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RESUMO 

Este trabalho teve como objeto de estudo as estruturas organizacionais que permeiam o 

modelo de gestão do Projeto Estruturador Centro da Juventude de Minas Gerais- Plug 

Minas.  O Plug Minas é um Centro de Formação e Experimentação Digital, uma política 

pública desenhada para a juventude, no âmbito da área de resultados do Governo mineiro 

denominada Protagonismo Juvenil, que visa uma intervenção intersetorial para execução 

dessa política. O desenho do modelo de gestão do projeto utiliza a contratualização de 

resultados com uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP somado 

a um conjunto de parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais, no 

intuito de implementar essa política pública.  A análise empreendida busca investigar se as 

características do modelo são compatíveis com a teoria de implementação de políticas 

públicas em rede, elencando as principais variáveis teóricas e sua aplicação no modelo 

formulado. Destaca-se também o modelo gerencial e o modelo de parceria com OSCIPs 

adotado pelo Governo de Minas Gerais e as opções que levaram a escolha desse modelo 

de gestão para o projeto. Constatou-se que o desenho organizacional de gestão do Plug 

Minas é considerado inovador se comparado com as demais parcerias realizadas no 

Estado, devido, principalmente, ao papel autônomo dado aos membros e a 

interdependência dos mesmos para a viabilidade da política, sendo, portanto, um exemplo 

de gestão em rede para implementação de uma política pública.  

Palavras-Chave: Gestão Pública. Estruturas Organizacionais. Parceria. Gestão em Redes.   
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1. Introdução 

 

Para Rezende (2002), a necessidade contínua de lidar com problemas crônicos de 

eficiência, efetividade e eficácia na administração pública têm pressionado governos a 

formular e implementar políticas de reformas, pautadas por orientar a ação da burocracia 

pública pelos resultados. Assim, a maioria das políticas de reformas administrativas que vêm 

sendo implantadas inspiradas no novo gerencialismo (new public management) estão 

baseadas no princípio geral de elevação do desempenho do setor público, sendo que o 

grande desafio para este setor é criar um sistema eficiente e de boa qualidade na provisão 

dos serviços públicos. Para tanto, segundo Rezende (2002), se aderiu a uma lógica neo-

burocrática, por meio da qual são preferidas estruturas descentralizadas de gestão, 

aproximando o processo decisório e provisional de serviços públicos dos cidadãos – 

consumidores, sendo os modelos flexíveis de gestão, operando em ambientes competitivos, 

os tipos ideais nesta conjuntura de reforma. 

Neste contexto as parcerias ganham importância, visto que inserem a dimensão da 

cooperação e da participação conjunta, possibilitando o encontro de diferentes atores em 

diferentes estágios de organização, além de assegurar uma maior sustentabilidade e 

legitimidade política à ação. Desta forma, elas ampliam as possibilidades de cada 

organização, acrescentam conhecimentos, redefinem focos e permitem o aproveitamento do 

potencial de cada organização participante. Deste modo, o trabalho em conjunto é o grande 

desafio a ser superado nessa configuração (CARVALHO, 2003). 

 Assim, a ação social caminha e se produz em redes alimentadas por fluxos 

contínuos de conhecimento, informação e interação. A rede:  

[...] interconecta serviços, organizações governamentais e não-
governamentais, comunidades locais, regionais, nacionais e mundiais; 
mobiliza parcerias e ações multi-setoriais; constrói participação; mobiliza 
vontades e implementa pactos de complementaridade entre atores sociais, 
organizações, projetos e serviços. Instaura um novo valor: o da cooperação. 
(CARVALHO, 2003, p.3) 

 

Rezende (1998) defende que existe uma necessidade quase que imperiosa de dotar 

a administração pública de uma nova lógica administrativa, construída a partir de 

mecanismos e incentivos capazes de produzir eficiência, efetividade e qualidade na provisão 

dos serviços públicos. Desse modo, a reforma da administração pública objetiva reduzir os 

gastos públicos, aliviar os impactos da crise fiscal, compatibilizar os padrões de intervenção 

e principalmente de desempenho dos Estados com as demandas sociais e econômicas que 
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emergiram de uma nova ordem democrática e global, sendo estas mudanças e 

transformações no mundo globalizado uma das principais razões para a construção desta 

onda de reformas. 

A emergência do fenômeno conhecido como globalização, que se caracteriza por 

mudanças aceleradas nos mercados e tecnologias, desencadeia uma dinâmica denominada 

como era do conhecimento, a qual é caraterizada por Castells (1998) como o momento em 

que a sociedade atual tem na informação – ampliada com as avançadas tecnologias - sua 

maior fonte de produtividade e poder, já que se constitui a mola propulsora desse novo 

modo de produção social. Dessa forma, a importância econômica associada ao advento da 

era da informação e do conhecimento é derivada não apenas dos novos produtos, 

processos ou oportunidades de negócio mas, e principalmente, de novos requisitos quanto a 

formas, regras políticas e normas jurídicas de apropriar e conferir valor a estes recursos e 

garantir sua apropriação privada (LASTRES; FERRAZ, 1999).  

Diante desse contexto imposto pela era do conhecimento, faz-se necessário formas 

organizacionais mais flexíveis que sejam capazes de gerar e absorver as inovações. Desse 

modo, observa-se que o ambiente se torna permeado de relações cada vez mais complexas 

de forma que as organizações devem estar cada vez mais aptas a mudar e se reinventar 

constantemente (LASTRES; FERRAZ, 1999). 

Castells (1998), no âmbito de seu trabalho “A era da informação: Economia, 

Sociedade e Cultura” discute as nuances dessa nova realidade fazendo a relação de tais 

preceitos com os conceitos do setor público e cunhando a expressão “Estado-Rede” para 

destacar as novas formas articuladas de gestão e implementação das políticas públicas.  

As contingências impostas pela era do conhecimento demonstram que é preciso ir 

além das estruturas altamente burocratizadas e hierárquicas adotadas pelo Estado para 

implementar políticas públicas em ambientes cada vez mais complexos e permeados por 

mudanças, busca-se o princípio da flexibilidade e adaptabilidade dessas instituições às 

contingências do ambiente (CASTELLS, 1999). O recurso da crescente interação das 

organizações em rede surge, segundo Moura (1998), como uma estratégia adequada para 

enfrentar esse ambiente de turbulências e incertezas, caracterizado pela forte 

competitividade e por crises e movimentos de reestruturação na esfera de ação pública. 

Como características centrais desses movimentos destacam-se os questionamentos às 

organizações burocráticas e aos paradigmas homogenizadores e totalizadores. 

Corroborando com o autor, Castor (2000) afirma que: 
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[...] o processo de modernização do aparelho estatal deve, ainda, facilitar e 
sistematizar as relações entre o setor público propriamente dito e as 
organizações do terceiro setor. A experiência de aproximação entre as 
organizações não-governamentais (ONGs) e a implementação de 
programas ou políticas públicas em áreas não-exclusivas de atuação do 
Estado têm sido promissoras e deveriam ter um papel central em um novo 
modelo estratégico. Organizações não-governamentais articuladas às 
organizações públicas dariam ao Estado uma configuração moderna e mais 
próxima de uma rede (network) do que da estrutura burocrática rígida que o 
caracteriza atualmente. (CASTOR, 2000, p. 242) 

 

Nesse sentido, as redes emergem como forma de coordenação entre agências 

governamentais e, dessas, com as redes sociais, organizações privadas ou grupos que lhes 

permitam enfrentar e resolver problemas sociais. Em termos práticos, a estratégia de Redes 

Organizacionais pode otimizar recursos existentes no tecido social, visando articular 

soluções para problemas sociais relevantes. Assim, busca-se estruturas mais flexíveis de 

gestão para implementar políticas públicas  que envolvam vários atores e entidades, dando 

mais eficiência ao caráter multisetorial da intervenção estatal (PEROTTI; STEINER, 2006). 

 Este movimento se coaduna com as idéias de Marini (1996), que diz que o desafio 

de reformar o Estado está envolto em um contexto de mudança social, política e econômica 

que caracteriza o momento contemporâneo, desse modo, essa tarefa de transformação 

atribui ao Estado a necessidade de rever seus papéis, funções e mecanismos de 

funcionamento. Assim, esse momento de mudanças impõe concomitantemente novas 

exigências à sociedade como um todo e o objetivo de encontrar alternativas de superação 

das desigualdades, ampliando o espaço de inclusão na vida social, política e econômica na 

direção do desenvolvimento, a partir da internalização dos conceitos de cidadania e 

equidade. Para alcançar tais pressupostos, segundo o autor, será necessário:  

[...] à adoção de abordagens não convencionais na construção da estratégia 
de enfrentamento da crise, o que passa, seguramente, pela construção e 
fortalecimento de mecanismos de parceria Estado-Sociedade. (MARINI, 
1996, p. 03)  

 

Portanto, segundo esse mesmo autor é válido: 

[...] consolidar alianças que assegurem sinergia, a partir da ampliação da 
consciência de cidadania e da proposição de soluções criativas e 
inovadoras que garantam legitimidade e viabilidade às transformações 
exigidas pela sociedade. (MARINI, 1996, p. 04) 

 

 Marini (1996) infere que a questão fundamental não é fazer de forma direta seja no 

âmbito central ou local, ou fazer indiretamente por meio de parcerias com ONGs, ou ainda 
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através do setor privado. O essencial é realizar as políticas garantindo qualidade, 

quantidade e eqüidade na prestação destes serviços. Esta discussão indica uma ampliação 

do espaço público não-estatal e fortalecimento da configuração do Estado como formulador 

e regulador das políticas públicas. 

Outro ponto que justifica essa pesquisa é o estudo da implementação de políticas 

públicas para a juventude, visto que esse tema encontra-se em ascendência na agenda de 

intervenções públicas tanto no âmbito federal, com a criação da Secretaria Nacional da 

Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e do Pro-jovem, quanto no âmbito do 

Estado de Minas Gerais. 

Dessa forma, diante de todas essas contingências, o Governo de Minas Gerais no 

seu Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 2007-2023) ao introduzir a gestão 

por resultados no Estado, delimita várias áreas de enfoque estratégico, sendo uma delas a 

de Protagonismo Juvenil, a qual define os jovens em destinatários prioritários de políticas 

públicas.  

A introdução da Área de Resultados Protagonismo Juvenil se justifica a partir da 

análise da dinâmica da pirâmide etária do Estado esperada para os próximos 17 anos. 

Avaliando essa evolução, se evidencia uma situação de forte aumento da População 

Economicamente Ativa (PEA), propiciando o que se caracteriza como uma “janela de 

oportunidade” para o desenvolvimento econômico mineiro. Como os jovens representam 

proporção importante da PEA, optou-se por políticas para preparação destes para a inser-

ção no mercado de trabalho e ênfase na sua capacitação através da educação formal e 

profissional (MINAS GERAIS, 2007). 

Além disso, esse investimento na juventude se faz necessário como um projeto de 

desenvolvimento para o Estado, visto que o protagonismo possibilita ao jovem uma 

preparação para o exercício da cidadania, desenvolvimento pessoal, preparação para o 

trabalho, auto-conhecimento, dentre outras habilidades essenciais para seu sucesso e 

evolução na sociedade (COSTA, 2000b). 

Entre os projetos estratégicos desta área de resultados, o Centro da Juventude de 

Minas Gerais, que possui o nome fantasia Plug Minas, se destaca pela particularidade da 

conexão multisetorial da política, uma vez que envolve um sistema de parcerias entre setor 

privado, terceiro setor e setor público para a implementação de ações voltadas para 

participação, educação e inserção no mercado de trabalho. Esse projeto é um Centro de 

formação e experimentação digital, que utiliza os instrumentos e ferramentas da cultura 

digital incorporadas como técnicas de aprendizagem para atender um total previsto de 7000 
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jovens por ano, da faixa etária de 15 a 24 anos estudantes ou egressos das escolas 

estaduais. 

O que se propõe nessa pesquisa monográfica é discutir o modelo de gestão 

idealizado para o Plug Minas investigando se esse modelo pode ser classificado como um 

modelo de gestão em redes para implementação de políticas públicas. Busca-se identificar, 

os contornos de implantação de uma política pública de caráter intersetorial, através da 

descrição e análise das estruturas organizacionais adotadas, examinado-as partir do estudo 

de caso do Projeto Estruturador Centro da Juventude de Minas Gerais – Plug Minas. 

Em termos específicos, pretende-se:  

 Descrever o modelo de gestão adotado pelo Plug Minas. 

 Analisar as condições de contorno dos preceitos teóricos do modelo gerencial 

preconizado pelo Governo de Minas em relação às opções de implementação que 

levaram a escolha desse modelo de gestão para o projeto. 

 Identificar se as características do Projeto Estruturador Centro da Juventude - Plug 

Minas são compatíveis com as tipologias de redes e as características do marco 

teórico de redes para implementação de políticas públicas. 

 Analisar as especificidades do modelo de gestão descrito, emergentes no decorrer 

da coleta de dados, a luz dos contornos teóricos pesquisados destacando os fatores 

críticos que permeiam a construção desse modelo.  

 

Para atingir esses objetivos a metodologia utilizada será uma pesquisa exploratória, 

realizada através de uma revisão bibliográfica, robusta revisão documental dos registros 

internos do projeto, bem como a realização de entrevistas semi-estruturadas para investigar 

em profundidade os pontos analisados (HAIR JR, 2005).  

A monografia será dividida em 7 seções. A primeira seção já apresentada tratou do 

contexto que permeia essa pesquisa, os aspectos teóricos introdutórios para compreensão 

desse contexto, a situação problemática e os objetivos que se busca alcançar nessa 

monografia. A segunda seção faz uma revisão teórica dos conceitos de redes sendo dividida 

em 3 subseções, a primeira é destinada a tratar das várias definições que se atribui ao 

termo rede, na segunda são elencadas as tipologias de rede enquanto na terceira são 

delimitados o escopo de redes focando-se no Estado-Rede e nas  características das 

políticas públicas que utilizam essa configuração. A terceira seção já parte para uma revisão 

teórica mais específica do conceito de parcerias e da aplicação desse conceito no Governo 

de Minas Gerais de forma a delimitar ainda mais o marco teórico, analisando os contornos 
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do modelo que vem sendo utilizado no estado de Minas Gerais desde 2003 para possibilitar 

a atuação intersetorial do Estado.  Já a quarta seção trata da metodologia utilizada para o 

desenvolvimento dessa monografia. 

Na quinta seção entra-se o Estudo de caso propriamente dito, que é composto de 4 

subseções. A primeira subseção faz uma introdução que revela as características principais 

do Projeto Estruturador Centro da Juventude e o contexto de criação do projeto. As duas 

subseções seguintes descrevem o modelo de gestão, objeto da análise proposta, sobre dois 

enfoques: estrutural e processual.  

Na sexta seção tem-se as considerações finais da pesquisa, que abrange a análise 

do estudo de caso e considerações acerca das questões observadas. Essa seção busca 

conjugar as variáveis elencadas através das seções anteriores com a descrição do modelo 

de gestão realizada e analisa questões emergentes no decorrer da pesquisa.  

 Por fim tem-se na sétima seção as referências utilizadas neste trabalho 

monográfico. 
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2. A Gestão em Redes 

2.1  A Polifonia do conceito de redes 

 

Nos últimos anos, a teoria organizacional tem dedicado crescente espaço ao estudo 

das denominadas redes organizacionais. Sendo tal termo utilizado para designar inúmeras 

iniciativas tais como: acordos de cooperação econômica entre países, alianças estratégicas 

entre organizações distintas, interação entre grupos, conjunto de contatos que um indivíduo 

desenvolve ao longo de sua vida e administração de parcerias entre órgãos ou instituições.  

Dessa forma, segundo Sartori (1994) o conceito de redes sofreu o que se chama de 

“esticamento”, ou seja, a definição se torna tão elástica e busca elucidar quase tudo, o que a 

leva a justamente perder boa parte de seu poder explicativo. O primeiro passo dessa análise 

é esclarecer o conceito de rede adotado por este trabalho monográfico, visto que essa 

alcunha se tornou tão comum para delimitar temas e ações tão distintas entre si. 

Esse tópico procura analisar o conceito de redes utilizando primeiramente a 

conotação mais ampla do termo caracterizado como redes sociais (social networks) e em 

seguida, busca-se limitar essa definição entrando no enfoque das organizações 

propriamente ditas. Nessa delimitação pode-se destacar o advento de duas corrente 

teóricas que introduzem abordagens distintas de análise desse fenômeno organizacional, 

sendo uma com enfoque econômico e outra com uma abordagem não econômica, visto que 

considera aspectos sociais e histórico-culturais na sua análise. 

A abordagem mais ampla do conceito é, portanto, o de redes sociais. Ele significa 

considerar as redes em um sentido mais macro, no qual elas são parte fundamental da 

estrutura da sociedade, interferem no comportamento das pessoas e nas suas relações. 

De acordo com Marques (1999), a análise de redes sociais nos permite identificar 

detalhadamente os padrões de relacionamento entre atores em uma determinada situação 

social, assim como as suas mudanças no tempo. Esse padrão estrutural, que pode ser 

verificado empiricamente, oferece grande potencial para o estudo da relação entre público e 

privado na formulação e gestão de ações do Estado (MARQUES, 1999). 

Segundo Miller (1994), no caso de políticas públicas (policy networks) essas redes 

são conjuntos de relações sociais que se repetem periodicamente, mas que se mostram 

menos formais e delineadas do que relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista 

uma distribuição concreta de papéis organizacionais. Todavia, essas redes sociais mostram-
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se suficientemente regulares, para que possa surgir confiança entre seus integrantes e se 

estabelecer opiniões e valores comuns (MILLER, 1994). Já para Marques (1999) rede social 

é um campo, presente em determinado momento, estruturado por vínculos entre indivíduos, 

grupos e organizações construídos ao longo do tempo, sendo que tais vínculos têm diversas 

naturezas, e podem ter sido construídos intencionalmente, embora a sua maioria tenha 

origem em relações herdadas de outros contextos. Desta forma, em ambos os conceitos 

pode-se identificar a rede como composta por várias categorias ou camadas interpostas, 

cada qual associada a um tipo de relação e a um dado período de tempo. Todas essas 

camadas e relações encontram-se em constante intercâmbio e transformação, embora o 

peso relativo das relações herdadas torne essa dinâmica incremental (MARQUES,1999). 

 A hipótese central da análise de redes sociais, segundo Marques (1999), é a de que 

a sociedade é estruturada por várias dessas redes de relacionamento pessoal e 

organizacional de diversas naturezas. Dessa forma:  

A estrutura geral e as posições dos atores nessas redes moldam as suas 
ações e estratégias (constrangendo inclusive as alianças e confrontos 
possíveis), ajudam a construir as preferências, os projetos e as visões de 
mundo (já que esses "bens imateriais" também circulam e se encontram nas 
redes) e dão acesso diferenciado a recursos de poder dos mais variados 
tipos, que em inúmeros casos são veiculados pelas redes (desde status e 
prestígio até recursos mais facilmente mensuráveis, como dinheiro e 
informação). (MARQUES, 1999, p.46) 

 

Segundo Frey (2000) para a análise de políticas públicas, foi observado, no caso da 

realidade política das democracias mais consolidadas, que os membros de tais redes de 

políticas públicas costumam concorrer uns com os outros, mas acabam criando vínculos 

internos de solidariedade, o que lhes permite se defender e agir contra os outros policy 

networks considerados rivais. Na luta pelos limitados recursos financeiros surgem relações 

de cumplicidade setorial, tendo como objetivo comum a obtenção da quantia maior possível 

de recursos para a sua respectiva área política. Desse modo, segundo Marques (1999), a 

importância desses atores envolvidos é originada na sua competência de desempenhar 

ações tomando como base seus destacados recursos de poder, por exemplo, na ocupação 

de determinadas posições estratégicas nas ações do Estado, tanto dentro como fora dele, 

que lhes conferem maior ou menor capacidade de fazer com que o Estado elabore e 

execute políticas.  

A análise de seus padrões de interação, presentes e herdados, formando 
uma rede de relações, explica inúmeras dimensões da política, tanto no que 
se refere a seu desenvolvimento e resultados (que pertencem ao mundo da 
prática política), quanto no que diz respeito ao "encontro" entre projetos e 
visões de mundo (que fazem parte do mundo das idéias).(MARQUES, 1999, 
p.46) 
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Ademais, as redes sociais são formadas a partir da ação de indivíduos 

interdependentes, porém autônomos, dotados de intenção, desejos e portadores de 

tradições, sendo assim, esses relacionamentos estão dependentes de constantes 

mudanças, o que leva à necessidade de enfrentá-los como processos inacabados 

(ZANCAN, 2008). Todavia, esta constante mudança não impede uma das características 

mais importantes das redes sociais, que é a de permitir que os relacionamentos sejam 

utilizados para interpretar o comportamento social dos indivíduos nelas envolvidos, o que faz 

com que elas proporcionem ao pesquisador uma visão de ação baseada na estrutura 

(NEDEVA1, 2000; IBARRA2, 1992 apud LOPES; MORAIS, 2000). 

Outra visão dessas interações ocorre se considerarmos o âmbito das políticas 

públicas que se baseiam exclusivamente na intersetorialidade como um meio de intervenção 

na realidade social. Nessas políticas prevê-se obrigatoriamente a articulação de instituições 

e pessoas, para integrar saberes e experiências estabelecendo um conjunto de relações, 

constituindo uma rede. Essas relações entre instituições e pessoas permitem pensar na 

idéia de rede como uma possível reconstrução da realidade da sociedade civil, que se 

desenvolve a partir de seus integrantes, os quais se articulam em função do bem-estar 

social e da produção, tornando-os produtores ativos (JUNQUEIRA, 2004). 

Castells (1999) também aborda a questão da importância das relações pessoais 

vinculadas a existências das redes. Para ele, as pessoas constituem seu sentido levando 

em conta o que são e o que acreditam que são. Desse modo, as redes conectam indivíduos, 

grupos, regiões e organizações de acordo com os objetivos processados na mesma por 

todos esses envolvidos e de acordo com objetivos compartilhados. Nas redes, os objetivos 

definidos coletivamente, articulam pessoas e instituições que se empenham em superar de 

maneira associada os problemas sociais. Essas redes são construídas por pessoas 

autônomas, que preservam sua identidade e individualidade, mas partilham objetivos que 

norteiam sua atuação, respeitando as diferenças de cada elemento participante da rede 

(VILLASANTE3, 2002 apud JUNQUEIRA, 2004).  

Para a abordagem das redes sociais, a rede é uma construção coletiva, que 
se define na medida em que é realizada. Sua verdade está na sua 

                                                           
1 NEDEVA, Silviya Svejenova. Understanding and managing networks: a guided tour in a 

terminological jungle. Barcelona: IESE, 2000.  
2
 IBARRA, Hermínia. Structural alignments, individual strategies, and managerial action: 

elements toward a network theory of getting things done. In: NOHRIA, Nitin, ECCLES, 
Robert (ed). Networks and organizations: structure, form and action. Boston: Harvard 
Business School Press, 1992. p.165-188. 
3
 VILLASANTE, T. R. Redes alternativas: estratégias e estilos criativos na complexidade social. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 
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concretização, na superação das determinações sociais mediante o 
estabelecimento de parcerias entre sujeitos individuais ou coletivos, 
mobilizados por objetivos construídos e apropriados coletivamente, para a 
construção de uma nova realidade social. (JUNQUEIRA, 2004, p.30) 
 
 

Dessa forma, as redes interorganizacionais estabelecem instrumentos para 

formalizar e caracterizar essa relação como, por exemplo, os acordos de cooperação, 

alianças e termos de reciprocidade, sendo que essas novas práticas de cooperação 

constituem um meio de encontrar saídas para intervir na realidade social complexa. 

Outra abordagem, na definição do conceito, oferece uma maior delimitação do 

escopo das redes sociais, com a inserção da variável econômica. Em suma, inclui-se a 

concepção de que indivíduos racionais interagem em um contexto de escassez, o que os 

leva a adotar cursos de ação economicamente orientados. Arrow4 (1963 apud CUNHA; 

PASSADOR, 2006) dizia que o sujeito (caracterizado como homo economicus) é capaz de 

agir baseado em comportamentos que visam maximizar seus ganhos individuais, de modo a 

fazer escolhas que lhe sejam melhores para si, sem levar em conta o bem-estar dos demais 

indivíduos envolvidos. Em razão disto, a organização adquire também uma natureza 

racional, que se espelha na sua própria estrutura, numa relação estrita na qual os meios 

disponíveis estão diretamente ligados ao alcance dos objetivos definidos.  Tais 

características organizacionais são constantes, ou seja, reproduzem-se ao longo do tempo, 

o que permite considerá-las como estruturais (LOPES; MORAIS, 2000).  

