tabela 2). 

 
Tabela 2– Representatividade dos pilares da IES 

  

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A soma das indicações dos atores entrevistados para cada pilar detectado na IES 

estudada é exibida na Tabela 2, o que possibilita a análise do fortalecimento dos pilares. A 

análise das indicações dos atores entrevistados permite converter os valores expressos na 

Tabela 2 em percentagens, como mostrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Atividades desenvolvidas X critérios de desempenho (%) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As informações levantadas no Gráfico 1 apontam alguns aspectos da abordagem 

avaliada na instituição estudada. Devido à natureza das atividades operacionais nesta IES, 

algumas observações podem ser tecidas. Ressalta-se que a natureza dos relacionamentos 

permite efetuar uma avaliação, considerando as variáveis de competitividade adotadas pela 

IES. Os relacionamentos são explicitados no mapeamento da rede, conforme ROCHA (2015). 

Pilares 
Somatória dos relacionamentos entre 

Atividades e Indicadores de 
Desempenho 

 FATEC 
Ensino 380 
Pesquisa 124 
Extensão 289 

Total 793 



 

  

No que tange ao pilar ensino, a IES aparenta zelo no aspecto didático-pedagógico, por 

haver intenso relacionamento entre as Diretorias e as coordenações dos cursos de graduação, 

fato sedimentado no mapeamento do recorte da rede. O estágio curricular e a infraestrutura 

são aspectos relevantes a uma IES tecnológica. A qualidade de ensino torna-se fator 

preponderante para a unidade, sendo viabilizada pelo comprometimento do corpo docente e 

da infraestrutura oferecida pela Instituição.  

Ao analisar o pilar pesquisa, é possível observar que a IES adota indicadores de 

desempenho específicos ao pilar, mesmo considerando ser uma instituição pública, com a sua 

fundamentação exposta na LDB/96. 

No tocante ao pilar extensão, algumas variáveis são tratadas com empenho tais como 

cursos para a comunidade interna e externa, parcerias, intercâmbio cultural e captação de 

recursos, devido a seu caráter público. Ao expressar o foco do CEETEPS na demanda social, 

a IES apresenta uma visível preocupação quanto à intensidade de seus relacionamentos 

envolvendo a comunidade. A pesquisa revelou que o indicador de desempenho “cursos e 

treinamentos” compõe o pilar extensão e, o indicador “evasão” pertence ao pilar ensino.    

A análise de critérios de desempenho adotados e as ações executadas no âmbito 

interno da IES fornecem evidências que permitem avaliar ou robustez de cada pilar ou as 

deficiências da IES analisada, observadas na relação dos seus aspectos competitivos que são 

traduzidos em critérios de desempenho. A partir da mesma perspectiva, outro estudo, 

conduzido por Macedo e Barbosa (2013), usa variáveis diferentes para verificar o potencial de 

IES e as dificuldades enfrentadas para melhorar a sua atuação no mercado. 

O relacionamento mais próximo com as empresas torna-se possível por meio da 

participação em redes que possibilita aos envolvidos desfrutar dos benefícios do capital social 

(LAZZARINI, 2008). Outro aspecto a ser mencionado é que o conceito de capital social está 

associado a uma diversidade de elementos que envolvem algumas perspectivas da estrutura 

social e propicia a ação dos atores nessas estruturas (COLLEMAN, 1988; LAZZARINI, 

2008).  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo mostra o desenvolvimento e aplicação de uma abordagem auxiliar ou 

técnica para subsidiar a análise da intensidade estratégica e pertinência das relações internas e 

externas à rede de uma IES. Optou-se por efetuar o estudo de caso em uma IES pública e de 

tecnologia para conhecer o tipo de negócio explorado pela rede e as suas condições de 

sucesso. O estudo realizado levantou os objetivos da IES, os indicadores de desempenho 

adotados e as atividades desenvolvidas pelos atores, relacionando-os com os critérios 

estabelecidos demonstrando o grau de fortalecimento de cada pilar estratégico da Instituição. 

Assim, verifica-se que o gestor, de acordo com um ranking dos potenciais impactos sobre os 

resultados da instituição, analisa e toma decisões sobre as ações a serem adotadas. 

É importante mencionar, todavia, que, embora o resultado obtido no caso apresentado 

pode, numa primeira vista, sugerir alguma falta de equilíbrio entre as ações, torna-se 

necessário proceder a uma avaliação mais ampla e precisa dessa IES, focando a diversidade 

dos objetivos estratégicos e do negócio explorado. 

Por fim, quando se considera o ensino superior com suas variáveis de uma perspectiva 

de redes de empresas, novos estudos podem ser elaborados com vista a melhorar a proposta 



 

  

apresentada e incorporar outros aspectos relevantes para a competitividade não abrangidos por 

este estudo. 
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