De acordo com o enfoque na delimitação econômica do fenômeno, têm-se os 

autores da corrente técnico-econômica norte-americana da estrutura em rede. Esse 

pressuposto foi dado notadamente a partir da influência que teve a teoria de custos de 

transação (WILLIAMSON, 1991; HILL, 1990), como justificação teórica do desenvolvimento 

das estruturas interorganizacionais que hoje chamamos de rede. 

Williamson (1991) em sua teoria considera a estruturação interfirmas como uma 

forma híbrida de arranjo organizacional para o controle dos custos de transação, sendo 

custo de transação definido como o valor monetário de se efetivar uma troca no mercado ou 

realizar um negócio.  O pressuposto central desta teoria é de que toda transação econômica 

pressupõe o risco do comportamento oportunístico – ou seja, o risco de que, para garantir 

maior vantagem, um dos participantes de uma transação econômica utilize meios escusos, 

como a mentira, o roubo ou a trapaça (HILL, 1990).  

                                                           
4
 ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American 

Economic Review, v. 53, n. 5, p. 851-883, dez. 1963. 
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Nesta discussão, tem-se a princípio que, para haver um comportamento cooperativo 

entre firmas, é necessário que as empresas se comprometam uma com a outra que vão agir 

cooperativamente e não vão trapacear nesta cooperação (CARLTON; PERLOFF5, 2000 

apud CUNHA; PASSADOR, 2006). Isso ocorre por causa da incerteza existente no 

comportamento alheio dos envolvidos numa relação de cooperação. Assim, dado este risco 

e a incerteza presente na relação clássica de troca de mercado (onde existe a autonomia 

dos participantes), as relações interinstitucionais têm sido adaptadas para formas 

intermediárias entre a autonomia do livre mercado e o controle administrativo comum à 

estrutura organizacional clássica (caracterizado na teoria de Williamson [1991] pelo termo 

hierarquia). Dessa forma, o ponto central da teoria de Williamson (1991) é a existência de 

autonomia entre as partes e também de um grau notável de dependência bilateral, visto que 

a manutenção das identidades dos envolvidos é fundamental devido aos custos de 

rompimento do contrato, gerando mecanismos adaptativos que dão maior elasticidade nos 

contratos no sentido de efetuar realinhamentos e restaurar e eficiências da relação 

horizontal. 

Logo, os arranjos em rede são considerados como medidas eficazes de controle dos 

custos de transação, visto que:  

[...] admitem uma melhor regulação de operações interfirmas comumente 
regidas pela lógica de mercado, e, ao mesmo tempo, não comprometem a 
capacidade de rápida adaptação às mudanças na ‘regras do jogo 
econômico’, dado que não se perde o caráter de firma autônoma. (VIZEU, 
2003, p. 07) 
 
 

Outro conceito aliado a essa corrente é o de vantagem competitiva, esse conceito 

segundo Porter (1998) é definido como o valor que uma determinada empresa consegue 

criar para os seus clientes e que ultrapassa os custos de produção, sendo o termo valor 

representando como aquilo que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. 

Nesse sentido, a estrutura de redes tem sido considerada como um importante mecanismo 

de obtenção de valor e recursos produtivos, em especial, os financeiros e tecnológicos, fator 

muitas vezes atribuído ao fato de estarem em constante troca e complementaridade. 

Nitidamente se identifica a orientação racional econômica como pressuposto nos 

conceitos de custo de transação e vantagem competitiva, ou seja, nesses conceitos 

incorporam-se apenas os pressupostos econômicos de racionalidade, diretamente 

relacionado ao homo economicus que apenas diz respeito à dimensão objetiva da realidade.  

                                                           
5
 CARLTON, Dennis W.; PERLOFF, Jeffrey M. Modern Industrial Organization. 3a Ed. 

New York: Addison-Wesley, 2000. 
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No entanto, pode-se demonstrar certa limitação ao mundo objetivo da vida social, 

visto que a abordagem técnico-econômica de redes não abrange os aspectos subjetivos da 

interação social. Em relação à teoria dos custos de transação, a orientação racional 

instrumental é explicitada na premissa de que o comportamento dos agentes abarca riscos 

intrínsecos, advindos do caráter oportunístico da relação social-econômica.  Já os autores 

do modelo seguinte que partem da perspectiva do mundo social, questionam tal pressuposto 

por considerarem ser a dimensão econômica das interações sociais um campo envolto em 

um contexto cognitivo e cultural que nem sempre o comportamento oportunístico é a regra 

(VIZEU, 2003). 

Essa segunda corrente de abordagem histórico-cultural do fenômeno das redes 

interorganizacionais surge de maneira mais significativa a partir da crítica feita sobre a 

leitura de enfoque econômico realizada pelos americanos do caso dos distritos italianos. 

Tais críticas têm se configurado por autores italianos e franceses que têm evidenciado que a 

acepção da cooperação entre os participantes da rede (sejam pequenos empresários, 

funcionários, sub-contratados ou contratantes) não era dada a priori pelo interesse 

econômico, mas por laços de afetividade e confiança entre os membros, configurada, antes, 

como uma forte característica do povo italiano (KUMAR et al. 6, 1998; RITAINE 7, 1990 apud 

VIZEU, 2003) 

Na abordagem histórico-cultural o conceito de capital social apresenta uma 

importância ímpar para embasar os preceitos defendidos. Meneses et al. (2005) conceituam 

capital social como uma rede de normas de reciprocidade e confiança entre os indivíduos 

que buscam a coordenação e cooperação para benefício coletivo e mútuo. Delimitam os 

tipos de capital, especificamente, humano, físico e social, destacando que tanto o capital 

humano, como o capital físico são bens tangíveis e propriedade de um único indivíduo. No 

entanto, o capital social sempre será erigido de forma coletiva e comunitária, sendo de 

domínio coletivo e causando benefícios, através de colaboração e obtenção de recursos.  

Os autores, ainda, definem capital social como aquele que através de uma rede social 

potencializa relacionamentos e contatos, aprimora o nível de informação, gera idéias, 

subsidia apoios, riqueza e poder.  

O estoque de capital social existente, ou seja, o conjunto de valores comuns 
compartilhados, fundamental para o surgimento de empreendimentos 
sociais baseados na cooperação, vem sendo considerado essencial para a 
geração de riqueza e a consolidação do desenvolvimento, ao lado de capital 

                                                           
6
 KUMAR, K. et al. The merchant of Prato revisited: toward a third rationality of information systems. 

MIS Quarterly, v. 22, n. 2, p. 199-226, june 1998. 
7
 RITAINE, E. Prato: an extreme case of diffuse industrialization. International Studies of 

Management & Organization, v. 20 n. 4, p. 61-76, winter 1990. 
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físico (recursos naturais e equipamentos produtivos) e de capital humano 
(habilidades e conhecimentos adquiridos). (VALE et al. , 2006, p. 137) 

 

Sanabio (2006), baseado nos autores clássicos da corrente de capital social 

(BOURDIEU8, 2001; COLEMAN9, 1990; PUTMAN10, 2005) define capital social como uma 

construção social, histórica e cultural estabelecida por intermédio de relações de confiança, 

reciprocidade e amizade entre dois ou mais indivíduos, configurando normas, padrões e 

sanções comportamentais em associações, comunidades e na sociedade. Para esse autor, 

analisando o capital social pelo viés econômico, pode-se citar os institutos de cooperação e 

confiança como instrumentos de ação racional por meio da qual os atores sociais buscam 

potencializar oportunidades, obter benefícios e conter as restrições impostas pelas 

diversidades concorrenciais. Neste sentido, busca-se a cooperação para troca de 

informações estratégicas que possibilitem a melhoria da competitividade individual, coletiva 

e organizacional, já a busca da confiança  se dá no âmbito do ganho de conhecimento, 

melhoria tecnológica e formação de redes para conquista de mercados e benefícios 

(SANABIO, 2006). 

Na perspectiva histórico-cultural, a questão da confiança vai além dessa conotação 

alinhada ao processo produtivo, visto que também configura o sentido cultural da relação de 

confiança. Além de ser entendida como um aspecto cognitivo social e historicamente 

constituído, a lógica da confiança indica serem as relações e transações sustentadas por um 

forte vínculo de identidade entre os membros participantes da rede, ou seja, os autores 

dessa abordagem de redes “consideram como o mecanismo fundamental para a confiança a 

identificação mútua” (KUMAR et al., 1998, p. 216). No estudo das redes interfirmas, chega-

se mesmo a considerar a confiança como um tipo de racionalidade (KUMAR et al., 1998) 

que é essencialmente oposto à orientação racional instrumental (técnico-econômica), o tipo 

essencialmente centrado no individualismo.  

Outros autores alegam que o estabelecimento dessas relações de confiança pode 

ser frágil e exposto a condicionantes temporais. Diante desse esforço de manter a confiança 

necessária para as relações interorganizacionais, Ring e Van de Ven (1992) afirmam que a 

percepção de risco envolvido nestas alianças, tal como o grau de confiança alcançada, pode 

alterar ao longo do tempo. Segundo estes autores, pode-se ocasionar possíveis mudanças 

                                                           
8
 BOURDIEU, P. O capital social: notas provisórias. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (orgs.) 

Escritos de Educação, 3ª ed., Petrópolis: Vozes, 2001. 
9
 COLEMAN, J.S. Foundations of social theory. Cambridge, Mass./ London: The Belkness Press of 

Harvard University Press, 1990. 
10

 PUTNAM, R. Comunidade e democracia: A experiência da Itália moderna. 4ª ed., Rio de Janeiro: 
FGV, 2005 
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nas estruturas hierárquicas, ou no caso de uma relação horizontal, pode-se acabar 

desfigurando a aliança e até mesmo ameaçar a existência da própria união de instituições. 

Esta idéia de temporalidade para se adquirir e manter uma relação de confiança é 

defendida também por Luhmann11 (1979 apud CUNHA; PASSADOR, 2006) que argumenta 

que o histórico de interação entre os agentes é essencial para a construção da confiança 

nos períodos posteriores, havendo minimamente três fases distintas: confiança pré-

interação, confiança inicial e confiança obtida através de repetidas interações. Dessa forma, 

pode-se inferir que a confiança entre as organizações se constitui através do tempo de 

relacionamento entre elas, estando esta inicialmente dificultada, porém facilitada pela boa 

reputação da instituição. Além disso, pode-se destacar que essa confiança entre as 

organizações é um processo contínuo e está sujeita a constantes cumprimentos de acordos 

e suprimento das expectativas alheias (CUNHA; PASSADOR, 2006).  

Ring e Van de Ven (1994) afirmam que mesmo que a confiança seja o primeiro fator 

a ser analisado, o sucesso das relações não pode ser garantido levando em consideração 

apenas elas. Dessa forma, faz-se necessário a existência de um aparato legal 

(formalização) para se garantir a relação inter-organizacional. Neste sentido, Zucker12 (1986 

apud CUNHA; PASSADOR, 2006) diz que a confiança institucional (no conceito de 

reputação de RING; VAN de VEN, 1992) é a confiança mais importante, quando se trata de 

uma relação em que não há familiaridade nem semelhanças culturais entre os envolvidos na 

transação. A autora defende que é importante haver respaldo legal ou um documento 

confinado a uma terceira pessoa até o cumprimento das condições da transação para que 

seja possível haver confiança num caso desses. 

 Logo, de acordo com Albagli e Maciel (2002) pode-se enfatizar a importância do 

capital social em redes organizacionais, uma vez que por meio da introdução desse conceito 

na análise das ciências políticas, sociais e econômicas houve uma valorização das relações 

sociais nas explicações dos fatos econômicos, visto a existência de fundamentos teóricos 

nas relações sociais que até então não eram privilegiados em abordagens técnico-

econômicas. Além disso, utilizou-se esse conceito como mecanismo de compreensão a 

respeito das complexas inter-relações entre indivíduos, redes e agentes de fomento, que na 

ambiência política, econômica e institucional, levou a detecção da necessidade de 

redimensionamento das funções do Estado e sociedade e de revisões entre as relações 

entre o público e o privado. 

                                                           
11

 LUHMANN, Niklas. Trust and Power. Chichester: John Wiley & Sons, 1979. 
12

 ZUCKER, Lynne Goodman. Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840-
1920. In: STAW, Barry M.; CUMMINGS, Larry L. (Orgs). Research in Organizational Behavior, v. 8. 
Greenwich: JAI Press, 1986. 
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Dessa forma, para realização dessa análise busca-se integrar ao olhar puramente 

econômico e objetivo outras disciplinas do mundo social capazes de melhor evidenciar 

pressupostos e questões subjetivistas, agregando maior valor explicativo ao modelo. 

Partindo para o enfoque do setor público na junção das duas dimensões de análise 

(objetiva e subjetiva), Mandell (1990) destaca que os gestores no setor público podem ser 

envolvidos em mais de uma rede ao mesmo tempo, visto a natureza das atividades 

desempenhadas e sua própria posição social e política. Dessa forma, tais redes podem se 

sobrepor e freqüentemente influenciam as ações umas das outras, sendo de primária 

importância a necessidade de entender que estratégias em uma rede interorganizacional 

não podem ser desenvolvidas baseadas nos tradicionais conceitos aplicados aos ambientes 

intra-organizacionais, predominantes na burocracia tradicional (MANDELL, 1990). 

Diante de todas essas influências: 

[...] a posição de poder está relacionada à influência que cada membro tem 
na viabilidade da rede. As organizações confiam umas nas outras para 
alcançar objetivos próprios e, nesse sentido, o poder de uma organização 
aumenta na medida em que sua participação se torna essencial para a 
preservação da rede. Além disso, o gestor está envolvido em diversas 
redes, que se sobrepõem ou influenciam mutuamente. (FLEURY, 2002,  
p.10) 

 

Nesse item foram expostas as diversas abordagens atribuídas ao conceito de redes, 

destacando-se, portanto, a polifonia desse termo que está em ascensão na literatura 

organizacional.  Neste trabalho serão utilizados os contornos da corrente econômica 

combinados aos fatores subjetivos da corrente não-econômica, no sentido de entender de 

forma mais ampla e integrada com a realidade a complexidade do modelo de gestão a ser 

estudado. 

2.2  Mas qual o tipo de rede? 

 

Vários autores caracterizam as redes de acordo com diferentes critérios e 

pressupostos teóricos, nessa seção buscam-se analisar algumas dessas classificações que 

servirão como base teórica para a classificação da configuração em análise nesse trabalho. 

Mandell (1990) elenca algumas variáveis que podem ser utilizadas para analisar as 

características de cada tipo de rede. Primeiramente observa-se a “compatibilidade dos 

membros”, que faz referência aos níveis de coerência de valores e de concordância sobre 

os objetivos. Nesse sentido, tem-se como desafio compatibilização do objetivo comum 
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preconizado pela estrutura em rede com os objetivos individuais dos elementos 

participantes. A segunda variável é o “ambiente de mobilização de recursos” que 

corresponde à como será disponibilizado os recursos e como será o controle sobre a 

utilização dos mesmos. Por fim, têm-se o “ambiente social e político” que corresponde às 

bases de poder que estão influenciando a rede e o padrão de conflitos que se pode prever 

na união desses membros. A autora considera que o conflito é uma decorrência inevitável 

nessa relação de interdependência e deve ser tirado proveito de seus aspectos construtivos, 

possibilitando a ajustamento de poder e de recursos entre as organizações da rede. 

Levando-se em conta as configurações dos arranjos de relações 

interorganizacionais, Van de Ven (1979) constitui três tipos a saber: 

1) a relação em pares, na qual duas organizações estabelecem 

relações de mão-dupla, sendo esta a forma mais simplificada dos 

arranjos das relações inter-organizacionais; 

2) o conjunto interorganizacional, no qual um grupo de organizações 

se desenha pela relação em par constituída entre uma organização 

focal (central) e as diversas outras organizações membros, sem que 

estas últimas mantenham relações entre si. Esta mesma 

configuração é denominada por Grandori (1997) como constelação, 

enfatizando a importância da liderança de uma agência central para 

gerenciar os aspectos críticos e as incertezas. Para Grandori (1997), 

este tipo de configuração é caracterizada principalmente pela baixa 

interação entre as organizações membros, fator comum em arranjos 

mais centralizados e verticalizados, com pouca utilização de 

mecanismos que propiciem uma maior interação para troca de 

informações e experiências, objetivando incrementar o desempenho 

da rede como todo. 

3) a rede interorganizacional, na qual várias organizações instituem 

relações diretas entre si. As ligações são alcançadas em todas as 

direções, gerando um grande volume de interações com maior grau 

de complexidade gerando maior riqueza de experiências e, em 

equivalência fazendo-se necessários diversos mecanismos de 

coordenação e controle, sobretudo dos sistemas de informação para 

obtenção de uma interação mais rápida e eficiente e com resultados 

satisfatórios. 
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Nesse sentido, o conjunto e a rede interorganizacional podem também ser 

observados como uma série de relações em pares, cujas características - dependências de 

recursos, freqüência de comunicação, consciência e consenso, podem quantificar as 

relações em termos de direção, grau ou quantidade (VAN DE VEN, 1979). 

Em outra perspectiva, a tipologia das redes estabelecidas através das relações 

interorganizacionais está relacionada às formas de coordenação utilizadas que separam tais 

redes nos seguintes tipos (MILES AND SNOW, 1994): 

1) Rede Estável - a coordenação da relação interorganizacional é 

especializada e central, com desenvolvimento de atividades em 

integração vertical. 

2) Rede Dinâmica - delineada por alianças temporárias sob 

coordenação central, onde existe uma combinação da avaliação 

central com uma autonomia local de organizações responsáveis pela 

produção de bens ou serviços com integração horizontal; 

3) Rede Interna - definida por relações que estabelecem um mercado 

interno de troca de bens e serviços entre organizações que 

compõem uma organização central ou melhor dizendo, entre 

estruturas de uma dada organização com a utilização dos recursos 

humanos e materiais dessas estruturas no desenvolvimento de 

determinadas atividades. (neste caso, especificamente nas 

atividades de coordenação). 

Outra diferenciação de tipologias de redes interorganizacionais é proposta por 

Grandori e Soda (1995), tendo como base o grau de formalização e centralização da rede e 

os mecanismos de coordenação utilizados. Tal diferenciação é composta por três tipos de 

rede caracterizadas da seguinte forma: 

1) Redes sociais: são redes cuja característica fundamental é a 

informalidade da relação, ou seja, prescindem acordo ou contrato 

formal e são dedicadas apenas a troca de bens sociais tais como 

prestígio, status,  oportunidades de carreira. Este tipo de rede se 

observa nas relações pessoais ou relações entre empreendedores 

ou gerentes para troca de informações confidenciais de valor 

econômico potencial.  
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2) Redes burocráticas: estas redes são formalizadas por acordos ou 

contratos de troca ou associação; contudo o grau de formalização é 

variável e não suprime a necessidade das relações presentes nas 

redes sociais.  

 3) Redes Proprietárias: são formalizadas e utilizam o direito de 

propriedade como sistema de incentivo à cooperação. Como 

exemplo de redes proprietárias tem-se as joint ventures, que são 

caracterizados como relacionamentos nos quais uma empresa toma 

parte no capital de outra, geralmente, quando deseja entrar num 

mercado estrangeiro de forma rápida e segura ou no qual ocorre a 

criação de uma nova empresa. A joint venture pode ser uma 

associação de empresas para o desenvolvimento e execução de um 

projeto específico no âmbito econômico e/ou financeiro cuja 

responsabilidade recaia sobre cada empresa participante, durante a 

vigência da união. Geralmente são empregadas na regulação das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica e de 

sistemas de produção de alto conteúdo tecnológico. 

 Segundo Inajosa (1999), pode-se ainda distinguir as redes de acordo com as 

relações entre os parceiros e também o foco de atuação. Segundo a relação entre os 

parceiros, elas podem ser caracterizadas por: 

1) redes autônomas ou orgânicas,  a qual é formada por entes 

autônomos que possuem objetivos específicos próprios e que 

passam a se articular, em função de uma idéia coletiva. Nesse 

modelo de rede, os entes são mobilizados por um ou mais deles, a 

partir de uma “idéia-força ou idéia-mobilizadora” que possibilite a 

determinação conjunta de um objetivo comum, a ser realizado 

através da sua articulação, com a preservação da identidade original 

de cada participante. 

Para a manutenção temporal desse tipo de rede é preciso um 

compartilhamento de interpretações e sentidos, sendo a realização 

das ações sempre articuladas pelos parceiros. Desse modo, a 

estabilidade de cada membro na rede está atrelado ao seu grau de 

engajamento no objetivo comum e do reforço da articulação para a 

realização de seus próprios objetivos. Esse tipo de rede trabalha por 
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pactuação, no qual todas as decisões são previamente acordadas e 

o controle é compartilhado pelos membros ou localizado segundo 

sua escolha e, portanto, pode mudar de locus. 

2) rede tutelada ou dirigida, na qual os entes têm autonomia mas se 

articulam sob o domínio de uma organização central,que os 

movimenta em função de um papel de regulação legal ou de 

capacidade de financiamento e que, por isso, molda o objetivo 

comum. Cada membro, além de avaliar os custos e benefícios da 

união, tenderá  subordinar sua permanência na rede à essa relação 

estabelecida. Esse tipo de rede é , em certa medida, dependente da 

persistência de propósitos do ente mobilizador, que constitui o centro 

da rede, visto que o afastamento deste pode dispersar a rede. 

3) rede subordinada, que é formada por entes que são parte de uma 

organização ou de um sistema específico e onde há uma 

interdependência de objetivos. Nesse modelo, a rede independe da 

vontade dos entes e existe apenas um locus de controle. Como 

exemplo tem-se a cadeias de lojas ou redes de serviços públicos, 

assim denominados pela sua dispersão geográfica e relativa 

independência administrativa - mas não de propósitos. Nesse tipo de 

rede o nível de autonomia das partes é determinado pela 

coordenação, que pode delegar e retomar poder a qualquer 

momento.  

Ainda Inajosa (1999), diferencia as redes quanto ao seu foco de atuação em rede de 

compromisso social e as redes de mercado. 

As redes de mercado são aquelas em que os parceiros coordenam-se em função da 

produção e apropriação de um bem ou serviço que faz parte do escopo de sua existência, 

por exemplo, nas redes de serviços educacionais e rede de lojas. Nesse tipo de rede 

coexistem conceitos de competição e a cooperação, no qual os parceiros podem completar-

se ou potencializar-se face ao mercado, mas as relações são perpassadas pelos interesses 

desse mesmo mercado. Assim, como regra geral, tende a haver subordinação ou tutela na 

relação de parceria. 

Já as redes de compromisso social coordenam-se em função  de uma “idéia-força” e 

a definição do seu produto será baseado no modo que ocorre o compartilhamento dessa 

idéia e na delimitação do propósito de sua existência, que vai configurando o seu projeto de 
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atuação. Esse tipo de rede vem sendo comumente utilizado para trabalhar as questões 

sociais. Assim, pode-se definir a rede de compromisso social como: 

[...] aquela que se tece com a mobilização de pessoas físicas e/ou jurídicas, 
a partir da percepção de um problema que rompe ou coloca em risco o 
equilíbrio da sociedade ou as perspectivas de desenvolvimento social. Essa 
percepção ampliada da sociedade atrai essas pessoas para articular-se em 
função de um propósito comum e as leva a definir, em conjunto, um objetivo 
comum, capaz de ser realizado através dessa sua articulação, com a 
preservação da identidade original de cada participante. (INAJOSA, 1999, 
p.7) 

 
Segundo Fleury (2002), por meio da interação dos participantes na rede de políticas 

as impressões e experiências ganham significado, para além dos interesses egoístas 

individuais. Volta-se o enfoque da perseguição dos objetivos comuns para o processo 

comunicacional, por meio do qual os membros da rede compartilham um conjunto de 

valores, conhecimentos e percepções dos problemas. 

Börzel (1997) sintetiza o entendimento de vários autores de “rede” no âmbito público 

com a seguinte conceito: rede é o conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza 

não hierárquica e interdependente, que vinculam uma variedade de atores que 

compartilham interesses comuns com relação a uma política, e que trocam recursos para 

satisfazer esses interesses compartilhados, reconhecendo que a cooperação é a melhor 

maneira de atingir objetivos comuns.  

Börzel (1997) classifica a teoria de redes de políticas em duas diferentes “escolas”: a 

de “intermediação de interesses” e a da “governança”. Para a primeira, as redes políticas 

caracterizam “diferentes formas de relacionamento entre grupos de interesse e o estado” 

(BÖRZEL, 1997, p. 3). Já a segunda trata as redes políticas como uma forma particular de 

governança, “como um mecanismo de mobilização de recursos políticos em situações nas 

quais esses recursos estão amplamente dispersos entre os atores públicos e privados” 

(BÖRZEL, 1997, p. 3). 

Este autor ainda destaca que a principal diferença entre essas escolas é que a de 

intermediação de interesses concebe as redes de políticas de forma genérica, as quais são 

aplicadas a todos os tipos de relação entre atores públicos e privados. Já na escola de 

governança, por outro lado, as redes de políticas são caracterizadas por uma forma 

específica de interação entre público e o privado, que é principalmente baseada na não 

hierarquia e na coordenação em oposição à hierarquia (entendida como burocracia) e no 

mercado como diferentes modos de governança (BÖRZEL, 1997). 
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A partir de tais teorias, Börzel (1997) descreve as diferentes sub-tipologias de redes 

de políticas de acordo com certos atributos tais como: o nível de institucionalização podendo 

ser estável ou instável; o número de participantes (limitada/aberta), alcance das 

configurações das políticas (setorial/trans-setorial). Ou ainda referente aos tipos de atores 

sociais envolvidos, estrutura, regras de conduta e a função principal da rede (por exemplo, 

redes de problemas, redes profissionais, redes intergovernamentais, redes de produtores), 

além da estratégia e equilíbrio de poder desse atores, sendo as redes heterogêneas aquelas 

que os envolvidos dispõem de diferentes interesses e recursos e as redes homogêneas, nas 

quais os envolvidos possuem interesses comuns e mesmos recursos.  

Dessa forma, indo além dessas classificações, pode-se buscar algum valor 

explicativo nos diferentes tipos de redes supondo que a estrutura da rede delimita a lógica 

da interação entre seus membros, afetando o processo político, ou ainda, que se pretenda 

estabelecer uma vinculação sistemática entre a natureza de uma rede e o resultado do 

processo político (BÖRZEL,1997). 

O quadro abaixo busca sintetizar todas essas tipologias apresentadas e destaca 

alguns pontos comuns, apesar de ser difícil comparar tipologias tão distintas. 
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Quadro 1: Comparativo das tipologias de redes 

Autor Pressuposto Classificação Definição Elementos comuns e diferenças

Relação em Pares
Duas organizações estabelecem 

relações de mão-dupla.

Conjunto Organizacional ou 

Constelação

Conjunto de organizações formado 

pelas relações em pares, 

estabelecidas entre uma organização 

focal e diversas

organizações membros, sem que 

estas últimas mantenham relações 

entre si.

Rede Interorganizacional
Diversas organizações autônomas que 

estabelecem relações diretas entre si.

Redes Autônomas ou 

Orgânicas

Entes autônomos que possuem 

objetivos específicos próprios e que 

passam a se articular, em função de 

uma idéia coletiva.

Rede Tutelada ou Dirigida

Entes autônomos mas se articulam 

sob o domínio de uma organização 

central,que os movimenta em função 

de um papel de regulação legal ou de 

capacidade de financiamento e que, 

por isso, molda o objetivo comum.

Rede Subordinada

Entes que são parte de uma 

organização ou de um sistema 

específico e onde há uma 

interdependência de objetivos.

Rede Estável

Coordenação da relação 

interorganizacional especializada e 

central.

Rede Dinâmica

Alianças temporárias sob 

coordenação central, onde existe uma 

combinação da avaliação central com 

uma autonomia local.

Rede Interna

Relações que estabelecem um 

mercado interno de troca de bens e 

serviços entre organizações que 

compõem uma organização central.

Redes Sociais
Redes não formalizadas, dedicadas

apenas a troca de bens sociais

Redes Burocráticas
Redes formalizadas por acordos ou

contratos de troca ou associação.

Redes Proprietárias

São formalizadas e utilizam o direito 

de propriedade como sistema de 

incentivo à cooperação.

Redes de Mercado

Parceiros coordenam-se em função da 

produção e apropriação de um bem 

ou serviço que faz parte do escopo de 

sua existência

Redes de Compromisso 

Social 

Parceiros coordenam-se em função  

de uma “idéia-força” e a definição do 

seu produto será baseado no modo 

que ocorre o compartilhamento dessa 

idéia e na delimitação do propósito de 

sua existência, que vai configurando o 

seu projeto de atuação

intermediação de interesses
Diferentes formas de relacionamento 

entre grupos de interesse e o estado

governança

Mecanismo de mobilização de 

recursos políticos em situações nas 

quais esses recursos estão 

amplamente dispersos entre os atores 

públicos e privados

Van de Ven (1979) e Inajosa (1999) 

adotam como pressuposto as relações 

institucionais entre os parceiros. No 

entanto Van de Ven parte do 

relacionamento dual para o coletivo 

destacando o número e a direção 

dessas relações, enquanto Inajosa 

destaca a natureza dessas ações

MILES e SNOW (1994) e Grandori e 

Soda (1995) partem de um pressuposto 

comum de análise que são as formas de 

coordenação das redes. No entanto 

Grandori e Soda acrescenta a esse 

pressuposto o conceito de formalização 

e centralização. 

Inajosa (1999) é a única tipologia que 

parte do pressuposto foco de atuação 

para sua análise. No entanto, pode-se 

correlacionar com Borzel (1997) no 

sentido de que uma de suas tipologias 

(redes de compromisso social) pode ser 

aplicada principalmente à rede de 

políticas públicas

Grandori e Soda 

(1995)

grau de formalização, 

grau de centralização 

e mecanismos de 

coordenação 

Börzel (1997) redes de políticas

Van de Ven (1979)
relações 

institucionais

MILES e SNOW 

(1994)

formas de 

coordenação

Inajosa (1999) foco de atuação

Inajosa (1999)
relações 

institucionais

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado em Van de Ven (1979), Inajosa (1999), Grandori e Soda (1995), 
Miles e Snow (1994), Börzel (1997). 
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A análise de todos esses trabalhos destaca que se tem uma produção científica para 

o conceito de redes inter-organizacionais ainda em construção, não sendo um campo 

teórico ainda bem delineado, fato que dificulta o desenvolvimento de uma base teórica mais 

consistente para análise que se pretende realizar. 

2.3  Estado em Rede: gestão em rede de políticas públicas 

 

Nessa seção, busca-se delimitar ainda mais o conceito de rede, focando-se na 

utilização dessa configuração como uma forma de arranjo tanto no aspecto social, quanto no 

organizacional de implementação e gerenciamento de políticas públicas. Primeiramente 

parte-se do conceito macro de Estado-rede (CASTELLS, 1998), para a utilização destes 

conceitos em uma nova forma de governança que possibilita a viabilização de políticas 

públicas de caráter multisetorial, envolvendo Estado, iniciativa privada e sociedade civil 

nessa formulação. 

Castells (1999) em sua obra “sociedade em rede” argumenta que a atual “sociedade 

da informação” apresenta uma forma específica de organização social em que a geração, o 

processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de 

produtividade e poder sendo que a configuração em rede apresenta-se mais eficaz dentro 

desse paradigma econômico. No entanto, Powell (1998) enfatiza que ainda que essas 

evidências teóricas da importância das redes no subsídio ao processo informacional e de 

criação de conhecimento, conhece-se muito pouco sobre como efetivamente o 

conhecimento é gerado e transferido dentro do universo das redes interorganizacionais. 

Observa-se, então, que as redes possuem vários atributos estratégicos, que são dificilmente 

encontrados nas instituições trabalhando de forma isolada. 

Dessa forma, Castells (1998) chega a formular então a proposta de um estado-rede, 

para designar o formato atual das políticas públicas, cuja estrutura e funcionamento 

administrativo assumem as características de subsidiariedade, flexibilidade, coordenação, 

participação cidadã, transparência, modernização tecnológica, profissionalização dos atores 

e aprendizagem constantes. Para Peci e Costa (2002), pelo menos três características 

principais são comuns a vários entendimentos sobre redes organizacionais, são eles: a 

interdependência, autonomia e a flexibilidade, sendo esta última a característica que 

impulsiona o aparecimento dessas estruturas mais leves que as hierarquias tradicionais. Tal 

habilidade de proporcionar qualidade, flexibilidade, escolha, velocidade seria o produto 

desse tipo configuração que combina, de forma muito peculiar, a cooperação com a 

competição.  
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A abordagem de rede de políticas públicas toma como base o reconhecimento de 

que estas surgem da interação entre atores públicos e privados, aceitando que a 

administração pública mesmo tendo um destacado papel, não é mais o único protagonista 

na elaboração e implementação dessas políticas (JORDANA,1995). 

  Segundo Fleury (2002), existe uma tendência para o aumento da interdependência 

funcional entre atores públicos e privados na consecução de uma política, visto que  

somente utilizando as redes de políticas pode-se viabilizar a mobilização dos recursos 

dispersos, sendo capaz de dar uma resposta eficaz às dificuldades de implementação de 

políticas públicas.  

A complexidade do fenômeno das redes de políticas pode ser espelhada nas 

diferentes dicotomias (paradoxos) envolvidos na sua análise, alguns dos quais foram 

apontados por Loiola e Moura13 (1996 apud FLEURY, 2002) ou por outros autores: 

Organizações/indivíduos - muitos autores identificam as redes como 
relações de interdependência entre organizações, mas outros autores 
chamam atenção para o fato de que estas relações se dão entre indivíduos 
que atuam dentro daquelas organizações e criam vínculos entre si. 

Transitoriedade/permanência - as relações entre os diferentes atores ou 
nós da rede apresentam-se em padrões mais ou menos estáveis, o que as 
diferencia tanto de formas mais casuísticas quanto da formalização 
burocrática do estado. Estas estruturas flexíveis transformam-se com a 
dinâmica da própria rede. 

Cooperação/competição, solidariedade/conflito - as redes estruturam-se 
como ações conjuntas de cooperação em torno de um problema e uma 
solução compartilhada, o que não exclui a existência de singularidades e 
conflitos. Mais que um consenso prévio o que existe é a negociação de 
interesses competitivos. 

Igualdade/diversidade - os diferentes atores envolvidos em uma rede 
resguardam sua diversidade ainda quando se igualam como parte de uma 
estrutura conjunta. 

Racionalidade instrumental/ racionalidade comunicativa (na terminologia 
de Jurgen Habermas) - a ação coordenada e interdependente requer a 
construção do consenso comunicativo, mas a gestão das redes de políticas 
implica na ação instrumental que vincula, racional e eficazmente, meios a 
fins acordados. 

Construção/desconstrução - a dinâmica flexível das redes permite a 
permanente construção e desconstrução tanto de padrões de interações 
como dos próprios nódulos que compõe a rede. (FLEURY, 2002, p. 11) 

 

                                                           
13

 LOIOLA, Elisabeth e MOURA, Suzana. Análise de redes: uma contribuição aos estudos 
organizacionais. In: Tânia Fischer (Org.). Gestão contemporânea, cidades estratégicas e 
organizações locais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 53-68. 
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A gerência das redes inúmeras vezes enfrenta pontos que dizem respeito à mudança 

das regras de interação, aos valores e às percepções, que podem ser promovidas a partir 

de discussões públicas ou abertas, processos de avaliação e aprendizagem e/ou por meio 

da entrada de novos atores (FLEURY, 2002). Os elementos que são pressupostos do êxito 

da gestão de redes, elencados por Agrannoff e Lindsay (1983), seriam: despender enorme 

esforço para chegar a consensos e alinhamento de idéias e perspectivas; atingir situações 

em que todos ganham; envolver os reais decisores políticos e administrativos; focar 

questões específicas; avaliar permanentemente o andamento da rede e negociar as 

soluções para os problemas identificados; cunhar um marco para a ação diária. 

Para Klijn et al.14 (1995 apud FLEURY, 2002 p.15), uma gerência de redes bem 

sucedida deve buscar as seguintes condições: “acionar seletivamente atores e recursos; 

minimizar os custos da interação; buscar comprometimento dos membros; adequada 

atenção a aspectos políticos e administrativos;  qualidade e abertura da interação”. 

O papel do gestor das redes é um pouco ambíguo uma vez que as redes têm como 

característica o fato de serem policêntricas, desse modo, essa função de gerência não é 

mais uma estratégia exclusiva para um ator, podendo ser desempenhada por cada um dos 

membros, por vários deles simultaneamente, ou mesmo por um mediador externo ou 

facilitador (KLIJN15, 1996 apud FLEURY, 2002). 

Fleury (2002) elenca as habilidades de somar forças e de alcançar metas comuns 

como essenciais para garantir a capacidade mobilizadora da liderança das redes. Dessa 

forma, para superar os problemas de integração e alcançar uma modelagem que 

corresponda à situação definida como rede, é preciso assegurar a existência de 

mecanismos de coordenação que tornem possível a integração inter e intra organizacional e 

promovam o alinhamento dos objetivos e a integração das ações, tais como: comunicação 

intra e interorganizacional, os colegiados, e o papel de uma instituição articuladora 

(LUSTOSA DA COSTA, 2001). 

Segundo Peci e Costa (2002) a comunicação está no alicerce de todos os processos 

gerenciais e é fator essencial da possibilidade de integração interorganizacional, visto que 

permite que as mensagens sejam transmitidas, partilhadas, compreendidas e internalizadas, 

possibilitando o desenvolvimento de valores e objetivos coletivos partilhados na rede. Os 

                                                           
14

 KLIJN, Erik-Hans, KOPPENJAN, Joop & TERMEER, Katrien. Managing Networks in the Public 
Sector: a Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks. Public Administration, v. 
73. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. 
15

 KLIJN, Erik-Hans. Analyzing and Managing Policy Processes in Complex Networks: A Theoretical 
Examination of the Concept Policy Network and Its Problems. Administration and Society. Sage 
Publications, v. 28, n. 1, may 1996. 
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canais informais baseados em relações pessoais entre pares de indivíduos também 

costumam ser de grande utilidade no desenvolvimento da coordenação. Assim, sem 

comunicação e transparência de ações, não é possível a troca eficaz de informações 

levando as organizações da rede a se sentirem excluídas do processo e , por conseqüência, 

a cooperação torna-se impossível. 

Já a utilização de instâncias de decisão colegiadas, é muito freqüente, visto que 

permitem aumentar a integração entre as instituições nelas representados. Contudo, esses 

órgãos devem ter efetivo poder de decisão para possibilitar realmente a coordenação das 

ações (PECI; COSTA, 2002). 

Outro mecanismo que visa a integração e coordenação das redes é a existência de 

uma organização articuladora, a qual pode ser caracterizada por um “centro animador”, que 

busca integrar esforços e recursos e se empenha mais que os outros membros da rede no 

papel da coordenação e articulação. Essa organização não é preponderante perante as 

demais, ao contrário, busca preservar a autonomia dos seus entes e tenta negociar, 

articular, identificar interdependências e apontar as sinergias conseqüentes da ação comum 

dos membros da rede (LUSTOSA DA COSTA, 2001). 

Independente da ação da organização articuladora, existe um paradoxo inerente à 

indispensável manutenção da autonomia dos membros da rede e a necessidade de 

desenvolver mecanismos de coordenação interorganizacional para garantir a efetividade de 

suas ações. No entanto, o aumento da formalização e monitoramento característicos do 

processo de ampliação da coordenação interorganizacional gera o risco de desintegração 

devido ao aumento do conflito e dissenso entre os participantes que resistem por sua 

autonomia funcional apesar de sua crescente interdependência (VAN DE VEN; WALKER16, 

1984 apud FLEURY, 2002). 

Mais especificamente no âmbito da coordenação na gestão intergovernamental, 

Agranoff e Lindsay (1983) fazem quatro considerações essenciais para superar os 

problemas nesse modelo que envolve elevados níveis de complexidade, diversidade e 

dependência: 

1) É preciso realizar um diagnóstico buscando analisar e confrontar o 

contexto, legal, estrutural das diferentes organizações envolvidas. 

Dessa forma, será possível reconhecer as diferentes características 

individuais de cada membro sendo possível uma melhor definição de 
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 VAN DE VEN, Andrew H; WALKER, Gordon. The Dynamics of Interorganizational Coordination, 
Administrative Science Quarterly, v. 29, 1984. p. 598-621 



35 

 

 

objetivos comuns, missões, estrutura, processos e procedimento, 

além de responsabilidades nas ações que sejam ajustadas às 

especificidades de cada membro. 

2) É necessário identificar a natureza política da tarefa  e as distintas 

visões políticas que permeiam os  atores envolvidos.  O diálogo 

franco é um meio de identificar as barreiras que podem comprometer 

a ação coletiva decorrente dessas diversidades de visões. Quando a 

rede envolve atores governamentais e não-governamentais é 

essencial que o setor privado seja considerado um parceiro e não 

como dependente do governo. 

3) Deve-se estabelecer um fluxo de informação contínua entre o 

grupo técnico (executor) e os atores políticos, uma vez que os 

problemas das redes de políticas também são permeados de 

aspectos técnicos, sendo essencial alinhamento desses dois atores. 

Devem-se estabelecer diferentes níveis de trabalho para todos os 

envolvidos preservando, no entanto, a administração das ações 

separadamente em cada organização membro. 

4) Buscar a focalização na solução de problemas, envolvendo todos 

os atores políticos no processo decisório, buscando estabelecer um 

processo de construção de uma agenda que minimiza os conflitos. A 

definição de uma agenda e de um plano comum com todos os 

membros deve levar em conta a necessidade de estimulá-los a 

negociar este plano com seus interlocutores. A gestão deve ser 

predominantemente adaptativa e incremental, ao invés de usar 

técnicas de planejamento racional.  

Além de todas as características apresentadas, faz-se mister apresentar alguns 

problemas e dificuldades advindos da implementação de política públicas em rede. Segundo 

Peci e Costa (2002): 

 [...] a análise de redes apresenta um potencial maior quando é considerada 
enquanto um tipo ideal. Pode ser que tais situações são difíceis de serem 
encontradas na prática, mas elas apresentam um instrumento poderoso de 
análise uma vez que permitem uma leitura crítica da realidade, neste caso, 
das formas organizacionais. (PECI; COSTA, 2002 p.13)  
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 No entanto, de acordo com os Peci e Costa (2002) se identificarmos o gestão de 

redes de políticas públicas como uma estrutura inovadora, podem ser destacados 

problemas de implementação e manutenção tais como: a limitação no uso e a disseminação 

de informações (que muitas vezes não favorecem a comunicação eficiente); o aumento da 

incerteza e as maneiras utilizadas para reprimi-la; a falta de experiência dos envolvidos com 

esse tipo de abordagem e uso ingênuo do modelo para o enfrentamento de problemas 

estruturais de escassez; a diluição das responsabilidades e redução das possibilidades de 

accountability, e; baixa percepção da necessidade de adoção de novos modelos de gestão, 

verdadeiramente comprometidos com novas formas de planejamento, tomada de decisões, 

operações, controle e avaliação de resultados. 

Marini e Martins (2004), propõem um modelo de gestão governamental, o Governo 

Matricial, que parte dos pressupostos da Nova Gestão Pública e da Sociedade do 

Conhecimento (CASTELLS, 1997) e baseia-se no estabelecimento de estruturas em rede 

para implementação de programas voltados ao desenvolvimento. Esse modelo trata da 

sobreposição à estrutura governamental (predominantemente) mecanicista de estruturas em 

rede com feições orgânicas voltadas para resultados. 

Segundo estes autores, a concepção de governo matricial pretende enfrentar as 

principais categorias de problemas que afetam de forma significativa e negativa a 

capacidade estatal em obter resultados de desenvolvimento: a baixa implementação, no que 

se refere à dificuldade de colocar a estratégia em prática e a fragmentação, no que se refere 

a falhas de coerência nas políticas públicas que não convergem com objetivos comuns; 

dificuldades de articular e concentrar ações e inconsistência, ou seja, ações que se anulam 

reciprocamente. 

Esta visão sobre gestão foi adotado pelo Estado de Minas Gerais no âmbito do 

Choque de Gestão17 (2002), introduzindo na administração pública mineira uma nova 

arquitetura governamental voltada para resultados proposta pelo Governo Matricial, a qual 

prevê três formas de coordenação e o alinhamento das diversas organizações envolvidas na 

implementação dos programas à agenda estratégica, usadas muitas vezes de maneira 

combinada: (MARINI; MARTINS, 2004) 

                                                           
17

 Para maior entendimento vide ANASTASIA, Antonio Augusto. Apresentação. In: MARINI, Caio; MARTINS, 

Humberto F.; VILHENA, Renata; e BARRETO, Tadeu (Organizadores). O Choque de Gestão em Minas Gerais: 
Políticas da Gestão Pública para o Desenvolvimento. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2006. e  VILHENA, Renata. 
Rumo à Segunda Geração do Choque de Gestão. In: MARINI, Caio; MARTINS, Humberto F.; VILHENA, Renata; 
e BARRETO, Tadeu (Organizadores). O Choque de Gestão em Minas Gerais: Políticas da Gestão Pública para o 
Desenvolvimento. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2006. 
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1) a pactuação de compromissos entre as organizações 

responsáveis pela implementação da agenda;  

2) o redesenho de processos, estruturas e competências 

regimentais;   

3) a implementação de modelos de gestão de projetos para projetos 

e programas transversais.  

Sendo o Projeto Estruturador Centro da Juventude de Minas Gerais - Plug Minas um 

programa público transversal, visto que alinha vários atores públicos e privados para a 

implementação e execução da política, este necessita de um aparato que permita a 

coordenação das atividades dessas diversas instituições. A forma que se busca alinhar tais 

organizações, distinta em certa medida das três formas apresentadas, é dada pelo modelo 

de gestão que é o foco dessa análise. 

Assim, essa seção focou-se na delimitação da relação das teorias organizacionais de 

redes, partindo para um enfoque mais próximo de utilização dessas teorias no âmbito de 

setor público.  O fortalecimento do conceito de Estado- rede, propiciou o advento de formas 

organizacionais para implementação de políticas que alinham diversos atores com objetivos 

individuais, mas que buscam um ideal comum de efetivação de uma política pública. 



38 

 

 

3. Parceria e o modelo de contratualização de resultados mineiro com as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 

 

A reforma gerencial inspirada no New Public Management, segundo Bresser-Pereira 

(1996), compreende três dimensões: a) uma dimensão institucional-legal, voltada à 

descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado através da criação de 

novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regulatórias, e as 

organizações sociais; b) uma dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a 

introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores – a administração por 

resultados, a competição administrada por excelência, e o controle social – em substituição 

parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a 

administração burocrática; e c) uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando 

passar da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma 

confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. 

Dessa forma, um dos princípios fundamentais da Reforma de 1995 é o de que o 

Estado, embora conservando e se possível ampliando sua ação na área social, só deve 

executar diretamente as tarefas que são exclusivas de Estado (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Entre as tarefas exclusivas de Estado devem-se distinguir as tarefas centralizadas de 

formulação e controle das políticas públicas e da lei, a serem executadas por secretarias ou 

departamentos do Estado, das tarefas de execução, que devem ser descentralizadas para 

agências executivas como as Organizações Sociais (OS) e as Organizações Civis de 

Interesse Público (OSCIP) (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Ademais, em meados da década de 1990 houve o fortalecimento da visão e da 

prática de participação social associada à problemática da gestão e descentralização de 

ações, com a emergência de novos modelos de gestão que ampliavam as relações entre o 

Estado e as entidades não governamentais recorrendo, para esse fim, às relações de 

parceria (CKAGNAZAROFF et al., 2007). 

Essa seção analisa o conceito de parceria como o modo encontrado pelo Estado de 

formalizar a sua relação com o terceiro setor. Assim, aliado ao conceito de contratualização 

por resultados, busca-se um instrumento que possibilite a inclusão da iniciativa privada na 

execução de políticas públicas. 
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O conceito de parceria possui múltiplos significados, no entanto, de maneira geral 

sugere a noção de cooperação, confiança, complementaridade e sinergia entre indivíduos e 

organizações para o alcance de objetivos compartilhados (BARBOSA, 2009). 

A parceria pode ser vista de maneira distinta por diferentes autores. Segundo estudo 

realizado por Vasconcellos Sobrinho (2004), o conceito de parceria pode assumir dois 

aspectos de análise dominantes na literatura. O primeiro focaliza-se no ator social e 

considera a parceria como forma de auto-organização, onde a existência de confiança entre 

as partes motivada pelo senso de objetivo comum e benefício mútuo institui e mantém o 

envolvimento efetivo dos parceiros. A segunda é a perspectiva centrada nas instituições e 

organizações, a qual analisa a parceria como um efeito do movimento das instituições 

formais e políticas, que advém de um conjunto de incentivos e perspectivas criadas por 

estruturas institucionais e governamentais existentes, sendo orientada pela noção de 

complementaridade entre organizações, sob uma estrutura formal de autoridade 

(VASCONCELLOS SOBRINHO, 2004).  

Essa segunda perspectiva de parceria alia-se a definição de redes no âmbito público 

de Börzel (1997): um conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não 

hierárquica e interdependente, que vinculam uma variedade de atores que compartilham 

interesses comuns com relação a uma política, e que trocam recursos para satisfazer esses 

interesses compartilhados, reconhecendo que a cooperação é a melhor maneira de atingir 

objetivos comuns. Outro conceito correlato é o de redes de compromisso social de Inajosa 

(1999): a rede de compromisso social é coordenada em função de uma “idéia-força” e a 

definição do seu produto será baseado no modo que ocorre o compartilhamento dessa idéia 

e na delimitação do propósito de sua existência, que vai configurando o seu projeto de 

atuação, ela se tece através da mobilização de pessoas físicas e/ou jurídicas, a partir da 

percepção de um problema que rompe ou coloca em risco o equilíbrio da sociedade ou as 

perspectivas de desenvolvimento social. 

 Na visão de Lewis (2001), a parceria entre uma instituição pública e outros 

organismos, se refere a uma relação acordada, baseada em um conjunto de ligações entre 

duas ou mais organizações em um projeto de desenvolvimento, no qual as partes mantêm 

sua liberdade de ação. Em geral, envolve uma divisão de papéis e responsabilidades tendo, 

em comum, a busca dos mesmos objetivos. O termo ligações significa aqui pontos 

específicos da parceria em que atividades são divididas entre diferentes agências 

e stakeholders em diferentes momentos do projeto (LEWIS, 2001). Para fins dessa 

pesquisa, parceria é definida pela segunda visão de Vasconcellos Sobrinho (2004) 

especificada pela definição de Lewis (2001). 
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A idéia de parceria em Minas Gerais surge no âmbito da reforma gerencial da 

Administração Pública mineira, denominada Choque de Gestão, a qual iniciou sua 

implementação em 2003. O Choque de Gestão foi sinteticamente definido como “o conjunto 

integrado de políticas de gestão públicas orientadas para o desenvolvimento” (VILHENA, 

2006). A expressão “Choque de Gestão” pretendeu provocar a reflexão sobre a necessidade 

de reverter o modelo burocrático, centralizado e moroso da administração pública em uma 

nova modalidade de gerenciamento focado nos resultados para atender as demandas da 

sociedade. Dessa forma, no Governo de Minas o Choque de Gestão introduz mecanismos 

de flexibilização da gestão pública objetivando o alcance desses resultados almejados.  

Vários instrumentos gerenciais compõem o Choque de Gestão. Seu denominador 

comum é composto das relações de natureza contratual, estabelecidas não apenas entre os 

vários níveis de governo, mas também entre o governo, o setor privado e o terceiro setor 

(PECI et al., 2008). 

Desse modo, o Choque de Gestão no âmbito de suas ações prevê a “Adoção de 

novo modelo de parceria para a implementação de políticas públicas” (VILHENA, 2006) o 

qual refere-se à realização de parcerias por meio da contratualização de resultados com o 

setor privado sem fins lucrativos por meio do modelo de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) e do Termo de Parceria,  iniciado em Minas Gerais à partir 

daquele momento, seguindo a tendência do Governo Federal. 

O modelo de OSCIP mineiro foi instituído por meio da Lei nº 14.870/2003, publicada 

em dezembro de 2003 a partir de estudos das experiências do governo federal e de diversos 

estados. A regulamentação da lei mineira de OSCIP se deu, inicialmente, pelo Decreto 

nº43.749/2004 e suas modificações, revogado em outubro de 2008 pelo Decreto 

nº44.914/2008, que introduziu modificações na regulamentação. O modelo híbrido das 

OSCIPs mineiras resgata as vantagens gerenciais das organizações sociais, ao passo que 

mantém a qualificação e fomento conforme as características das OSCIPs federais 

(BARBOSA, 2009). 

Dessa forma, tal modelo compreende a qualificação, através da concessão de titulo 

(reconhecimento) às entidades do terceiro setor com características estatutárias especiais, 

com vistas a resguardar o uso de bens e recursos públicos à sua finalidade social. A 

qualificação é realizada mediante solicitação dos interessados pela SEPLAG, que, por meio 

da Diretoria Central de Modernização da Gestão (DCMG), analisa a adequação da 

documentação da entidade às normas da legislação e responsabiliza-se por todos os 
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trâmites relativos ao modelo de OSCIP, participando, inclusive, da elaboração do Termo de 

Parceria (BARBOSA, 2009). 

O modelo de OSCIP se constitui numa alternativa para implementação de políticas 

públicas em parceria com a sociedade, por meio de entidades privadas sem fins lucrativos 

(Organizações não Governamentais – ONG), com maior flexibilidade gerencial, 

característica de entidades do setor privado (JUNIOR, 2004). 

No que se refere à relação entre o Estado e as OSCIPs, vale salientar que o primeiro 

“não deixa de ser o responsável pelo serviço perante a população” (LEMOS et al., 2006, p. 

134), uma vez que o segundo é apenas o executor das benfeitorias. Isso significa que a 

presença do terceiro setor não visa, a princípio, à diminuição do Estado. Este último passa, 

apenas, a focar-se no papel de formulador e fomentador da política. 

Dessa forma, a relação com o poder público se dá por meio de termos de parcerias, 

os quais são firmados após um processo que envolve a divulgação do interesse público em 

firmar a parceria em determinada atividade ou processo, seleção de projetos, analise pelo 

respectivo conselho de política pública setorial, e pela Câmara de Coordenação Geral, 

Planejamento, Gestão e Finanças do Colegiado de Gestão Governamental  (BARBOSA, 

2009). 

Assim, os termos de parceria compreendem um pacto para obtenção de resultados 

mensuráveis por indicadores, ou definidos em atividades, projetos-programas ou um mix 

destes, dentro de um objeto definido (JUNIOR, 2004). 

Os termos de parcerias, também são disponibilizados na internet e acompanhados 

por comissão de avaliação, com representantes do órgão ou entidade público parceiro, da 

entidade privada parceira, do conselho de políticas públicas setorial e da SEPLAG. (Peci et 

al., 2008) 

Para apoiar a implementação do modelo foram elaborados e estão sendo 

ministrados cursos de capacitação para elaboração, negociação e acompanhamento de 

termos de parcerias. Além de disponibilizar na internet toda a legislação, manuais, entidades 

qualificadas, e quando ocorrem a celebração, os termos de parcerias e sua avaliação 

(BARBOSA, 2009). 

A pesquisa realizada nas relações de parcerias mineiras por Peci et al. (2008) 

evidencia que o papel articulador do Estado não significa menos atuação governamental na 

prática, visto que é o Estado o responsável por convocar boa parte das parcerias, por 

conceber novos papéis cruciais à gestão das parcerias (como supervisor e técnico) e por 
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adotar novos mecanismos de fiscalização de resultados.  Outro fator destacado nesse 

estudo é a ausência de atuação dos conselhos de representação da sociedade civil nas 

parcerias público-privadas que acarreta o preenchimento desses espaços vazios por 

estruturas burocráticas, fonte de várias críticas ao modelo. Evidencia-se, portanto uma 

orientação de cima para baixo (top-down) na reforma, com forte papel indutor dos técnicos 

do governo, como evidenciado em análises históricas das reformas brasileiras de gestão 

pública (Peci et al. , 2008). 

Adicionado a tal constatação tem-se o estudo de Ckagnazaroff et al. (2007) que fala 

sobre os riscos inerentes dessa parceria por parte do Estado principalmente a falta de 

prestação de contas por parte das ONG’s para com a sociedade, problema de mensuração 

e desenvolvimento de indicadores efetivos, dificuldade de responsabilização, havendo o 

risco de essas organizações estarem mais interessadas na obtenção de recursos 

financeiros do que em efetivamente contribuir para a concretização de objetivos públicos.  

No entanto, apesar de tais riscos, foi evidenciado no estudo (CKAGNAZAROFF et 

al., 2007) que a parceria é considerada como uma estratégia relevante para os dois grupos 

de atores: ONGs e Estado, visto que a complementariedade de recursos, o aprendizado e a 

possibilidade de realização de objetivos em comum em prol da sociedade se apresentam 

como fatores incentivadores para a formação de parceiras e que os riscos que os dois lados 

enfrentam fazem parte do processo, mas  podem ser atenuados com um maior e mais 

qualificado envolvimento da sociedade e maior transparência em relação às parcerias 

(CKAGNAZAROFF et al., 2007). 

Esse item evidencia, portanto, que o Estado de Minas Gerais segue a tendência do 

governo federal de parcerias com a sociedade civil organizada para a execução de políticas 

públicas. Esse mecanismo de gestão gera mais flexibilidade na intervenção social e pode 

ser considerado benéfico tanto para os parceiros quanto para a sociedade, uma vez que 

busca-se a complementaridade e a colaboração para a execução das ações. Assim, os 

Termos de Parceria, são os instrumentos que possibilitam operacionalizar a contratualização 

por resultados entre o Estado e o terceiro setor. Nesse trabalho, o entendimento dessa 

relação de parceria se faz essencial para compreensão do estudo de caso do Projeto 

Estruturador Centro da Juventude de Minas Gerais/Plug Minas que será descrito nas 

próximas seções. 
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4. Tratamento metodológico 

 

O processo de pesquisa em administração busca descrever as realidades de ações e 

interações administrativas de um modo verdadeiro (HAIR JR, 2005) para fins desse 

trabalho, opta-se pela pesquisa exploratória, dado o seu objetivo de proporcionar maior 

investigação do objeto do estudo, ser orientada para descoberta e possibilitar a construção 

de hipóteses. Assim, “não são planos que tem a intenção de testar hipóteses específicas de 

pesquisa” (HAIR JR, 2005, p. 84). 

Classificando essa pesquisa com base nos procedimentos técnicos utilizados têm-se 

a opção pelo Estudo de Caso, que consiste em um “estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, 

p. 54).  

Yin (2001) discute que a adoção do Método do Estudo de Caso é adequada quando 

são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador 

tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos 

sociais. Para o autor, embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial como 

ponto de partida para utilização do método, alguns estudos organizacionais enquadram-se 

em situações em que o pesquisador se vê frente a frente com problemas a serem 

compreendidos e para os quais estudos experimentais não podem ser aplicados; ou em 

situações nas quais estudos de natureza predominantemente quantitativa não dão conta dos 

fenômenos sociais complexos que estejam envolvidos nas mesmas. 

A modalidade de estudo de caso definida para essa pesquisa é o estudo de caso 

intrínseco, ou seja, aquele que o caso é o próprio objeto de pesquisa. Assim, o que se 

almeja é mais aumentar a compreensão de um fenômeno, conhecendo-o em profundidade, 

do que para delimitá-lo (GIL, 2002). 

Gil (2002) salienta que o processo de coleta de dados do estudo de caso é mais 

complexo do que o de outras modalidades de pesquisa, visto que deve utilizar mais de uma 

técnica de coleta como um princípio básico fundamental para garantir a qualidade dos 

resultados obtidos, garantindo assim, que tais resultados sejam provenientes da 

convergência ou divergência das observações obtidas por diferentes procedimentos. Dessa 

forma, a utilização de múltiplas fontes de evidências (Yin, 2001) constitui, portanto, o 

principal recurso utilizado pelo estudo de caso para conferir significância a seus resultados. 
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Atendendo a tais preceitos, essa pesquisa foi realizada através de revisão 

bibliográfica desenvolvida com base em artigos científicos e livros, sendo que os principais 

autores utilizados foram: Castells (1997,1998,1999) ; Agranoff (1983,1990,1999) ; Börzel 

(1997); Bresser-Pereira (1996,1998); Fleury (2002); Lopes e Morais (2000); Mandell (1990); 

Marini e Martins (2004); Marini (1996,2008); Marques (1999); Peci e Costa (2002); Vizeu 

(2003); Williamson (1991). Adicionalmente, foi utilizada a coleta de dados primários, 

principalmente através da análise documental dos relatórios produzidos no âmbito do 

Projeto Estruturador Centro da Juventude para a concepção do mesmo, elaborados pela 

consultoria Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife (CESAR), além dos 

instrumentos de gerenciamento de projetos (Status Report e Planos de Projetos) produzido 

pelo escritório de projetos (SCGERAES).  Destaca-se forte predominância da análise 

documental no âmbito dessa monografia, visto a existência de inúmeros relatórios que 

delimitam a concepção teórica do projeto. 

Como forma de investigar o estudo de caso, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas de cunho qualitativo, cujo roteiro está no apêndice A, sendo que a técnica de 

entrevista exploratória utilizada foi a entrevista em profundidade definida por Hair Jr (2005, 

p. 85) como “uma sessão de discussão individual entre o entrevistador treinado e o 

entrevistado”, nesse método os entrevistados são escolhidos devido a um tipo de percepção 

especializada do tema abordado. 

Para fins desta pesquisa foram entrevistados cinco pessoas sendo duas da equipe 

do projeto estruturador Centro da Juventude/Plug Minas que representa a Secretaria de 

Estado de Cultura (SEC), um representante do Programa Estado para Resultados (EpR) e 

um representante da consultoria CESAR a qual auxiliou na concepção do projeto, bem como 

um representante da OSCIP parceira gestora do projeto Instituto Cultural Sérgio Magnani 

(ICSM). Essas pessoas foram escolhidas em razão do notório saber e participação efetiva 

no desenvolvimento do Projeto. Esses dados qualitativos, que foram coletados por meio de 

registro de palavras, possibilitaram a obtenção de informações aprofundadas (de maior 

compreensão) sobre algumas características investigadas, facilitando a descoberta de 

motivações e valores ocultos, os quais exigem um esforço de interpretação de cunho 

subjetivo, obtendo-se, portanto, “resultados subjetivos” (HAIR JR, 2005, p. 102). 

É essencial destacar que um dos principais limites dessa análise é que o modelo de 

gestão a ser investigado ainda não foi completamente implementado. Dessa forma, essa 

construção é apenas teórica, delineada por princípios e metodologias que começam a ser 

testadas na prática, sendo passível de várias mudanças posteriores visando o 

aprimoramento do modelo a fim de torná-lo mais eficiente. 
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5. Estudo de Caso 

5.1  O Projeto Plug Minas 

 

O pressuposto que norteia toda a criação do projeto Plug Minas parte da revisão do 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado do Estado de Minas Gerais (PMDI) enviado 

para a Assembléia Legislativa em maio de 2007 e aprovado em setembro de 2007. O PMDI 

prevê um conjunto de ações estratégicas que possam vir a gerar o objetivo principal do 

Plano que é “Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver” (MINAS GERAIS, 2007).  

Para atingir esse objetivo, foram criadas 11 áreas de resultados estratégicas para as 

políticas públicas, sendo uma delas o Protagonismo Juvenil. O pilar fundamental deste plano 

e também objetivo da segunda geração do Choque de Gestão é o aprofundamento de uma 

incessante busca pelo Estado de Resultados, sendo assim, os destinatários das políticas 

públicas foram organizados em cinco eixos estratégicos: Pessoas instruídas, qualificadas e 

saudáveis; Empresas dinâmicas e inovadoras; Cidades seguras e bem cuidadas; Eqüidade 

entre pessoas e regiões; jovens protagonistas - construindo uma forte aliança social 

estratégica, esse eixo pretende organizar as diversas ações dirigidas à juventude com o 

objetivo de ampliar a oferta de emprego, o empreendedorismo e a inclusão social dessa 

camada da população (MINAS GERAIS, 2007). 

Figura 1: Mapa Estratégico de Minas Gerais 

 

Fonte: MINAS GERAIS. Plano mineiro de desenvolvimento integrado 2007-2023. Belo Horizonte: Ed. 
Rona, 2007 
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Diante disso, tem-se o jovem como parte do público-alvo para as políticas públicas 

do Estado durante os próximos anos. A área de resultados Protagonismo Juvenil visa 

principalmente aumentar o percentual de jovens que concluem o Ensino Médio e ampliar as 

suas oportunidades de inclusão produtiva, para isso conta com os seguintes Projetos 

Estruturadores: Centro da Juventude de Minas Gerais, Ensino Médio Profissionalizante, 

Minas Olímpica, Poupança Jovem, Promédio - melhoria da qualidade e eficiência do ensino 

médio (MINAS GERAIS, 2007). 

Segundo o PMDI (MINAS GERAIS, 2007), esses projetos buscam atingir os objetivos 

estratégicos de promover a capacidade realizadora e a contribuição social dos jovens 

mineiros, mobilizar a sociedade civil para a realização das ações de protagonismo juvenil, 

reduzir a evasão escolar no Ensino Médio, além de prevenir a violência, o uso de drogas, as 

doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce.  

Nesse momento, faz-se importante destacar os conceitos que delimitam o 

Protagonismo Juvenil relacionado à preparação do jovem para o exercício da cidadania, no 

entanto, tal conceito não se restringe exclusivamente a tal propósito. O Protagonismo 

Juvenil também contribui para: a) o desenvolvimento pessoal (aprender a ser); b) a 

preparação para o trabalho (aprender a fazer); c) o autoconhecimento; d) a auto-estima; e) a 

visão do futuro; e, servindo ainda, para o desenvolvimento da: f) autogestão; g) 

heterogestão; e, h) cogestão, entre outras habilidades (COSTA, 2000b). 

Segundo Costa (2000a), o Protagonismo Juvenil deve ser visto como ferramenta que 

favorece a atuação dos jovens com criatividade e solidariedade, “junto a pessoas do mundo 

adulto (educadores), na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na vida 

social mais ampla” (COSTA, 2000a, p. 1). O jovem, individualmente ou em grupo, deve 

participar do contexto escolar e no comunitário como forma de demonstrar seu 

protagonismo, “para buscar soluções de problemas reais, em atuação de iniciativa, liberdade 

e compromisso, com participação autêntica” (COSTA, 2000a, p. 1). 

No entanto, essa ação protagônica não deve se dar nem sobre os jovens e nem para 

eles, mas juntamente com eles. A UNESCO (2004) defende a necessidade de incluir o 

jovem como ator social atuante no desenho das políticas, que devem ser de/com e para as 

juventudes. Assim, ambos os autores buscam enfoque na responsabilidade desses jovens 

que implica em autonomia e não-manipulação dos mesmos para uma atuação mais efetiva. 

Dessa forma, a ação protagônica desenvolve neles, a autocrítica e a capacidade de 

autodeterminação na tomada de opções políticas, colaborando assim, para a 

democratização da sociedade: 
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Por meio de uma participação genuína em projetos que levem à solução de 

problemas verdadeiros, os jovens desenvolvem capacidade de reflexão 

crítica e comparação de perspectivas, que são essenciais para a 

autodeterminação de suas opções políticas. O benefício é duplo: a 

autodeterminação do jovem e a democratização da sociedade. (COSTA, 

1999, p. 4). 

 

Desse modo, têm-se como perspectivas para a política mineira de juventude o 

favorecimento da discussão sobre a elaboração de direitos específicos da juventude sob a 

ótica do protagonismo juvenil, o desenvolvimento de práticas educativas voltadas para as 

especificidades dos grupos heterogêneos, o estímulo e apoio ao empreendedorismo jovem 

com vistas a proporcionar a geração de renda própria ao jovem, estímulo ao protagonismo 

juvenil por meio da criação de Conselhos de Juventude e Centros de Referência de 

Juventude, estímulo do desenvolvimento do voluntariado jovem por meio da concessão de 

bolsas de estudo, revisão, aperfeiçoamento e ampliação dos programas existentes, fomento 

à formação do jovem como disseminador da cultura local e regional (MINAS GERAIS, 2007). 

Nesse contexto, o Centro da Juventude de Minas Gerais foi apresentado 

efetivamente como projeto na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 

2008-2011, através da transformação do projeto Centro de Referência Jovem Minas, 

passando a integrar a carteira de projetos estruturadores do Estado da área de resultados 

Protagonismo Juvenil.  

O objetivo inicial deste projeto era de “criar um espaço inter-institucional de 

referência para os jovens, capaz de estimular a postura pró-ativa desses em relação ao seu 

futuro” (MINAS GERAIS, 2008, p. 18). Seu escopo de atuação prevê a realização de uma 

intervenção integrada entre o setor público e privado, com vistas à consecução de um 

espaço de referência para a juventude, tendo como parâmetro a importância da educação 

para essa parcela da população. Esse projeto visa principalmente: potencializar a 

participação dos jovens na sociedade civil organizada; propiciar o aprendizado pelo e para o 

trabalho; gerar um ambiente de socialização com difusão cultural; construir um espaço de 

diálogo informado entre a juventude e o setor público; disseminar a postura empreendedora 

entre os jovens; identificar e divulgar os jovens talentos (MINAS GERAIS, 2009d). 

Ao longo de seu desenvolvimento, o escopo desse projeto se ampliou, sendo 

incorporado ao eixo norteador da cultura digital.  Visando estabelecer uma interlocução 

direta com seu público-alvo – o jovem – o centro da juventude passou a ser denominado 

Plug Minas - Centro de Formação e Experimentação Digital. De acordo com os gestores do 

projeto, a escolha da cultura digital foi uma decisão estratégica na formulação do mesmo, 

partindo-se do pressuposto de uma tendência mundial do uso das novas tecnologias na 
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sociedade contemporânea. Encara-se o jovem como já pertencente desse mundo digital, 

visto que diferentemente das gerações anteriores eles já estão inseridos em um contexto no 

qual o conhecimento e as informações estão disseminados através dos instrumentos 

digitais. Além disso, ressalta-se a existência de redes sociais nas quais esses jovens já 

estão inseridos, evidenciando a participação e contato desses com as ferramentas digitais. 

Dessa forma, essa escolha foi feita visando atrair o jovem para participação das atividades 

do projeto e, além disso, possibilitar uma formação desses jovens que fosse alinhada com a 

demanda do mercado por profissionais com conhecimento em novas tecnologias. Portanto, 

a idéia do Plug Minas é a construção de um espaço diferenciado para a formação do jovem 

tendo a cultura digital como pilar fundamental do processo de ensino e de aprendizagem. 

O Plug Minas terá suas atividades desenvolvidas em 12 núcleos distintos, que 

ocuparão uma área de aproximadamente 67 mil metros quadrados no bairro Horto, em Belo 

Horizonte, local que no passado foi sede de uma unidade da  Fundação Estadual do Bem-

Estar do Menor - FEBEM (MINAS GERAIS, 2009d). 

De acordo com os entrevistados e Minas Gerais (2007b) esse projeto busca 

revolucionar o cenário atual das políticas públicas para a juventude que é envolto por leis e 

projetos que enfatizam apenas os problemas da juventude, desconsiderando os jovens 

como sujeitos capazes de, colaborativamente, construir soluções. Dessa forma, todas as 

diretrizes pedagógicas do Plug Minas foram construídas no sentido de valorizar o 

protagonismo juvenil e inovação educacional. 

O Centro da Juventude tem como metodologia de atuação três eixos principais: um 

primeiro relacionado às áreas nas quais busca-se atingir RESULTADOS: educação, 

trabalho, participação social; um segundo eixo que trata das VOCAÇÕES a serem 

trabalhadas com os jovens: artes, esportes, tecnologia; e um terceiro, referente à natureza 

das ATIVIDADES propostas: formativas, produtivas, experimentais (MINAS GERAIS, 

2007b). 

A resultante da composição destes eixos forma um espaço como na figura abaixo, 

representativa da orquestração pretendida para o Centro. 
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Figura 2: Os três eixos de ação do Plug Minas 

 

Fonte: MINAS GERAIS.  Secretaria de Estado de Cultura. Centro da Juventude de Minas 
Gerais/Plug Minas. Centro da Juventude de Minas Gerais: Proposta Técnica Preliminar. Belo 

Horizonte, 2007b. Documento Interno. 

O pressuposto do projeto é que cada participante estará diretamente envolvido em 

apenas um dos núcleos, sendo que cada núcleo exercerá as suas atividades perpassando 

por todas as dimensões de forma a enfatizar prioritariamente um dos três aspectos: 

 Formação: ênfase no desenvolvimento, em longo prazo, de 
conhecimentos ao mesmo tempo amplos e verticalizados, além de 
habilidades e atitudes, base para uma formação educacional superior e para 
empregabilidade de alto nível; 

 Produção: ênfase na especialização, em médio prazo, de técnicas 
voltadas ao mercado de serviços e à participação dos jovens nas cadeias 
econômicas locais; 

 Experimentação: ênfase em práticas de inovação, através de 
experimentos educacionais de curto prazo, potencialmente motivadores do 
engajamento mais intenso dos jovens nas práticas do Centro. (MINAS 
GERAIS, 2007b, p. 9-10)  

 

A proposta é que as atividades, por sua vez, sejam desenvolvidas em Núcleos, como 

já mencionado, a unidade mínima de ocupação dos galpões do Centro da Juventude. Cada 

Núcleo pode ser visualizado na figura acima como uma interseção dos três eixos, na medida 

em que os jovens participantes construirão, no cotidiano dos Núcleos, resultados a partir de 

diferentes vocações e atividades, ou seja, cada núcleo irá trabalhar perpassando por todos 

os aspectos descritos buscando atingir pelo menos uma vocação, uma atividade e um 

resultado daqueles já citados (MINAS GERAIS, 2007b). 

Os doze núcleos previstos inicialmente para o Plug Minas, de acordo com Minas 

Gerais (2007b), foram: 
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1. Fábrica de Jogos- formação de desenvolvedores de jogos digitais; 

2. Valores de Minas- formação do artista cênico e equipes de 

produção tecnológica de eventos; 

3. Núcleo de Tecnologias do Esporte- melhoria da produtividade de 

atletas amadores e formação de educadores na área; 

4. Amigos do Professor- inovação em educação e aprendizagem, 

capacitação de educadores e formação de comunidades on-line; 

5. Núcleo de Produção de Som e Imagem- formação em 

comunicação para rádio, TV e TV Digital; 

6. Núcleo de Gestão e Empreendedorismo- protagonismo juvenil e 

formação de gestores comunitários; 

7. Núcleo de Criação e Design- formação para o estudo de 

processos e design de produtos; 

8. Núcleo das Cidades- participação na transformação da cidade e 

formação de técnicos de infra-estrutura e da paisagem; 

9. Núcleo de Arte & Tecnologia- formação de tecnólogos para as 

artes; 

10. Laboratório de Culturas do Mundo- aprendizagem de línguas e 

culturas dos povos; 

11. Academia de Esportes Virtuais- entretenimento e treinamento 

esportivo através de jogos digitais; 

12. Núcleo de Caminhos do Futuro- espaço de exposição dos 

artefatos e metodologias produzidas no Centro.  

No decorrer do desenvolvimento do projeto os núcleos foram se configurando, devido 

a um refinamento dessa proposta inicial e a necessidade de se efetivarem parcerias para 

possibilitar a existência dos mesmos. Isso porque esse trabalho de prospecção de parceiros 

é um pressuposto para a viabilidade do projeto, já que de acordo com o entrevistado B: 

O Governo do Estado estava disposto a fazer uma grande transformação 
física no espaço da antiga FEBEM, mas contava com parceiros privados 
para patrocinar cada um dos núcleos, reunindo forças suficientes para um 
programa ousado e inovador, único e além-fronteiras no campo das 
políticas públicas para a juventude. (ENTREVISTADO B)  
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Dessa forma, no momento das entrevistas e de acordo com Minas Gerais (2009b), 

os núcleos que irão compor o Plug Minas estavam definidos da seguinte forma: 

1. Valores de Minas: cursos em diversas manifestações das artes 

(teatro, circo, artes plásticas, dança e música) e na produção 

tecnológica de eventos. As atividades já foram iniciadas no começo 

de 2009, com atendimento de 570 jovens ao ano. 

2. Oi Kabum – Escola de Arte e Tecnologia: formação em linguagem 

multimídia, com cursos de design, computação gráfica, vídeo e 

fotografia. As atividades já foram iniciadas no meio de 2009 com 

atendimento de 100 jovens por ano. 

3. Amigos do Professor: laboratório de testagem, sistematização e 

disseminação de princípios, tecnologias e metodologias didáticas 

inovadoras, através e em conjunto com os educadores da rede 

pública de ensino do Estado. A previsão para o início de suas 

atividades é 2010 sendo o público atendido de 840 educadores/ano 

nas atividades presenciais e milhares de educadores e universitários 

nas atividades virtuais. 

4. Empreendedorismo Juvenil: formar os jovens na área de gestão de 

empresas, desenvolvendo suas capacidades empreendedoras e 

conhecimentos básicos de administração, através de ferramentas de 

e-commerce. O processo seletivo já está sendo realizado, com início 

das atividades em 2010, sendo o número de atendimento de 180 

jovens/ano. 

5. Desenvolvimento de Jogos Digitais: formação e profissionalização 

por meio de oficinas de estudo e criação de jogos digitais. O 

processo seletivo já está sendo realizado com início das atividades 

em 2010 e atendimento de 500 jovens/ano. 

6. Centro de Vocação Tecnológico (CVT): centro de treinamento 

voltado para a qualificação e profissionalização, o qual irá oferecer 

cursos de informática e idiomas. As suas atividades estão previstas 

para iniciar em 2010, sendo o público atendido de 120 jovens/ano. 

7. Usina do CRIAR: espaço equipado de incentivo à expressão dos 

jovens por meio da produção audiovisual. Através de editais anuais, 

o núcleo oferecerá a 30 projetos selecionados anualmente o suporte 
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para colocarem em prática suas próprias idéias no campo do vídeo, 

da televisão e do cinema. Início das atividades previstas para 2011, 

com um público atendido de 300 jovens/ano. 

De acordo com as entrevistas, os núcleos acima citados já estão com parcerias 

firmadas (exceto Usina do CRIAR), sendo que toda a programação para o início das 

atividades já foi realizada. Ao longo da implantação do Plug Minas, caso sejam identificadas 

oportunidades e firmadas parcerias, outros núcleos poderão ser criados, totalizando o 

número inicialmente previsto de 12 núcleos, sendo eles: 

8. Núcleo de Criação e Design: formação e estudo de processos de 

design, com ênfase na área da moda. 

9. Núcleo de Tecnologias do Esporte: mapeamento de competências 

esportivas e planejamento de treinamentos de atletas por meio do 

uso de recursos tecnológicos. 

10. Núcleo das Cidades: formação de técnicos de infra-estrutura e da 

paisagem por meio da aplicação de recursos tecnológicos. 

11. Núcleo de Arte e Tecnologia: formação de tecnólogos para as 

artes eletrônicas, por meio da tutoria de artistas residentes. 

12. Núcleo de Caminhos do Futuro: espaço de exposição dos 

artefatos e metodologias produzidas no Plug Minas, funcionando 

como uma grande galeria. (MINAS GERAIS, 2009b) 

De acordo com o entrevistado B, toda essa mudança comprova a lógica 

incrementalista que é proposta pelo modelo de gestão do Plug Minas, a qual será explicada 

mais adiante, uma vez que os núcleos são construídos na medida em que as parcerias são 

firmadas e há uma troca de metodologias e processos, sempre levando em conta as 

diretrizes macro estabelecidas. Comprova-se a existência de uma flexibilidade na 

formalização das parcerias, na construção dos núcleos e na própria destinação do espaço, 

visto que ele poderá ser utilizado na medida em que são captados parceiros. Outro ponto a 

ser destacado é uma economia na obra de adequação física do espaço já que não serão 

mais construídos galpões, apenas reformados os já existentes, sendo tal economia benéfica 

em um cenário de queda de arrecadação pública decorrente da crise econômica mundial 

que permeia o presente momento. No entanto, não está identificada uma perda de 

abrangência do projeto, uma vez que será buscado o atendimento de mais jovens nos 

espaços disponíveis, mesmo com a não construção de prédios. 
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Além dos núcleos têm-se a disponibilização do estúdio de áudio, que será um 

espaço para a gravação de produções musicais da comunidade, e um estúdio de vídeo que 

será destinado à gravação de vídeos e produção de programas relacionados às atividades 

do Centro (MINAS GERAIS, 2009b). 

Embora guardem especificidades, a intenção é que os núcleos não sejam 

considerados como um conjunto de projetos sociais independentes instalados em um 

mesmo espaço, mas que sejam articulados entre si de maneira que o Centro funcione por 

meio da orquestração de todos eles, como parte de um projeto único onde o todo é maior 

que as partes, sendo essa estrutura flexível e dinâmica de gestão, essencial para eficiência 

na realização de suas atividades (MINAS GERAIS, 2007b). 

De acordo com os entrevistados, inicialmente a proposta era concluir a implantação 

em 2009, no entanto, devido a vários problemas, referentes principalmente as obras dos 

galpões e prospecção de parceiros, essa implantação acabou sendo mais compartimentada. 

Desse modo, optou-se por uma implementação modular, a qual iniciou-se com intervenções 

em 2008,  prosseguindo com o começo das atividades de alguns núcleos em 2009 e 2010, 

sendo que o término da implementação poderá se dar em 2011 (MINAS GERAIS, 2009). A 

previsão é de que, quando plenamente implantado, o Plug Minas seja capaz de atender 

cerca de 7.000 jovens (MINAS GERAIS, 2009), sendo estes prioritariamente da rede pública 

de ensino e egressos desta. A proposta é que o Centro uma vez construído e implementado, 

busque uma sustentabilidade através da geração de recursos por meio de parcerias com 

outras esferas de governo, empresas e organizações da sociedade civil. Há um conceito 

que também sejam gerados recursos próprios com a produção dos jovens nos núcleos 

(MINAS GERAIS, 2008b), no entanto, de acordo com os gestores entrevistados, tal 

dinâmica ainda não foi concebida, sendo apenas uma diretriz de ação futura. Nas palavras 

do entrevistado A temos: 

 A geração de recursos próprios seria uma idéia inicial de que alguns 
núcleos iriam produzir e vender essa produção para o mercado. Mas a 
grande dificuldade é como se dará esse processo, por se estar dentro de 
um projeto de governo e fazer uma distribuição de recursos, tem que se ter 
um certo cuidado com isso. Tem que se ter uma lógica cooperativa, para 
remunerar esses jovens. Eu não acredito numa auto-sustentabilidade 
completa, podem-se ter apenas os patrocinadores privados, mesmo porque 
nem todos os núcleos têm produtos para colocar no mercado. 
(ENTREVISTADO A) 

 

O Plug Minas é considerado em todos os seus documentos e por todos os 

entrevistados como uma unidade, ou seja, uma configuração cuja dinâmica mantém uma 

forte articulação entre seus Núcleos e atividades, a partir do foco em resultados (educação, 
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trabalho, participação) construídos sobre vocações (artes, esportes, tecnologia). Esta 

natureza unitária parte da perspectiva do jovem e dos percursos que este constrói no 

Centro, sendo este, considerado como o principal foco de atuação e esforços do Plug Minas 

(MINAS GERAIS, 2007b). 

 O jovem entra no Centro da Juventude através de um processo seletivo que ocorre 

anualmente, o qual é composto por duas etapas, sendo iniciada sua divulgação e inscrição 

em setembro do ano corrente e o término da seleção ocorre somente em fevereiro do ano 

seguinte. A primeira etapa desse processo seletivo é o preenchimento digital da ficha de 

inscrição e a realização de um teste também online para a identificação do perfil do jovem e 

suas competências, possibilitando a associação dele ao núcleo mais adequado aos seus 

desejos e as suas habilidades. Uma vez pré-selecionado para o núcleo em questão o jovem 

é encaminhado para uma seleção própria desse núcleo, sendo que cada núcleo tem 

autonomia para estabelecer seus critérios de seleção para essa segunda etapa do 

processo, que culmina nos alunos que efetivamente irão participar das atividades do núcleo 

(MINAS GERAIS, 2009c). 

Esse processo serve para selecionar os jovens para a entrada nos núcleos, no 

entanto, os jovens excedentes formam um banco de dados que será utilizado para a 

chamada prioritária desses jovens que estiverem interessados, para participar das 

atividades extras que serão desenvolvidas no Plug Minas como: seminários, palestras, 

feiras, workshops, apresentações artísticas, utilização dos estúdios de áudio e vídeo, 

eventos culturais, dentre outras. Ou seja, aqueles que não passaram na segunda etapa 

terão prioridade em participar das atividades extras do Plug Minas (MINAS GERAIS, 2009c). 

Quando o jovem inicia suas atividades no Plug Minas é firmado um Acordo Didático, 

que é definido como um documento no qual o jovem se compromete a participar 

efetivamente das aulas e atividades do núcleo correspondente e traça objetivos e metas 

individuais que ele pretende alcançar durante seu período de permanência no projeto. Esse 

acordo é acompanhado por um orientador pedagógico de referência, que o núcleo 

disponibiliza para cada grupo de alunos. Esse orientador deverá estar constantemente 

monitorando de forma individual o processo de aprendizagem de cada aluno e dando 

feedbacks para eles sobre o desenvolvimento dos mesmos, além de fornecer todo o suporte 

para potencializar o processo de aprendizagem do jovem (MINAS GERAIS, 2009c). 

Nas duas próximas seções será descrito e analisado o objeto desse trabalho: o 

modelo de gestão do Plug Minas. Será investigado primeiramente o contorno das estruturas 

organizacionais e institucionais que permeiam o modelo, posteriormente serão analisados 
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os processos já delineados de interações dessas estruturas, lembrando que esses 

processos ainda estão começando a ser implementados. 

5.2  Modelo de Gestão: Estrutura Organizacional  

 

O modelo desenhado para a governança do Plug Minas foi estruturado para 

realização de uma intervenção intersetorial (iniciativa privada, setor público e terceiro setor) 

de forma que há três atores preponderantes nessa relação. Primeiramente tem-se a OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) gestora do projeto, a qual é escolhida 

pelo Estado e recebe recursos públicos através do Termo de Parceria para operacionalizar o 

projeto e atingir as metas e objetivos estabelecidos. Em segundo, têm-se os mantenedores 

que são os parceiros financiadores de cada núcleo, eles entram com todo o investimento 

necessário para que o núcleo possa funcionar: equipamentos, pessoal, custeio, dentre 

outros e acompanham os resultados e retornos obtidos. E por último têm-se as ONGs 

executoras, que são entidades da sociedade civil organizada as quais operacionalizam cada 

núcleo, sendo importante tal participação no sentido de que elas agregam conhecimento aos 

núcleos devido sua expertise em trabalhos correlatos. O entrevistado B fala um pouco como 

se configura essa relação:  

A gente tem três figuras que cuidam do Plug Minas: o Estado, na figura da 
OSCIP que é a grande síndica, a qual controla e facilita todas as interações; 
o mantenedor que é o financiador do núcleo e que fiscaliza a gestão 
administrativa e interna do mesmo, uma vez que ele aplica um investimento 
e quer ver o retorno deste e a ONG executora, que recebe o dinheiro e 
operacionaliza o atendimento do jovem, seguindo tanto os preceitos do 
mantenedor quanto as diretrizes do Plug Minas. (ENTREVISTADO B) 

 

A figura abaixo ilustra como se pretende construir essas relações no modelo de 

gestão do Plug Minas. 
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.  

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que o modelo de gestão do Plug Minas segue as tendências 

preconizadas pelas teorias da reforma gerencial da administração pública, já discutidas na 

introdução dessa monografia e na seção 3 desse trabalho, firmando-se um Termo de 

Parceria entre o Estado e a OSCIP que será a gestora do projeto: Instituto Cultural Sergio 

Magnani (ICSM). Esse modelo de gestão se caracteriza, portanto, como uma forma de 

colocar em prática os princípios de Estado para Resultados, contratualização por resultados 

e gestão de políticas públicas em parceria com a iniciativa privada, que está envolto o 

Governo de Minas nesse momento. 

 Dessa forma, pode-se observar que a opção por esse modelo de gestão foi feita 

seguindo essa diretriz de governo predominante no período, uma vez que, segundo os 

entrevistados, através do exame das alternativas possíveis, os gestores do projeto 

juntamente com os altos executivos de governo optaram por um modelo que incluísse a 

iniciativa privada no financiamento e na execução direta do projeto. De acordo com o 

entrevistado B: 

[...] o governo tinha um espaço e queria reformá-lo para fazer um centro de 
referência da juventude, com o monitoramento e acompanhamento de uma 
OSCIP, que pudesse exercer as funções operacionais da política de forma 
mais flexível e efetiva. (ENTREVISTADO B) 

 

Entidade Gestora do NPG 

(OSCIP-Gestora) 

Parceiro 

Mantenedor 

ONG 

Executora 

Núcleo 1 

Parceiro 

Mantenedor 

ONG 

Executora 

Núcleo 2 

Parceiro 

Mantenedor 

ONG 

Executora 

Núcleo n 

GGoovveerrnnoo  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  MMiinnaass  GGeerraaiiss  --  PPlluugg  MMiinnaass  

Figura 3: Estrutura de Governança Plug Minas 
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Dessa forma, os gestores do projeto entrevistados alegam que esse modelo de 

parceria com a OSCIP, baseado na contratualização por resultados era o melhor possível 

para execução dessa política, visto seu caráter intersetorial (governo, empresa e terceiro 

setor) e a necessidade de agilidade e flexibilidade para resolver todos os conflitos de 

interesses que poderão existir face a quantidade de atores envolvidos. Segundo o 

entrevistado A temos: 

Não havia como operacionalizar a gestão cotidiana do projeto: o jardim, a 
segurança, a manutenção, o acompanhamento dos núcleos, dentro do 
próprio governo. A estrutura demandada para isso é muito grande. Mesmo 
que o governo terceirizasse esses serviços, o esforço desse 
acompanhamento dentro do governo inviabilizaria o projeto. Um dos 
fundamentos desse modelo de gestão é a própria viabilidade, sendo a única 
forma de conseguir operacionalizar o projeto. (ENTREVISTADO A) 

 

Assim, opta-se por esse modelo de parceria devido ao pressuposto da 

intersetorialidade ao qual foi concebido o projeto, de maneira que, para sua viabilização 

serão imprescindíveis as parcerias com outras esferas de governo, empresas privadas e 

organizações da sociedade civil (MINAS GERAIS, 2009d). 

Outro ponto que justifica a opção por esse modelo de gestão, segundo a opinião dos 

entrevistados, é a garantia de sustentabilidade do projeto através dos governos. Assim, nas 

palavras do entrevistado A e do entrevistado B temos pontos de vista convergentes:  

Adotar essa premissa de gestão compartilhada com o terceiro setor traz 
consigo o ideal de que as políticas públicas necessitam de maior eficiência, 
e de que os parceiros do terceiro setor podem cumprir esse papel, por meio 
da maior flexibilidade de sua ação. Além desse ideal, um princípio 
sustentador desse arranjo, originado nas conversas com o CESAR, é o de 
que a sustentabilidade do projeto dependia, a médio prazo, da orquestração 
de atores para sua defesa, a exemplo do que foi feito no Porto Digital, em 
Recife. Ou seja, para criar um projeto com certa blindagem política, capaz 
de perenizar a troca de governos, dever-se-ia buscar uma pluralidade de 
atores para defender a iniciativa. (ENTREVISTADO B) 

O projeto tem um modelo de gestão intersetorial, de parceria com a 
iniciativa privada. Do ponto de vista teórico, acreditava-se que essa 
estrutura daria mais legitimidade ao projeto e sustentabilidade do mesmo no 
tempo, inclusive diante de mudanças de governo. Ou seja, que ele seria 
menos impactado por aspectos de descontinuidade de governo que afetam 
as políticas públicas em geral. (ENTREVISTADO A) 

 

Mais um argumento que justifica a adoção desse modelo de parcerias foi levantado 

pelo entrevistado E, que salienta o desafio do custo-benefício que permeia o projeto: 

O Plug Minas ousa desde seu início ao fazer o que é ideal, não apenas o 
que é possível para aquele jovem. Por outro lado, ele tem o desafio do 
custo-benefício, uma vez que se pode chegar a conclusão que é muito caro 
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e que não gera tantos resultados quanto os esperados. Assim, a forma 
como ele está se construindo, justifica essa escolha [...] se traz mais um 
ator importante que vai querer cobrar os benefícios para esse custo, 
obtendo-se, portanto, uma maior capacidade de gerar mais benefícios.  
(ENTREVISTADO E) 

 

O entrevistado E também destaca que o Plug Minas é uma política muito focalizada, 

que busca dar aos jovens atendidos uma formação de primeira qualidade e as mesmas 

oportunidades disponíveis aos jovens de classe média. Dessa forma, o envolvimento e 

financiamento da iniciativa privada faz-se necessário como uma justificativa para a escolha 

do Estado de implementação de uma política baseada em tais critérios. Nas palavras do 

entrevistado E tem-se a defesa desse argumento:  

Esse projeto não é uma política para atender a todos, mas sim para buscar 
com que aqueles atendidos estejam no mesmo patamar e possam ter as 
mesmas oportunidades dos jovens de classe média. Acho que é importante 
o Estado fazer esse tipo de política e como o custo é alto, justifica-se uma 
atuação nesse sentido através de parcerias. (ENTREVISTADO E) 

 

Dando continuidade à descrição do modelo o Entrevistado B destaca a versatilidade 

na captação de parceiros que essa configuração proporciona, visto que poderão ser 

estabelecidas diferentes relações de parceria dentro de cada núcleo dependendo dos 

recursos que poderão ser viabilizados por cada um dos parceiros. Dessa forma, poderá 

haver um mantenedor que também é executor mais de um mantenedor para o núcleo, 

dentre outras configurações. Nas palavras do entrevistado B: 

É esse modelo de gestão que possibilita que as diversas formas de parceria 
sejam construídas, dando flexibilidade para a captação de recursos 
necessária. Por exemplo, a universidade X não tinha possibilidade de 
comprar os equipamentos, mas poderia disponibilizar os professores e 
metodologias de ensino, a empresa Y estava interessada em financiar, mas 
não sabia como. Aí juntamos a universidade X e a empresa Y como 
mantenedoras do núcleo Z, cada um contribuindo como podia. 
(ENTREVISTADO B) 

 

Para coordenação das atividades de todos os núcleos e mediação entre todos esses 

parceiros foi criado um 13º núcleo que é o Núcleo de Planejamento e Gestão (NPG) o qual é 

composto pela OSCIP gestora do projeto Instituto Cultural Sérgio Magnani (ICSM), em 

conjunto com representantes da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais (SEC) e o 

Programa Estado para Resultados (EpR). (MINAS GERAIS, 2008b; ENTREVISTADO A, B) 

O papel do Núcleo de Planejamento e Gestão (NPG) é o de: 

[...] fomentar, articular, coordenar e promover o desenvolvimento das ações 
de cada Núcleo e dos núcleos em conjunto, servindo muito mais como infra-
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estrutura, suporte e apoio do sistema de núcleos do que como um topo de 
pirâmide que dita regras para seus andares inferiores e deles cobra 
resultados, embora seja responsável por definir alguns parâmetros. (MINAS 
GERAIS, 2008b, p. 3) 

 

A maior contribuição do NPG é na definição de diretrizes estratégicas para o Plug 

Minas, além do monitoramento e suporte para as atividades realizadas em cada núcleo.  O 

Núcleo de Planejamento e Gestão trata da manutenção da missão e da visão do Plug 

Minas, sendo essencial no acompanhamento da sua trajetória de desenvolvimento. De 

acordo com Minas Gerais (2008b) o NPG deve estar sempre atento as seguintes premissas: 

“de onde estamos vindo”, “onde estamos” e “para onde vamos”. 

A idéia central é que a instituição deve ser pensada estrategicamente de forma 

incremental tanto do ponto de vista de seu planejamento como de sua operação diária. Ou 

seja, seu modo de gerir suas interações com o ambiente deve ocorrer levando em conta 

uma previsão de uma constante mudança, observando as tendências do mundo e 

incorporando as variáveis que possam influenciar o Centro, evitando, portanto, que o futuro 

destrua a organização (MINAS GERAIS, 2008b). 

Esse conceito de planejamento incremental ou incrementalismo lógico como o 

nomeia Quinn (1978; 1980), é base do processo de elaboração das estratégias do Centro da 

Juventude e posiciona-se tendo a orientação forte tanto de processo como de objetivos. 

Para Idenburg (1993) a racionalidade não é o único fator determinante na elaboração de 

estratégias, sendo estas desenvolvidas levando em conta também emoção, dúvidas, 

preocupações, intuição e desgaste. Assim, os processos usados para chegar a uma 

estratégia total são puramente fragmentados, evolucionários e altamente intuitivos (QUINN, 

1978). 

Outro conceito pertinente para elucidar esse processo é o da Estratégia emergente 

caracterizado como aquela que surge, sem necessariamente vir de um processo de 

elaboração formalizado. As pessoas formulam as estratégias porque acreditam que elas são 

importantes e/ou necessárias. Elas não aguardam autorizações ou regras para atuar. Desta 

forma, os estrategistas acumulam um aprendizado e é possível desenvolver estratégias de 

forma rápida, pois tal método exige que a implementação se dê pelas mesmas pessoas que 

formulam a estratégia. Mintzberg (1973, p.112) afirma que, dessa maneira, ocorre a “união 

entre mãos e mentes”. 

Enfim, o modo incremental pode ser resumido afirmando-se que um estrategista tem 

que esperar que eventos ocorram para depois atuar. Muitas vezes, a adoção de uma 

estratégia específica depende do momento ou da seqüência de determinados 

acontecimentos. Conforme eles ocorram, os executivos podem perceber as direções 
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específicas nas quais as organizações deveriam e poderiam mover-se. Eles podem procurar 

movimentos mais agressivos e comprometimento para suas novas percepções, sem 

paralisar atividades que estejam em andamento. Com isso, evitam reações desnecessárias 

aos seus propósitos (QUINN, 1980, p.9-10).  

Desse modo, no Plug Minas a atividade de planejamento é considerada essencial 

nesse modelo de gestão e a forma como esse planejamento será feito deverá ser sempre 

“incremental e mutante” (MINAS GERAIS, 2008b, p.4), tomando como base as práticas 

anteriores e lições aprendidas, no intuito de estar preparado para mudanças no contexto e 

novos desafios.  Assim, deve-se estar “[...] sempre se reconstruindo, se repensando e se 

replanejando, de tal forma a criar uma dinâmica institucional baseada em movimentos [...] 

articulados e coordenados pelo núcleo central”. (MINAS GERAIS, 2008b, p.4) 

Para que o Plug Minas funcione como um conjunto de articulações cooperativas, que 

colaboram para que metas (do todo) sejam de fato atingidas (pelas partes), a equipe do 

projeto e a consultoria CESAR que elaborou o documento de Diretrizes de Planejamento e 

Gestão (MINAS GERAIS, 2008b) acreditam ser essencial não construí-lo como uma 

estrutura clássica de comando e controle, como as que são desenhadas nos organogramas 

hierárquicos dos empreendimentos clássicos e burocráticos. Isso porque segundo eles, é 

necessária uma maior flexibilidade para gerir todas as complexidades advindas dessas 

relações de parceria. Portanto, nos empreendimentos geridos por estruturas de comando e 

controle clássicos, as discussões institucionais são mediadas por um excesso de níveis 

hierárquicos, gerando processos altamente burocratizados e rígidos (MINAS GERAIS, 

2008b). 

Retomando a teoria de tipologia de redes já explicadas na seção 2.2, busca-se 

caracterizar o modelo, tomando como base tais variáveis e pressupostos que permeiam 

essas tipologias comparativamente com o desenho da configuração delimitada. Dessa 

forma, de acordo com os autores Van de Ven (1979), Inajosa (1999), Grandori e Soda 

(1995), Miles e Snow (1994), Börzel (1997), retomamos o quadro comparativo analisando 

cada tipologia a luz do modelo de gestão adotado pelo Plug Minas. 



61 

 

 

Quadro 2: Comparativo da tipologia de redes e a relação com o Plug Minas 

Autor Pressuposto Classificação Definição Plug Minas

Relação em Pares
Duas organizações estabelecem 

relações de mão-dupla.

Conjunto Organizacional ou 

Constelação

Conjunto de organizações formado 

pelas relações em pares, 

estabelecidas entre uma organização 

focal e diversas

organizações membros, sem que 

estas últimas mantenham relações 

entre si.

Rede Interorganizacional
Diversas organizações autônomas que 

estabelecem relações diretas entre si.

Rede Estável

Coordenação da relação 

interorganizacional especializada e 

central.

Rede Dinâmica

Alianças temporárias sob 

coordenação central, onde existe uma 

combinação da avaliação central com 

uma autonomia local.

Rede Interna

Relações que estabelecem um 

mercado interno de troca de bens e 

serviços entre organizações que 

compõem uma organização central.

Redes Sociais
Redes não formalizadas, dedicadas

apenas a troca de bens sociais

Redes Burocráticas
Redes formalizadas por acordos ou

contratos de troca ou associação.

Redes Proprietárias

São formalizadas e utilizam o direito 

de propriedade como sistema de 

incentivo à cooperação.

Redes Autônomas ou 

Orgânicas

Entes autônomos que possuem 

objetivos específicos próprios e que 

passam a se articular, em função de 

uma idéia coletiva.

Rede Tutelada ou Dirigida

Entes autônomos mas se articulam 

sob o domínio de uma organização 

central,que os movimenta em função 

de um papel de regulação legal ou de 

capacidade de financiamento e que, 

por isso, molda o objetivo comum.

Rede Subordinada

Entes que são parte de uma 

organização ou de um sistema 

específico e onde há uma 

interdependência de objetivos.

Redes de Mercado

Parceiros coordenam-se em função da 

produção e apropriação de um bem 

ou serviço que faz parte do escopo de 

sua existência

Redes de Compromisso 

Social 

Parceiros coordenam-se em função  

de uma “idéia-força” e a definição do 

seu produto será baseado no modo 

que ocorre o compartilhamento dessa 

idéia e na delimitação do propósito de 

sua existência, que vai configurando o 

seu projeto de atuação

intermediação de interesses
Diferentes formas de relacionamento 

entre grupos de interesse e o estado

governança

Mecanismo de mobilização de 

recursos políticos em situações nas 

quais esses recursos estão 

amplamente dispersos entre os atores 

públicos e privados

Predominantemente uma rede de 

compromisso social, visto que os 

parceiros, apesar de realizarem suas 

atividades autônomamente em seus 

núcleos, se uniram em função de uma 

"ideia-força" da realização de uma 

política pública seguindo os princípios 

defendidos pelo Plug Minas. Desse 

modo, a construção do projeto se dá 

com o compartilhamento e execução 

dessa idéia.

Predominantemente uma rede 

dinâmica, visto que são firmados 

contratos com prazos pré-

determinados, sob a coordenação 

central do NPG, o qual avalia os núcleos 

em aspectos gerais mas os mesmos 

mantém autonomia local no 

desenvolvimento das sua atividades. 

No entato, busca-se uma certa 

estabilidade dessas relações no longo 

prazo.

Predominatemente uma rede 

burocrática, visto que para a execução 

do modelo de parceria com o estado 

são firmados contratos e acordos entre 

todos os participantes da rede como 

forma de garantir a execução da 

política pública. No entanto as relações 

informais se fazem bastante presentes 

no modelo também, destancando a 

importância das redes sociais.

grau de formalização, 

grau de centralização 

e mecanismos de 

coordenação 

Grandori e Soda 

(1995)

Predominatemente uma rede tutelada, 

visto a existência de uma organização 

(NPG) que movimenta as demais em 

função de uma missão, visão e valores 

previamente definidos. Além disso, por 

ser uma política pública alia interresses 

diversos como os do governo, 

empresas privadas, ONGs e sociedade.

relações 

institucionais
Inajosa (1999)

Inajosa (1999) foco de atuação

Börzel (1997) redes de políticas

Predominantemente uma rede de 

políticas de governança, visto que é 

utilizada a mobilização de recursos 

tanto financeiros como político para a 

execução de uma política pública 

específica

Van de Ven (1979)
relações 

institucionais

Predominantemente um conjunto 

organizacional, visto que é  um 

Conjunto de organizações autônomas 

formadas por relações pares 

estabelecidas pela organização focal 

(NPG) e as diversas organizações 

membros (núcleos), mas também 

estabelecem relações diretas entre si 

em certa medida.

Miles e Snow (1994)
formas de 

coordenação

 

Fonte: Elaboração própria. Baseado em Van de Ven (1979), Inajosa (1999), Grandori e Soda (1995), 

Miles e Snow (1994), Börzel (1997). 
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Assim, entre as tipologias analisadas a que representa maior relevância e 

identificação com o modelo de gestão proposto pelo Plug Minas é a de rede tutelada de 

Inajosa (1999), na qual os entes são autônomos, mas se articulam sob o domínio de uma 

organização central, que os movimenta em função de um papel de regulação legal ou de 

capacidade de financiamento e que, por isso, molda o objetivo comum. Contudo, observa-se 

que o Plug Minas é uma junção de todas essas tipologias gerando um modelo híbrido que 

pode ser analisado dependendo do pressuposto utilizado, mas nunca com um 

enquadramento total. 

Desse modo, o Plug Minas foi desenhado inicialmente como um sistema onde o 

centro (Núcleo de Planejamento e Gestão) é apenas parte dos mecanismos de 

planejamento, suporte e apoio, e não necessariamente de comando e controle. Neste 

aspecto, os entrevistados A e B alertam que no primeiro momento de implantação dos 

núcleos, há uma predominância das prerrogativas do NPG sobre os demais núcleos, 

evidenciando um tipo de preponderância desse núcleo. Num segundo momento de 

implantação, quando o projeto já estiver totalmente em funcionamento, se pretende indicar 

que ocorra um relacionamento horizontal, com relações diretas inter-Núcleos e entre os 

Núcleos e o mundo (exterior ao Plug Minas), ou seja, sem mediação do NPG (MINAS 

GERAIS, 2008b; entrevistados A, B, C).  

Assim o NPG funcionará como um “centro animador” de toda a rede que busca 

integrar esforços e recursos e se empenha mais que os outros membros da rede no papel 

da coordenação e articulação. Essa organização, num segundo momento de 

implementação, não será mais preponderante perante as demais, ao contrário, visto que irá 

se colocar efetivamente em prática os pressupostos de constante busca pela preservação 

da autonomia dos seus entes e o papel de negociar, articular, identificar interdependências e 

apontar as sinergias conseqüentes da ação comum dos membros da rede (LUSTOSA DA 

COSTA, 2001). 

O Núcleo de Planejamento e Gestão do Plug Minas perseguirá uma idéia de um 

planejamento unificado e uma gestão integrada das unidades componentes onde o Plug 

Minas como um todo define a missão, estabelece um conjunto coerente e atingível de 

metas, associado a poucas restrições de funcionamento e comportamento dos núcleos. 

Dessa forma, o NPG entrega o cumprimento da missão aos núcleos e, a partir de então, 

passa a apoiá-los e acompanhá-los no desenrolar das atividades, sempre verificando a 

alinhamento de tais atividades com a missão estabelecida (MINAS GERAIS, 2008b). 

Parte essencial da equação de gestão proposta pelo Plug Minas derivará da:  



63 

 

 

[...] capacidade do sistema de gestão de entender e capturar as 
emergências (de comportamento, criatividade, inovação, processo, produtos 
e estratégia) de Núcleos variados e transformá-las na política, plano e 
estratégia do todo, fazendo com que a feitura da estratégia, ao invés de ser 
um processo pontual, num dado momento do ano, onde se corre o risco de 
dispersar a maior parte da energia criativa do todo, passe a ser um 
contínuo, mediado por um processo – também contínuo – de criação de 
política e estratégica.  (MINAS GERAIS, 2008b, p.7) 

  

O Plug Minas será uma configuração permeada por inúmeros e diferentes interesses, 

visto que é composto por instituições já estabelecidas que têm seus próprios mecanismos 

de planejamento, gestão e responsabilidade. Isso fará com que o espaço, para se tornar 

coerente, tenha que dar às suas unidades próprias, direitos e deveres muito semelhantes 

aos que seus elementos já praticam, ou seja, cada elemento da configuração tem direitos e 

deveres iguais com o todo, apesar de serem diferenciados em suas práticas internas. Isso 

cria a necessidade de o Plug Minas ter um “planejamento e execução estratégica baseada 

na emergência do comportamento das partes, ao invés dos desígnios de comando de um 

suposto todo”, conforme descrito por MINAS GERAIS (2008b, p. 8, grifos nossos). 

No intuito de dar uma unidade ao Plug Minas foram produzidos alguns instrumentos 

formais, construídos e revisados coletivamente como: o regimento interno, as diretrizes 

pedagógicas, o documento de operação pedagógica, as diretrizes de planejamento e gestão 

(MINAS GERAIS, 2008b), as diretrizes de avaliação dos núcleos e o documento de 

processo seletivo e avaliação dos alunos (MINAS GERAIS, 2009c). É o conjunto e aplicação 

desses documentos que caracteriza esse modelo de gestão descrito e serviu de base para 

toda essa descrição realizada. 

O Plug Minas possui uma estrutura organizacional não hierárquica que pode ser 

visualizada nas figuras abaixo: 

Figura 4: Arquitetura organizacional Plug Minas 

 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Cultura. Centro da Juventude de Minas 
Gerais/Plug Minas. Centro da Juventude de Minas Gerais/Plug Minas: Diretrizes de Planejamento 
e Gestão. Belo Horizonte, 2008b. Documento Interno. 
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A figura 4 demonstra a arquitetura organizacional do Plug Minas, onde o Núcleo de 

Planejamento e Gestão se encontra no centro como forma de demonstrar que sua finalidade 

será de realizar as tarefas de suporte e apoio aos demais núcleos, ou seja, será o núcleo 

que irá realizar as atividades meio, possibilitando que os demais núcleos realizem o 

atendimento aos jovens atingindo a finalidade do projeto. (MINAS GERAIS, 2008b). 

Figura 5: Estrutura Organizacional Plug Minas 

 

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Cultura. Centro da Juventude de Minas 
Gerais/Plug Minas. Centro da Juventude de Minas Gerais/Plug Minas: Diretrizes de Planejamento 
e Gestão. Belo Horizonte, 2008b. Documento Interno. 

 

A figura 5 demonstra que os núcleos estão todos em um mesmo patamar sendo que 

essa posição superior dos mesmos ao Núcleo de Planejamento e Gestão não significa 

subordinação hierárquica, mas sim apenas uma forma de representar que o NPG trabalha 

em função das demandas identificadas pelos núcleos e dá suporte para a realização das 

suas atividades.  

Pode-se perceber que o Núcleo de Planejamento e Gestão é formado por 2 atores 

fundamentais: a OSCIP gestora e os representantes do governo, podendo ser estes 

membros da Secretaria de Estado de Cultura ou do Programa Estado para Resultados 

(EpR)18 . Desse modo, o Núcleo de Planejamento e Gestão pode ser considerado uma 

instância de produção de decisões, visto que essa relação interna no NPG não existe 

legalmente, pois a pessoa jurídica responsável pelo NPG é a da OSCIP gestora. Isso se dá 

uma vez que o instrumento formal da relação do Estado com a OSCIP é o Termo de 

Parceria no qual o Governo pactua metas e indicadores com a mesma. É esse instrumento 

                                                           
18

 Esses representantes do programa EpR estarão no NPG até o fim desse programa em 2010, 
assumindo posteriormente os membros da Secretaria de Cultura. 
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que possibilita que a OSCIP execute a política pública pactuada, estabelecendo assim uma 

relação de resultados com o Governo.  

De acordo com os entrevistados, o NPG foi criado então, como uma forma de 

aproximar o Estado da gestão desse projeto no sentido de melhor fiscalizar a aplicação do 

dinheiro público, dar maior transparência ao gasto e auxiliar a OSCIP nas questões 

conflituosas entre os parceiros, garantindo um acompanhamento mais efetivo do 

cumprimento das metas (ENTREVISTADOS A e B). 

De acordo com os entrevistados, esse modelo de gestão tem características 

bastante peculiares se comparado com as demais parcerias do Governo de Minas com as 

OSCIPs.  Observam-se características inéditas nesse modelo de parceria devido à 

participação direta de empresas privadas na execução da política pública, as quais possuem 

autonomia quanto a sua administração interna e suas metodologias de trabalho. Segundo o 

entrevistado C: 

 [...] esse modelo de parceria que o Plug Minas oferece é diferente dos 
demais modelos do Estado no sentido que a iniciativa privada atua de forma 
direta na execução da política pública, com suas próprias metodologias e de 
forma autônoma.  (ENTREVISTADO C) 

 

Adicionalmente, foi destacada mais uma peculiaridade dessa relação de parceria 

marcada pela proximidade quase que “simbiótica” (nas palavras do entrevistado C) entre 

Órgão Estatal Parceiro e OSCIP, com um alinhamento quase que diário.  Segundo os 

entrevistados, esse alinhamento não é comum nas outras parcerias do Estado e eles 

acreditam que isso se deve por ser um Projeto Estruturador, ou seja, um projeto estratégico 

para o Governo e de grande visibilidade política, no qual os resultados são exigidos e 

monitorados intensivamente por parte do mesmo. Outro fato é o próprio envolvimento das 

pessoas que participam dessa relação, ou seja, pessoas que possuem uma relação de 

confiança mútua construída por laços de afetividade, identificação e amizade, alguns desses 

firmados até mesmo anteriormente ao projeto. Observa-se, portanto, de acordo com a 

colocação dos entrevistados, que a figura do NPG já existia na prática e sua criação foi 

apenas uma formalização dessa relação já existente, o entrevistado A expõe tal questão: 

Essa parceria é muito diferente das parcerias que eu já vi entre OSCIP e 
Estado. A relação é muito próxima, o que a gente fez foi institucionalizar a 
união desses dois atores criando o NPG. Assim, o estado pode contribuir 
sem ser um interventor, com trocas de idéias e num aspecto de 
colaboração. Mesmo porque eles estariam de qualquer forma juntos, tanto 
pelo Termo de parceria como pela gerencia executiva do Projeto 
Estruturador. (ENTREVISTADO A) 
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De acordo com a lei 14.870/2003 e os decretos que regulamentam a configuração 

das parcerias já citados na seção 3, o estabelecimento de parceria entre o Estado e OSCIP 

não exige que seja feito um acompanhamento formal nesse nível, ou seja, essa participação 

da OSCIP e membros do Estado no NPG é informal, não sendo, em tese, necessária. No 

entanto, optou-se por tal configuração para garantir a implementação do projeto da forma 

como foi planejado pelo Governo e dar maior sustentabilidade e credibilidade ao projeto 

perante aos parceiros da iniciativa privada, de modo que eles tenham uma garantia da 

confiabilidade do investimento realizado (ENTREVISTADO A). 

Outro fator em relação ao NPG é o fato de sua limitação enquanto agente autônomo, 

visto que a pessoa jurídica que tem responsabilidade por ele é a da OSCIP gestora, no 

entanto, o Estado é preponderante nessa relação uma vez que, segundo os entrevistados, 

ainda se observa uma hierarquia entre Estado e OSCIP. A análise dos aspectos dessa 

hierarquia será tratada mais adiante nas considerações finais desse trabalho. 

Ademais, de acordo com os entrevistados, todos os parceiros privados estão 

alinhados a um objetivo comum (Missão do Plug Minas), visto que a validação desse modelo 

de gestão e princípios pedagógicos foi feita através de um seminário com os parceiros 

firmados inicialmente e, além disso, para formalização da parceria é necessário 

conhecimento e aderência a todos os documentos de diretrizes do projeto, bem como 

regimento interno. Contudo, esse alinhamento é proporcionado pelo acompanhamento e 

monitoramento realizado pela OSCIP gestora, a qual possibilita a manutenção dessas 

diretrizes e do compromisso comum assumido.  

Diante de todas essas características os entrevistados destacam que apesar de 

serem utilizados os instrumentos de parceria preconizados, esse modelo é mais que uma 

parceria, podendo ser considerado um exemplo de implementação de um política pública 

intersetorial em rede. Dessa forma, esse modelo é mais que uma parceria, nos parâmetros 

adotados atualmente pelo Estado de Minas, devido à autonomia dada aos parceiros, à 

quantidade de atores de esferas diferentes envolvidos na iniciativa (setor público, empresas, 

sociedade civil organizada), à interdependência desses atores para a viabilização do projeto 

e à mobilização deles para um objetivo comum. Nas palavras do entrevistado C temos: 

A idéia é ser o mais democrático possível, justamente por se ter vários 

agentes em um mesmo espaço e num mesmo projeto, pessoas que tem um 

interesse comum, mas que funcionam com uma lógica diferente. Vê-se uma 

lógica mais de rede, principalmente por essa vontade de se ser democrático 

e de se possibilitar essa interação mais autônoma do que em uma parceria, 

que normalmente é mais imposta e dual. É mais que uma parceria 

principalmente por causa dessa orquestratação de vários agente e de se 
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respeitar a autonomia entre eles, sendo todos alinhados num objetivo 

comum. (ENTREVISTADO C) 

 

Vale lembrar, como já destacado na seção de metodologia, que um dos principais 

limites analíticos dessa monografia é o fato do modelo de gestão analisado ainda não ter 

sido completamente implementado. Assim, concentra-se em uma construção que é apenas 

abstrata, delineada por princípios, intenções e metodologias que começam a ser testadas na 

prática as quais ainda são passíveis de várias aprimoramento, seguindo a lógica incremental 

proposta pelo modelo afim de torná-lo mais efetivo. 

Nessa seção foram elencados todos os atores que compõe o modelo de gestão bem 

como as estruturas que permeiam esse modelo. Na próxima seção serão analisados os 

processos que advém da relação desses atores e dessa estrutura de gestão desenhada 

para operacionalizar essa política pública. 

5.3  Modelo de Gestão: Processos 

 

No intuito de se garantir a unidade do Plug Minas de forma que não haja dispersão 

dos objetivos principais e da missão do projeto faz-se necessário a criação de instâncias de 

deliberação e instrumentos de formalização dos direitos e deveres de cada parte dessa 

configuração (MINAS GERAIS, 2008b). Assim, outro instrumento formal existente é o Termo 

de Cooperação, que é assinado entre a OSCIP gestora e as ONGs executoras dos núcleos 

parceiros. Esse termo é um contrato de gestão onde são pactuadas obrigações e direitos, 

metas e indicadores para os núcleos cumprirem que serão monitoradas pela OSCIP e estão 

diretamente relacionadas com as metas que a esta pactuou com o Governo anteriormente. 

O grande desafio desse modelo é garantir que as metas sejam cumpridas pelos 

Núcleos uma vez que, segundo o entrevistado C, não há ainda delineado mecanismos de 

incentivo ou penalidades para tal descumprimento. Além disso, a OSCIP depende 

diretamente da produção dos núcleos para atingir as suas metas do Termo de Parceria, 

podendo implicar em não repasse dos recursos do governo à entidade, comprometendo o 

projeto como um todo. Esse monitoramento e alinhamento das ações a serem realizadas 

pelos núcleos serão feitos através do acompanhamento da coordenação pedagógica contida 

na OSCIP gestora e conseqüentemente no NPG, de forma a buscar um maior controle 

dessas metas pactuadas, indo além da avaliação trimestral dos núcleos prevista no Termo 

de Cooperação. 
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Dessa forma, para o estabelecimento das relações existentes entre OSCIP e 

parceiros e entre OSCIP e governo, existem instrumentos formais específicos que visam 

garantir o bom desempenho dos núcleos e tal configuração, do ponto de vista jurídico, pode 

ser considerada um conjunto de contratos de gestão. 

No entanto, essa definição se faz simplista visto que, como já mencionado, as 

estruturas que permeiam esse modelo são bem mais amplas do que relações de estrito 

cumprimento contratual, uma vez que existem também alguns instrumentos formais, os 

quais foram construídos e revisados coletivamente (regimento interno, as diretrizes 

pedagógicas, o documento de operação pedagógica, as diretrizes de gestão, as diretrizes 

de avaliação dos núcleos e o documento de seleção e acompanhamento dos jovens), os 

quais em conjunto delimitam o foco de atuação e os limites do modelo de gestão descrito. 

Além disso, há todo um suporte pedagógico e logístico realizado pelo NPG como forma de 

dar respaldo as atividades desenvolvidas pelos núcleos. 

Para a realização dessas decisões conjuntas, o modelo também conta com 

instâncias deliberativas, através das quais foi possível a validação dos instrumentos formais 

supracitados. Essas instâncias visam democratizar as decisões relevantes do Centro e 

possibilitam a participação de todos os atores envolvidos.  

Uma delas é o Colegiado de Planejamento e Gestão que, conforme estabelece o 

Regimento Interno, deve se reunir periodicamente, sendo formado pela coordenação de 

cada núcleo, mais o coordenador do NPG. Sua agenda é previamente divulgada e todas as 

decisões são tomadas coletivamente, sendo que cada núcleo tem direito a um voto. Ainda 

há uma divergência sobre o papel desse Colegiado, visto que, segundo o entrevistado B, 

serão levadas para a deliberação desse Colegiado apenas as questões macro do Plug 

Minas, não sendo observado um papel deliberativo de questões rotineiras para essa 

instância, num primeiro momento. Assim, de acordo com esse entrevistado, observa-se um 

caráter mais articulador do que deliberativo para essa instância: 

Articular todos os atores criando uma unidade é muito difícil, essa figura 
(Colegiado de Planejamento e Gestão) foi criada para que a cada ano 
possamos refletir as práticas e propor mudanças, tornando o programa 
dinâmico. A gente tem uma receita pronta, mas os ingredientes mudam, os 
jovens mudam, tem que ter uma análise das práticas e como essas relações 
entre os atores estão se dando, como as relações com os jovens estão se 
dando. (ENTREVISTADO B) 

 

Outra instância importante é a Comissão de Avaliação que é formada 

trimestralmente para acompanhar o processo de avaliação dos núcleos, principalmente em 

relação às metas firmadas no Termo de Cooperação e aos indicadores do documento de 
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Diretrizes de Avaliação dos Núcleos. O desenho dessa comissão ainda não foi definido, 

mas, segundo o entrevistado C, espera-se que seja uma comissão para cada núcleo a qual 

será formada por 2 representantes do NPG, 1 representante da ONG executora e 1 

representante do mantenedor (parceiro financiador do núcleo). 

Poderá ainda ser criado um Conselho Consultivo com mandato de no máximo 3 anos 

permitindo recondução. Seria um conselho de notáveis, tendo como objetivo dar 

legitimidade ao projeto e apoiar sua continuidade, principalmente, perante o governo e os 

mantenedores, tratando da sobrevivência institucional do Plug Minas (MINAS GERAIS, 

2008b). 

Os órgãos de auditoria externa: Auditoria Geral do Estado (AUGE), Comissão de 

Avaliação do Termo de Parceria, o Conselho de Políticas Públicas, o Ministério Público, a 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais ou o Tribunal de Contas do Estado, são todos 

interlocutores do projeto. Cada um dos mesmos trabalha de forma autônoma fiscalizando 

obrigatoriamente a aplicação do erário público objetivando proporcionar transparência aos 

gastos efetivados no projeto (ENTREVISTADO A). 

Toda a fiscalização será feita sob a OSCIP gestora, uma vez que é esta a 

beneficiária pelas transferências financeiras governamentais que possibilitam a execução do 

projeto, sendo a mesma responsável por manter uma auditoria externa própria, legalmente 

obrigatória em função do montante de recursos movimentados (ENTREVISTADO A). Além 

disso, a OSCIP deve manter todos os registros dos gastos efetivados e disponibilizar as 

informações necessárias, quando solicitada, devendo estar sempre em consonância com as 

recomendações das instâncias de controle. 

As tabelas abaixo fazem um resumo das responsabilidades de cada ator da 

configuração delineada pelo modelo de gestão, possibilitando uma melhor visualização das 

atividades exclusivas de cada um deles e das atividades comuns, mostrando por vez a 

sobreposição de funções entre eles.  
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Quadro 3: Atores e suas atividades exclusivas no Plug Minas 

Atividades Exclusivas

Realizar a segunda etapa do processo seletivo

Desenvolver as atividades pedagógicas propostas 

Acompanhar o desenvolvimento pedagógico do jovem

Planejar sua ações internas

Seguir as diretrizes gerais estabelecidas pelo Plug Minas

Compor o colegiado de Planejamento e Gestão

Dar apoio político e respaldo institucional para as ações do Plug Minas

Acompanhar e fiscalizar as ações do Termo de Parceria com o Governo

Alinhar a visão estratégica de governo com as ações desenvolvidas no Plug 

Minas

Realizar as ações de comunicação externa do Plug Minas por parte do Governo

Avaliar as melhores práticas identificadas pela OSCIP gestora

Realizar a primeira etapa do processo seletivo

Executar as ações planejadas para o Plug Minas

Avaliação e monitoramento das atividades dos núcleos mediante 

acompanhamento de metas e indicadores do Termo de Colaboração

Cumprir a total execução das ações do Termo de Parceria com o Governo de 

Minas

Fazer cumprir as regras presentes no Regimento Interno bem como nos seus 

documentos anexos

Realizar a gestão da informação do centro, através da otimização dos sistemas 

de informação educacionais e de gestão.

Dar apoio logístico e institucional para as atividades realizadas pelo Plug Minas

Realizar as ações de divulgação e comunicação do Plug Minas 

Regulamentar as ações de divulgação individual dos núcleos

Fornecer informações requisitadas pelo órgãos de controle do Estado

Identificação das melhores práticas para promover uma mudança contínua na 

forma de gestão do Centro, condizente com a realidade configurada

Manter o alinhamento estratégico dos núcleos com a missão e visão do Centro

Planejar as ações do Plug Minas

Acompanhar a execução das ações planejadas pelos Núcleos

Compor a Comissão de Seleção dos Jovens para o Plug Minas

Articular com os stakeholders internos

Acompanhar o cumprimento da diretrizes pedagógicas do Plug Minas

Realizar a prospecção e a captação de parceiros, apoiadores e patrocinadores 

do Centro

Validar o Planejamento do Plug Minas

Discutir questões gerais do Plug Minas

Dirimir conflitos internos existentes no Plug Minas

Validar a estratégia do Plug Minas

Acompanhar o processo de avaliação dos núcleos pelo NPG

Sustentação política do Plug Minas

Discute as Diretrizes Gerais do Projeto

Ajuda em assuntos relevantes para o Plug Minas

Ajuda na definição e mudança da estratégia do Plug Minas

Atores

Núcleos

Colegiado de 

Planejamento e 

Gestão

Comissão de Avaliação

Conselho Consultivo

Represen-

tantes do 

governo

OSCIP 

gestora

Núcleo 

de 

Planeja-

mento e 

Gestão

Ambos

 Fonte: Elaboração Própria. Baseado em MINAS GERAIS (2008b) e entrevistados A, B, C. 
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Quadro 4: Atribuições dos atores em cada atividade central do Plug Minas 

Atividade Núcleos

Núcleo de 

Planejamento e 

Gestão

Colegiado de 

Planejamento 

e Gestão

Comissão de 

Avaliação

Conselho 

Consultivo

Processo 

Seletivo dos 

jovens

Realiza 2ªetapa

Realiza 1ªetapa 

e encaminha 

selecionados 

para os núcleos

Acompanhamento 

pedagógico dos 

jovens

Realiza através do 

orientador didádico 

de cada jovem

Realiza levando 

em conta as 

diretrizes gerais 

do Plug Minas

Planejamento das 

ações

Ações Internas do 

núcleos

Ações Internas 

do NPG e gerais 

do Plug Minas

valida 

planejamento 

geral do Plug 

minas

Acompanha a 

execução do 

planejamento 

pelos núcleos

Ajuda na 

definição 

estratégica

Planejamento 

estratégico

Define diretrizes 

internas dos 

núcleos

Define diretrizes 

internas do NPG 

e Gerais do Plug 

Minas

Valida diretrizes 

gerais Plug 

Minas

Valida as 

definições 

estratégicas  

do Plug 

minas

Instrumentos 

jurídicos

Assina Termo de 

Cooperação com a 

OSCIP gestora

Assina e 

Gerencia Termo 

de Parceria 

firmado entre 

Estado e OSCIP 

gestora. 

Gerancia Termo 

de Cooperação 

firmado com os 

núcleos.

Acompanha 

execução do 

Termo de 

Cooperação 

firmado entre 

os núcleos e 

OSCIP gestora

Instâncias de 

decisão

Decide sobre as 

suas atividades 

internas

Decide sobre 

suas atividades 

internas e Dirimi 

conflitos em 

primeira 

instância

Dirimi conflitos 

em última 

instância

Dirimi conflitos 

da avaliação 

dos Núcleos

Dá 

pareceres 

sobre 

assuntos 

polêmicos
 

Fonte: Elaboração Própria. Baseado em MINAS GERAIS (2008b) e entrevistados A, B, C. 

 

O planejamento e gestão do Plug Minas ocorrerão em linhas gerais baseado nas 

seguintes etapas: (MINAS GERAIS, 2008b) 

- O Governo pactua anualmente com a OSCIP gestora o Termo de 

Parceria que conta com as metas e indicadores que esta deve 

cumprir no Plug Minas.  

- A OSCIP por sua vez, pactua com cada um dos núcleos o Termo 

de Cooperação que descreve os direitos e deveres das partes, metas 

e indicadores a serem alcançados no período. 
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- Os núcleos reúnem-se freqüentemente para tratar de suas 

demandas, problemas, ofertas, mudanças, conflitos, recursos. Estas 

reuniões devem ser formais, ter agendas e deverão ocorrer mediante 

um esquema de exposição do tópico em pauta, debate sobre o 

assunto em um tempo máximo previamente definido. Após esse 

debate, deve-se chegar a uma decisão no regime de votação por 

maioria simples. Essa decisão deve gerar um plano de ação que será 

elaborado em um prazo determinado após a reunião e em seguida 

revisado e validado pelos membros presentes na reunião.  Essas 

agendas devem ser divulgadas previamente e as decisões devem 

ser registradas como parte da história da instituição para garantir 

uma gestão apropriada do conhecimento institucional;  

- As coordenações dos Núcleos mais o coordenador do Núcleo de 

Planejamento e Gestão formam um Colegiado de Planejamento e 

Gestão do Plug Minas para discutir e definir questões relacionadas 

ao Plug Minas. As reuniões ordinárias são periódicas segundo o 

estabelecido no Regimento Interno, mas poderão ser convocadas 

extraordinárias seguindo os critérios estabelecidos no Regimento 

Interno. O esquema da reunião é o mesmo das reuniões interna dos 

núcleos, no entanto, os assuntos são de interesse geral do Plug 

Minas. 

- A cada trimestre a Comissão de Avaliação irá se reunir para avaliar 

os Núcleos segundo documento de Diretrizes de Avaliação dos 

Núcleos. Serão cobradas, no processo de avaliação, as 

responsabilidade de cada núcleo frente ao plano, metas e 

indicadores pactuados no Termo de Cooperação e execução do 

mesmo, levando em conta a qualidade dos resultados obtidos e a 

performance de cada Núcleo e do todo.  

- Após a avaliação do final do ano, será feita uma revisão das metas 

para o Termo de Parceria e os Termos de Cooperação firmados, 

levando em conta o desempenho do ano e a expectativa de 

crescimento e desenvolvimento para o ano decorrente. 

O fluxograma abaixo ilustra esse processo ora descrito: 
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Figura 6: Fluxograma do espaço-tempo do planejamento Plug Minas 

Espaço tempo do planejamento

Núcleos
Comissão de 

Avaliação
OSCIP gestora/NPG

Colegiado de 

Planejamento e 

Gestão

Governo

Início

Firma o Termo de 

Parceria com a 

OSCIP gestora

Firma o Termo de 

Cooperação com 

os Núcleos

Reuni os 

coordenadores 

dos núcleos e do 

NPG

Delibera sobre 

questões da pauta 

previamente 

divulgada

Define responsáveis 

para elaborar um 

plano de ação para 

implementar as 

decisões tomadas

Elabora um relatório 

de recomendações 

sobre as questões 

levantadas

Define responsáveis 

para elaborar um 

plano de ação para 

implementar as 

decisões tomadas

Reuni-se 

trimestralmente 

para avaliar os 
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sim
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sim
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não não

Fonte: Elaboração própria. Baseado em Minas Gerais (2008b) e entrevistados A, B, C. 

No intuito de controlar o desempenho dos núcleos e possibilitar uma evolução 

constante do Plug Minas foi criada uma lógica de funcionamento e financiamento, na qual 

cada parceiro não é “proprietário” de cada núcleo nem possui um espaço naturalmente 

garantido, ele deve demonstrar a sua viabilidade dentro do sistema. Tal viabilidade é 

mostrada, continuamente, com base na demanda pelos serviços de um Núcleo e pela 

eficácia, eficiência e qualidade no tratamento de tal demanda (MINAS GERAIS, 2008b). A 

viabilidade também deve ser comprovada através da memória da performance de um 

Núcleo nas suas avaliações ou na forma de positivação histórica que contraste ou comprove 

tendências relacionado ao seu cenário atual (MINAS GERAIS, 2008b). 

A descrição feita nessa seção e na seção anterior demonstra como se almeja 

estruturar o modelo de gestão objeto da análise nesse trabalho. O que se pretende na 

próxima seção é descortinar alguns conceitos elencados e analisar algumas características 

desse modelo com a base teórica já apresentada, possibilitando posteriormente inferir 

algumas conclusões sobre o que se pretende alcançar com a sua utilização e os limites da 

implementação desse modelo no âmbito do projeto Plug Minas. 



74 

 

 

6. Considerações finais 

 

Diante de uma literatura ainda não consensual sobre o conceito de redes e sobre o 

uso e efetividade dessas estruturas para a implementação de política pública de caráter 

intersetorial, optou-se por restringir a polifonia desse conceito em duas abordagens 

principais: os preceitos da teoria econômica e os da não econômica.  

Dessa forma, foram elencadas as variáveis centrais de análise para a caracterização 

do modelo, no intuito de buscar uma correspondência com a teoria abordada, definindo 

quais são os principais atributos desse modelo a luz da delimitação teórica proposta pela 

teoria de redes. Para tal tarefa, foram delineadas as variáveis elencadas no quadro abaixo 

que serão utilizadas como parâmetro para caracterizar o modelo de gestão do Plug Minas.  

Quadro 5: Variáveis de Análise de Políticas Públicas em Rede  

VARIÁVEL O QUE ANALISAR EM POLÍTICAS PÚBLICAS EM REDE 

1.             Grau de controle dos custos de 
transação e existência de vantagens 
comparativas para os membros 
(WILLIAMSON, 1991; VIZEU, 2003) 

Verificar se há uma diminuição dos custos de transação e aumento das 
vantagens comparativas para os membros, proporcionada por essa 
configuração e se há maior regulação das operações interorganizacionais. 

2.             Vinculo entre os indivíduos, grupos 
e organizações da rede (MARQUES, 1999) 

Averiguar se o vínculo existente foi construído intencionalmente ou já foi 
herdado de outros contextos. 

3.             Posição de poder na rede 
(FLEURY, 2002) 

Observar a influência de cada membro para a viabilidade da rede. 

Observar a forma que os recursos são distribuídos e como a rede é 
financiada. 

4.             Grau de confiança institucional 
(RING E VAN DE VEN, 1992) 

Observar a percepção de risco envolvida nas alianças e a fragilidade das 
relações de confiança expostas. 

5.             Existência de capital social 
(SANABIO,2006; MENESES et. al, 2005) 

Averiguar se há cooperação para troca de informações estratégicas que 
possibilite melhorias individuais e coletivas. 

6.             O grau de interdependência, 
autonomia e flexibilidade (PECI E COSTA, 
2002; FLEURY, 2002) 

Averiguar qual o grau de complementaridade e interdependência entre as 
organizações e entre os indivíduos que atuam dentro das organizações e 
criam vínculos entre si.  

Verificar se a autonomia dos membros é mantida e se os atores da rede 
preservam sua diversidade quando se igualam como parte de uma estrutura 
conjunta. 

Analisar a flexibilidade da rede em função da sua capacidade de construção 
e desconstrução tanto dos padrões como dos próprios nódulos da rede. 

7.             Cooperação X Competição e        
Solidariedade X Conflitos (FLEURY, 2002) 

Analisar a predominância de cooperação ou competição nas ações 
conjuntas em torno de um problema e se há predominância de solidariedade 
ou conflitos na solução dos problemas. 

Verificar se a negociação ou a imposição por recursos de poder é o 
instrumento dominante de construção de consenso. 

8.             O grau de coordenação/articulação 
existentes entre os diversos atores envolvidos 
(PECI E COSTA, 2002; FLEURY, 2002; 
LUSTOSA DA COSTA, 1998; 2001). 

Averiguar se os objetivos são compartilhados entre os diversos parceiros e 
se existe sentido comum nas ações desenvolvidas, ou seja, se os membros 
levam em conta as diretrizes macro delineadas pela rede para estabelecer 
suas ações.  

Analisar o efetivo poder de decisão das instâncias de deliberação.  

Averiguar o  papel da instituição coordenadora quanto a pactuação, 
sensibilização e negociação com os executores.  

Averiguar a existência de mecanismos conjuntos de planejamento, gestão e 
avaliação entre os membros. 

Analisar o processo de comunicação interorganizacional e a transparência 
das ações. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A primeira variável parte do enfoque econômico das redes interorganizacionais, 

dessa forma pode verificar que é a existência de um espaço comum, no qual todos os 

núcleos estarão inseridos para a execução da política que possibilita a inserção da variável 

de diminuição dos custos de transação e estabelecimento de vantagens comparativas para 

os parceiros desse projeto. Isso porque o Estado irá financiar todos os custos do espaço 

comum, de transporte e alimentação dos jovens, além de fornecer todo um suporte de 

gestão, logístico e metodológico por meio da OSCIP para os parceiros privados. Nas 

palavras do entrevistado B: 

O Plug Minas será como um verdadeiro campus, onde os alunos terão um 
cardápio de núcleos com atividades distintas para escolherem [...] o Estado 
irá dar todo o suporte para esses jovens em termos de transporte e 
alimentação [...] (ENTREVISTADO B) 

 

Assim, seria vantajoso por parte dos parceiros, estarem instalados nesse espaço, 

que dará toda a infra-estrutura necessária para os alunos. Dessa forma, além disso, têm-se 

uma diferenciação dos membros dessa política perante os demais projetos sociais que 

esses mesmos membros poderiam desenvolver sozinhos, visto que, seguindo a lógica 

racional, é possível minimizar os custos tanto logísticos como de divulgação, além da 

visibilidade proporcionada pelo projeto para os parceiros. 

As demais variáveis de análise partem de aspectos levantados pela teoria não-

econômica. Quanto a segunda variável podemos dizer que os vínculos entre as 

organizações partiram predominantemente de vínculos, já herdados de outros contextos, 

entre os indivíduos que estavam envolvidos na concepção do projeto. Assim, as relações 

entre os parceiros foram intencionalmente firmadas por relações sociais já existentes entre 

os dirigentes das organizações parceiras e os gestores do Estado. Segundo o entrevistado 

B: 

[...] foram feitas várias visitas a projetos sociais com o objetivo de conhecer 
o que os outros Estados estavam fazendo como políticas para juventude, 
[...] até que a Secretária de Cultura nos apresentou o CESAR, fomos visitar 
o Porto Digital de Recife e vários projetos correlatos na área de cultura 
digital como o OiKabum! no Rio. (ENTREVISTADO B) 

 

Observa-se, portanto, que a escolha dos parceiros para a execução da política partiu 

de uma relação preexistente entre os envolvidos na formalização da parceria, sendo que 

essa relação foi construída através de visitas aos projetos indicados como interessantes por 

parte dos envolvidos. Talvez o grande exemplo dessa relação social e de confiança seja a 

própria escolha do Valores de Minas como o primeiro núcleo a compor o projeto, visto o 
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sucesso alcançado por esse programa no âmbito dos projetos sociais mineiros e o 

envolvimento direto dos seus participantes no Plug Minas.  

Quanto à posição de poder dos membros na rede, podemos destacar que cada um 

dos atores tem papeis diferentes e essenciais para a existência do modelo. A OSCIP é 

importante principalmente visto a necessidade de execução mais ágil e flexível dos recursos 

públicos, já os mantenedores são essenciais para o financiamento da política pública, uma 

vez que sem eles a política não poderia ser viabilizada aos termos propostos.  No entanto, 

observa-se a preponderância do Estado perante os demais atores visto que os demais 

membros podem ser substituídos, caso não estejam cumprindo suas atribuições de forma 

efetiva, contudo, caso o Estado não cumpra suas atribuições toda a rede poderá ser 

desfeita.   

Além disso, a questão da existência de uma hierarquia do Estado perante os demais 

membros é salientada por alguns entrevistados, os quais destacam que no momento da 

implementação da política pública, a presença do Estado é essencial para dar legitimidade e 

respaldo político e técnico ao projeto, visto que toda a concepção da política foi feita pelo 

Estado e está sendo repassada para a OSCIP, além do estabelecimento de um 

compromisso de governo com os parceiros privados envolvidos. Nas palavras o entrevistado 

B:  

Essa hierarquia entre NPG e os demais núcleos ainda existe porque 
estamos na fase de implementação, mas o nosso desejo é que todas as 
normas e decisões sejam compartilhadas entre todos os núcleos, diluindo 
de alguma forma essa hierarquia. (ENTREVISTADO B) 

 

Assim, eles dizem que a tendência é que com a consolidação do Plug Minas, o papel 

preponderante do Estado irá diminuir, visto que o projeto adquirirá uma experiência e 

reconhecimento que possibilite sua existência de forma mais autônoma, desse modo os 

representantes do Estado no NPG passariam a exercer apenas as funções de 

assessoramento e monitoramento das atividades da OSCIP. O entrevistado C corrobora tais 

afirmações: 

Há ainda uma hierarquia entre Estado e OSCIP uma vez que há certa 
interferência do governo na entidade e é isso que se deve ter cuidado. 
Nesse momento, essa interferência e desejável, uma vez que foi o Estado 
que concebeu a política. É como se a OSCIP estivesse se munindo de toda 
a informação que o Estado concebeu para poder atuar posteriormente de 
forma autônoma, mas sempre aliada às diretrizes iniciais da política pública. 
(ENTREVISTADO C) 
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No entanto, os argumentos do entrevistado A vão de encontro com os demais 

entrevistados, uma vez que é ressaltado que não há exatamente uma relação de hierarquia, 

essa preponderância do Estado advém do próprio contorno do modelo de parceria em 

vigência e da característica da instituição parceira: 

Nesse sentido, têm-se uma parceria propriamente dita, embora eles (OSCIP 
e Estado) não estejam em igualdade de condição. Isso porque a instituição 
depende totalmente do Estado, ela não sobrevive sem os repasses do 
Estado, estando submetidas a intervenções profundas do Estado. Não é 
uma hierarquia, são as características do próprio modelo, talvez isso pode 
ser atribuído ao perfil da entidade. Pode ser que outras entidades não 
permitiriam uma intervenção nesse sentido, na gestão da instituição, no 
entanto teria-se um problema, porque o Estado não está disposto a abrir 
mão desse controle, de saber a destinação exata dos recursos públicos. 
(ENTREVISTADO A) 

 

Contudo, é consenso que o Estado é o agente de maior poder nessa rede, visto que 

mesmo que sua atuação ativa no Plug Minas seja diminuída com a consolidação da política 

pública no longo prazo, faz-se essencial o respaldo institucional e principalmente financeiro 

do Estado, mediante repasses do Termo de Parceria à OSCIP, para a manutenção da rede.  

Analisando a quarta variável observa-se que a Confiança institucional é um ponto 

bastante relevante para o sucesso almejado no Plug Minas. No início da captação de 

parceiros foram feitas visitas a vários projetos no intuito de conhecer os trabalhos realizados 

pelas instituições e só assim, buscar a formalização da parceria. Além disso, são procuradas 

apenas instituições com boa reputação (tanto mantenedores como ONGs executoras) no 

intuito de minimizar os riscos de não cumprimento dos acordos estabelecidos, ocasionando 

graves problemas na rede estabelecida para a execução da política pública. 

Dessa forma, mostra-se que o nível de confiança pré-interação e de confiança inicial 

é alto, uma vez que todo um trabalho de reconhecimento da organização parceira é feito 

previamente e também a posteriori, através dos contatos e negociações iniciais. No entanto, 

mesmo com todos esses cuidados prévios, é necessária a formalização dessa relação 

através de instrumentos contratuais que prevêem as obrigações e direitos de cada parte, 

tais mecanismos são imprescindíveis para garantir o cumprimento dos acordos e a 

perenidade da relação perante as trocas de governo e de gestão das entidades envolvidas.  

Outro ponto a ser considerado é que, mesmo existindo contratos para formalizar 

essa relação com os atores privados: Acordo de Cooperação Técnica entre governo e 

empresas privadas; há uma importante variável que é o fortalecimento da relação de 

confiança obtida através de repetidas interações entre os parceiros, visto que os 

instrumentos de enforcement são extremamente frágeis tanto por parte do compromisso do 
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Estado em dar continuidade à política, quanto por parte dos parceiros privados em continuar 

financiando e executando a mesma. 

Partindo para a quinta variável, observa-se um significativo incremento de capital 

social proporcionado por essa configuração, visto que os entrevistados destacam que o 

espaço comum ocupado pelos núcleos favorece a troca de experiências entre eles, os 

parceiros estão dispostos a desenvolverem atividades conjuntas entre os alunos de forma a 

complementar as ações desenvolvidas. Além disso, há um apoio pedagógico na OSCIP 

gestora que proporcionará a identificação e disseminação de boas práticas e atividades que 

poderão ser desenvolvidas em conjunto, dando o suporte necessário para que essas 

interações aconteçam. O entrevistado B ressalta suas primeiras impressões sobre a 

aplicação do modelo de gestão e a disponibilidade de troca entre os parceiros: 

O modelo já está dando certo, já temos quase 50% dos parceiros e estamos 

conseguindo lidar com essas adversidades. Acho que esse modelo é na 

realidade o grande diferencial do projeto. Em que lugar você pode encontrar 

pessoas tão competentes dispostas a trocar experiências dentro de um 

mesmo lugar? O papel desse modelo é mediar, ver se a iniciativa proposta 

gera benefícios. (ENTREVISTADO B) 

 

A sexta variável considera três âmbitos essenciais nas redes de políticas públicas: 

interdependência, autonomia e flexibilidade. Quanto à interdependência já destacamos o 

papel preponderante do Estado na relação, no entanto a política foi concebida partindo do 

pressuposto da interação intersetorial para sua execução. Assim, observa-se um alto grau 

de interdependência estabelecido entre os atores advindo do papel complementar que cada 

um exerce na rede. Tal complementação é observada tanto no sentido funcional: é 

necessário um financiador (mantenedor e Estado), mas também alguém capaz de executar 

aos recursos de forma eficaz (ONG executora e OSCIP gestora); quanto no sentido de 

atividades, visto que cada núcleo atua na formação dos jovens de forma diferenciada, com 

temática e metodologias diversas. 

Observa-se também um alto grau de autonomia dos agentes envolvidos, visto que o 

Plug Minas não interfere na administração das entidades nem nas suas metodologias, 

apenas busca alinhar as atividades desenvolvidas com os preceitos e diretrizes gerais 

estabelecidas com o intuito de garantir uma unidade dos membros da política pública.  

Assim, a diversidade dos atores é garantida, mesmo quando se busca o estabelecimento de 

uma estrutura conjunta.  Contudo, a interferência do Estado é bem direta apenas na OSCIP 

gestora, visto o alinhamento diário existente entre os membros dessa relação quase que 

“simbiótica” já evidenciada na descrição desse estudo de caso. 
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Quanto à flexibilidade, ressalta-se que essa característica das redes de políticas 

públicas foi uma das mais relevantes para a adoção desse modelo de gestão, considerando 

essa característica primordial em oposição às estruturas burocráticas tradicionais para a 

operacionalização dessa política intersetorial.  Portanto, se observa que essa lógica confere 

uma maior adaptabilidade as contingências e as mudanças de contexto as quais estão 

passíveis as organizações presentes na rede. No entanto, não há uma grande capacidade 

de desconstruir e reconstruir as relações entre os parceiros, visto que toda a parceria é 

firmada num sentido de perenidade e durabilidade dessa relação. Isso porque o espaço foi 

reformado baseando-se nas especificações dos parceiros, o investimento realizado é muito 

alto, há uma grande dificuldade de captar parceiros que tenham uma boa reputação e 

capacidade de assumir um compromisso de longo prazo, dentre outros. Assim, ressalta-se 

um maior grau de flexibilidade desse modelo se comparado com o modelo burocrático, mas 

um menor grau de flexibilidade se comparado com o grau de interdependência existente 

entre os parceiros. 

A análise da sétima variável sofre pela limitação dessa pesquisa, visto que o modelo 

ainda não foi completamente implementado e ainda não se sabe como se darão as relações 

de cooperação, competição, solidariedade e conflito entre os membros. De acordo com os 

entrevistados, o Plug Minas irá fomentar a cooperação entre seus membros através da 

OSCIP gestora, que funcionará como um centro mobilizador de esforços da rede. Segundo 

os entrevistados espera-se que haja a predominância de aspectos colaborativos, no entanto, 

eles não descartam a possível existência de uma competição entre os núcleos: “Espera-se 

que seja uma competição no bom sentido: uma competição pela qualidade no atendimento 

do jovem. Aí todo mundo ganha.” (ENTREVISTADO A). Quanto ao âmbito da solidariedade 

e do conflito, os entrevistados destacam que conflitos irão existir, mas que o maior desafio 

desse modelo é promover o consenso e articulação de tantos membros envolvidos. Tal fato 

é ressaltado também pelo Entrevistado B:  

O maior desafio é a articulação, porque é muito difícil uma iniciativa privada 

ter uma autonomia que ao mesmo tempo seja vinculada a uma política 

pública do Estado. Então, nesse sentido, como fazer para que 12 

mantenedores não criem ali uma lógica de mercado, que fiquem na verdade 

disputando entre si por mídia, por exemplo, e sim que talvez se crie uma 

espécie de competição vista como saudável pela maior qualidade no ensino 

ofertado. Assim, o maior desafio é que essa articulação seja feita de forma 

benéfica, tanto para o projeto quanto para o jovem. (ENTREVISTADO B) 

 

Essa afirmação já introduz a análise da oitava variável (grau de 

coordenação/articulação), observando-se a dificuldade destacada pelo entrevistado B de se 
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obter um alto nível de articulação e coordenação dos membros da rede. De acordo com os 

entrevistados, todos os membros da rede estão cientes dos objetivos comuns a serem 

perseguidos no estabelecimento de suas ações, visto que eles aderem a todos os 

documentos de diretrizes já produzidas na concepção do projeto. No entanto, o efetivo 

cumprimento dessa missão estabelecida e da incorporação dessas diretrizes nas ações dos 

núcleos ainda não se pode avaliar, visto a limitação da incompleta implementação do 

modelo.  

Quanto ao aspecto dos instrumentos de coordenação, observa-se que não há ainda 

um efetivo poder das instâncias de deliberação desenhadas no modelo, havendo uma 

divergência quanto ao papel a ser desempenhado por essas instâncias quanto à natureza 

das decisões que serão levadas para a deliberação. Em contrapartida, observa-se que 

nesse momento toda a função articuladora está centralizada no Núcleo de Planejamento e 

Gestão, que exerce a função primordial de propiciar a construção e implementação dessa 

rede, visto que está sobre sua responsabilidade a pactuação entre os parceiros, a 

sensibilização e a negociação entre os executores. 

Além disso, estão sendo construídos mecanismos conjuntos de planejamento, 

gestão e avaliação dos núcleos a serem operacionalizados pela coordenação pedagógica 

da OSCIP gestora e pelo acompanhamento das metas e indicadores firmados no Termo de 

Cooperação entre OSCIP e parceiros. 

Quanto ao processo de comunicação, ainda não está estabelecido um fluxo e gestão 

das informações bem estruturados, esse seria um trabalho que ainda está sendo 

desenvolvido, fazendo-se indispensáveis ações que visem principalmente à comunicação 

interna na rede e à comunicação externa com a sociedade de forma a garantir uma 

transparência das atividades que estão sendo empreendidas na política pública.  

Em relação à comunicação interna, algumas ações estão sendo pensadas para 

alinhar os membros, segundo o entrevistado B: 

Ao fim do primeiro ano de implantação, é previsto uma grande seminário 
entre os parceiros para rever e avaliar toda a dinâmica de funcionamento do 
Plug Minas, reformulando o modelo de gestão e aliando as práticas 
evidenciadas. (ENTREVISTADO B) 

 

Já em relação à comunicação externa, as maiores ações são as propagandas das 

atividades realizadas pelo Plug Minas: feiras, processo seletivo, dentre outras. No entanto, 

não se observa uma ação que possibilite uma maior transparência dos gastos do projeto 

perante a sociedade civil, nesse sentido, apenas se cumpre os critérios legais de publicação 
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do Termo de Parceria, não sendo amplamente sabidos os valores totais investidos na 

política, somando-se governo e iniciativa privada. 

Dessa forma, cumpri-se a análise proposta do quadro de variáveis da teoria de redes 

e, avançando nas considerações, parte-se para o exame das questões emergentes nas 

entrevistas como forma de complementar a descrição e análise empreendida nesse estudo 

de caso. 

Para a consultoria CESAR (MINAS GERAIS, 2008b) face ao funcionamento semi-

independente dos Núcleos, qualquer tentativa de planejar e administrar o Plug Minas 

usando métodos, mecanismos e organogramas clássicos, não será bem sucedida. No 

entanto, não é possível descolar a execução de uma política pública que é um Projeto 

Estruturador de Governo dos enlaces burocráticos, visto que o projeto é fortemente 

monitorado pela SEPLAG através do GERAES e da Unidade de Gerenciamento de 

Parcerias com OSCIPs. Portanto, grande parte de seu planejamento estratégico e suas 

diretrizes de trabalho macro são controladas pelo Estado através desses instrumentos de 

gestão de projetos institucionalizados, dos órgãos de controle externos e das cláusulas 

inseridas no Termo de Parceria em questão. 

Pode-se observar que o maior desafio de todo o projeto é a construção de 

consensos na rede, sendo essa uma tarefa muito árdua e custosa. Além dos interesses dos 

próprios atores internos à rede, há dificuldades inerentes em relação aos controles externos 

formais, visto que ainda não há uma maturação dos instrumentos e parâmetros que serão 

utilizados para efetivar o acompanhamento e fiscalização dos Termos de Parceria e 

contratos de gestão nos órgãos de controle do Estado; burocracia do setor público, uma vez 

que não se pode descartar a influência dos processos burocráticos e dos burocratas na 

execução do projeto e principalmente na relação política e institucional do projeto; visto a 

própria natureza intersetorial do mesmo, sendo preciso um constante alinhamento entre as 

diretrizes políticas de governo e as diretrizes institucionais das organizações envolvidas. O 

entrevistado C ressalta um aspecto dessa dificuldade no modelo de gestão:  

Uma desvantagem é que é muito chefe para pouco índio, tem que ter 
alguém para ser um comandante forte e coerente em tudo, para possibilitar 
a minimização desses conflitos existentes devido à quantidade de atores 
envolvidos. (ENTREVISTADO C) 

 

Todos os entrevistados concordam que a inovação do Plug Minas está no fato de ser 

um projeto marcado pela cooperação, articulando órgãos e entidades do Governo, iniciativa 

privada e sociedade civil para sua realização. Outra inovação salientada em relação os 

demais projetos do governo é o posicionamento que ele tem perante a sociedade e seu 
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público-alvo, ou seja, o Plug Minas se coloca como um projeto diferente e inovador, mesmo 

adotando vários critérios e conceitos já existentes, ele se coloca como único e pretende 

fazer sempre diferente, tanto na sua forma de gestão quanto nas diretrizes pedagógicas que 

estão sendo sugeridas. Nas palavras do entrevistado A: 

[...] ele utiliza os instrumentos que todos os projetos já utilizam: termo de 
parceria, controle de resultados, o fato de ele utilizar esses instrumentos de 
forma diferente o torna inovador. O próprio projeto se coloca de maneira 
diferenciada do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista de 
comunicação, visto que ele comunica muito e tem estratégicas próprias. 
Assim, para um projeto que se chama centro da juventude de minas gerais, 
foi feito todo um trabalho para construção de uma identidade para ele: Plug 
Minas. Dessa forma é a maneira como ele se coloca que o faz diferente, ele 
tem um marketing próprio e um jeito particular de lidar com os jovens. 
(ENTREVISTADO A) 

 

Destaca-se também a lógica incremental do modelo que o torna ainda mais 

diferenciado, visto que toda sua base de ação está pautada no aprendizado advindo das 

experiências tanto da gestão operacional do projeto como da relação dele com o Estado, 

sendo a base para a evolução e maturação do modelo. O entrevistado E corrobora cada um 

desses argumentos em dois momentos de sua fala, em relação ao relacionamento do 

Estado com os instrumentos de gestão ele diz: 

O modelo de gestão é eficiente no sentido de conseguir resultados mais 
rápidos, tendo uma flexibilidade maior, é um modelo que tem que 
amadurecer principalmente com suas relações com o Estado, tem que se 
ter controles mais bem pautados, dando uma flexibilidade até na 
contratação, minimizando essa tensão entre controle e flexibilidade, uma 
vez que a parceria ainda é bastante questionada nesse aspecto. 
(ENTREVISTADO E) 

 

Já em relação ao incrementalismo no planejamento e consolidação das metodologias 

e estruturas propostas pelo modelo o Entrevistado E ressalta: 

A idéia é de um condomínio, uma federação, com uma OSCIP mãe e um 
monte de membros do condomínio. Seria uma federação por ter uma 
autonomia, mas também se tem deveres e direitos. Na medida em que 
forem se vivendo os problemas, vão sendo construídas as relações entre os 
membros. (ENTREVISTADO E) 

 

Um ponto interessante a ser destacado é que o Plug Minas é considerado em todos 

os seus documentos e por todos os entrevistados como uma unidade, ou seja, busca-se o 

estabelecimento de uma configuração onde o todo é maior que as partes cuja dinâmica 

deve manter uma forte articulação entre seus Núcleos e atividades, a partir do foco em 

resultados (educação, trabalho, participação) construídos sobre vocações (artes, esportes, 

tecnologia). O entrevistado A fala um pouco de como surgiu essa idéia de unidade: 
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A própria estrutura do espaço propiciou a adoção desse modelo de gestão, 

no entanto, tinha-se uma indagação: são vários galpões com estruturas 

diferentes, por que não fazer projetos diferentes? O Espaço é o desafio na 

criação de unidade proposta pelo modelo, o mais comum seria fazer um 

loteamento, dando um galpão para cada projeto. Essa idéia de unidade foi 

reforçada pela diretriz de governo de não se ter um loteamento, 

adicionalmente as propostas de gestão da consultoria CESAR baseadas no 

Porto Digital. (ENTREVISTADO A) 

 

Desse modo, o entrevistado B, aponta as vantagens e desvantagem no modelo em 

questão:  

A grande vantagem desse modelo é a flexibilidade, agilidade e 

razoabilidade que esse núcleo tem para operar. O dono está dentro do 

espaço, tendo toda a autonomia para operar. A grande dificuldade é criar 

uma articulação 100% saudável entre tantos atores envolvidos. 

(ENTREVISTADO B) 

 

Além disso, a concepção teórica do projeto descreve que esta natureza unitária que 

se busca na configuração proposta pelo Plug Minas parte da perspectiva do jovem e dos 

percursos que ele constrói no Centro, sendo este, considerado como o principal foco de 

atuação e esforços do Plug Minas (MINAS GERAIS, 2007b). Contudo em momento algum 

da implementação do modelo de gestão o jovem foi incluído com efetivo participante da 

formulação da política, não sendo inserido nem no desenho proposto para as instâncias de 

deliberação. Dessa forma, o contorno dos mecanismos de participação e protagonismo do 

jovem dentro do próprio Plug Minas não estão bem definidos, estando apenas delineados na 

questão pedagógica, quando o jovem estabelece seu acordo didático e é acompanhado por 

ele, sendo que na gestão do projeto o jovem é passivo das ações elaboradas. O 

entrevistado A ressalta essa questão em dois momentos:  

O projeto trabalha mais ou menos essa idéia de protagonismo juvenil, 

porque o projeto não abre espaço para o jovem, para a participação desse 

jovem nessa iniciativa. (ENTREVISTADO A) 

Não consigo ver desvantagens porque ele é muito recente. Acho que ele 

pode e deve trabalhar com um maior controle social, através da participação 

do próprio jovem. Tem-se o conselho da juventude na comissão de 

avaliação do Termo de Parceria, mas sua participação é pouco expressiva. 

Talvez nem fosse o caso de participação via conselho de políticas públicas, 

pode-se criar mecanismos como fóruns de discussão e debates bastante 

ricos para envolver os jovens e os interessados no Plug Minas. 

(ENTREVISTADO A) 
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Dessa forma, o entrevistado A destaca a necessidade de um maior controle social da 

política, ressaltado o jovem com um possível agente social de participação, mas não 

descarta a possibilidade de uma participação complementar de outros agentes interessados 

na política pública. 

Assim, esse trabalho identificou o Plug Minas como um exemplo de implementação 

de políticas públicas em rede, descrevendo o modelo de gestão utilizado à luz das 

características e tipologias preconizadas na teoria, destacando a correspondência 

principalmente com a definição de redes de Börzel (1997): um conjunto de relações 

relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e interdependente, que vinculam uma 

variedade de atores que compartilham interesses comuns com relação a uma política, e que 

trocam recursos para satisfazer esses interesses compartilhados, reconhecendo que a 

cooperação é a melhor maneira de atingir objetivos comuns. 

Segundo Peci e Costa (2002), as redes concebem uma nova perspectiva de análise 

de políticas públicas e das estruturas arquitetadas para implementá-las. Mas ainda é cedo 

para afirmar que se trata de um novo paradigma de gestão. Segundo os autores, a 

sistematização dos poucos estudos empíricos existentes revela que ainda há muito pouco 

consenso no que diz respeito diferenciação e efetividade. Além disso, as dificuldades de por 

em prática esse modelo requer que ainda se busque sistematizar conceitos, estabelecer 

tipologias adaptadas às situações ambientais e organizacionais.  

Nessa perspectiva, o Plug Minas se desenha como um projeto inovador em vários 

aspectos, mas principalmente em sua gestão, visto que ele utiliza de mecanismos já 

existentes do Estado (Termo de Parceria e contratos de gestão), no entanto, dá um 

tratamento diferente a tais preceitos. Denota-se, portanto, um posicionamento diferenciado 

do projeto perante os demais projetos de Estado, perante o mercado e perante o seu público 

alvo. O entrevistado B destaca esse modelo de gestão como um desafio: “O modelo de 

gestão do Plug Minas é extremamente complexo, talvez seja hoje um dos nossos maiores 

desafios: implementá-lo de forma efetiva e eficaz”.  O entrevistado A fala da necessidade de 

definição desse posicionamento: “[...] ele (Plug Minas) precisa definir melhor seu 

posicionamento, seu modelo de gestão é tão diferente que precisa ser definido como será 

lidado e sua relação com os parceiros.” Já o entrevistado E ressalta o diferencial do projeto: 

“A inovação do Plug Minas perante aos demais projetos do Estado é a sua ousadia, uma 

ousadia no bom sentido, ou seja, ele busca pensar o Estado como ele deve ser e não como 

ele é.” 

Como já destacado, esse modelo é mais que uma parceria devido à autonomia dada 

aos parceiros, à quantidade de atores de esferas diferentes envolvidos na iniciativa (setor 
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público, empresas, sociedade civil organizada), à interdependência desses atores para a 

viabilização do projeto e à mobilização deles para um objetivo comum. Busca-se o trato 

mais democrático possível com todos os parceiros, mesmo sabendo que eles possuem 

posições e recursos de poder diferenciados na viabilidade da rede, espera-se que eles 

contribuam de forma igualitária para o alcance dos objetivos preconizados.  

Por ser um modelo ainda muito novo, visto que ele ainda está começando a ser 

implementado, muitos problemas poderão surgir e espera-se que essa lógica estratégica 

incremental seja suficiente para lidar com essas nuances situacionais emergentes do 

modelo.  

No entanto, seu desenho teórico já aponta algumas possíveis dificuldades que serão 

vivenciadas. Primeiramente apontam-se as formas que serão utilizadas para garantir o 

cumprimento dos compromissos e contratos estabelecidos, visto que os mecanismos de 

enforcement do Estado para com os parceiros e vice-versa não estão bem delineados.  

Assim, esse modelo deve garantir que as metas sejam cumpridas pelos Núcleos uma vez 

que, segundo o entrevistado C, “[...] não há ainda delineado mecanismos de incentivo ou 

penalidades para tal descumprimento”. Além disso, a OSCIP depende diretamente da 

produção dos núcleos para atingir as suas metas do Termo de Parceria, podendo implicar 

em não repasse dos recursos do governo à entidade, comprometendo o projeto como um 

todo.  Dessa forma, espera-se uma cooperação, no entanto, caso ela não aconteça de fato, 

não estão claros quais serão os mecanismos de ajustamento.  

Esse monitoramento e alinhamento das ações a serem realizadas pelos núcleos 

serão feitos através do acompanhamento da coordenação pedagógica contida na OSCIP 

gestora e conseqüentemente no NPG, de forma a buscar um maior controle dessas metas 

pactuadas, indo além da avaliação trimestral dos núcleos prevista no Termo de Cooperação. 

Em segundo lugar não se tem uma definição exata do papel das instâncias 

colegiadas no Plug Minas, fator que pode gerar um desacordo entre os membros da rede 

em relação ao seu papel deliberativo e sua autonomia, acarretando num desalinhamento 

entre os parceiros. Acredita-se que estas instâncias devam ser utilizadas como mais um 

mecanismo essencial de articulação entre os parceiros. 

Um terceiro fator apontado é a própria participação do jovem e o fomento de seu 

protagonismo no Plug Minas. Ressalta-se que embora ele seja o enfoque de todos os 

esforços empreendidos, o jovem não tem um espaço institucionalizado de participação nas 

decisões e planejamento do Plug Minas, devendo o modelo de gestão abrir espaço para 

mais esse ator essencial ao funcionamento do projeto, tanto por ser o público-alvo, como 

para promover um controle social efetivo das ações realizadas. 
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Por fim, têm-se o desafio de legitimação social e política do projeto, visto que por ser 

uma política muito nova, com um modelo de gestão diferenciado, com parâmetros de 

atendimento de alta qualidade e um público alvo extremamente focalizado, deve-se buscar o 

respaldo institucional no governo e na sociedade civil que possibilite a continuidade do 

projeto. O modelo de gestão deve fomentar constantemente essa interação com o governo, 

alinhando com as diretrizes estratégicas do mesmo, bem como proporcionar um contato 

com a comunidade considerando-a como mais um ator relevante nessa rede. Além disso, o 

projeto deve ser constantemente avaliado como forma de demonstrar a todos os seus atores 

a relevância dos resultados atingidos e o impacto alcançado por suas ações. 

Diante de todos esses fatores, percebe-se que o maior desafio a ser vencido com a 

implementação desse modelo de gestão está diretamente relacionado ao alinhamento e as 

articulação de todos os atores envolvidos, mobilizando-os para manter a unidade proposta 

pelo projeto e alinhando as diversas expectativas à missão e diretrizes estabelecidas. 

 Por fim, ressalta-se que as características levantadas no modelo de gestão, objeto 

de análise desse estudo, podem ser alteradas no decorrer da implementação do projeto. 

Propõe-se, portanto, uma nova pesquisa que seja complementar a essa, quando o processo 

de implementação do Plug Minas estiver totalmente finalizado, possibilitando uma avaliação 

dessa implementação de forma mais robusta e uma comparação da evolução dessa 

estrutura com os preceitos iniciais preconizados no marco zero do projeto, já descritos 

nesse estudo. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

1. Qual é seu envolvimento com o projeto Estruturador Centro da Juventude/Plug 

Minas? Qual a sua participação na construção desse projeto? 

2. Como você define o projeto Plug Minas ?  

3. Quais os conceitos e metodologias utilizados para embasar a criação do Plug Minas? 

4. Quais as características que fazem o Plug Minas ser inovador, perante os demais 

projetos de Estado? 

5. Por que utilizar o eixo norteador da cultura digital?  

6. Caracterize o modelo de gestão do Plug minas. Quais as metodologias e conceitos 

utilizados para embasar a criação do modelo de gestão adotado pelo Plug Minas? O 

que levou a escolha desse modelo de fato? 

7. Por que colocar os representantes do estado no NPG? 

8. Você considera que o Plug Minas adota o modelo de gestão de redes de políticas 

públicas?Por quê? 

9. Quanto à gestão do projeto, quais as vantagem e desvantagens desse modelo? 

10. Quais são as principais dificuldades de implementação desse projeto no Governo de 

Minas Gerais? 

11. Quais as principais dificuldades advindas exclusivamente da sua forma de Gestão? 

 

 


