
oje em dia, ninguém sobrevi
ve muito tempo estando sozinho. 
Até mesmo empresas concorrentes 

já se organizam, de alguma forma, para 
compartilhar processos não estratégicos, 
visando reduzir custos, melhorar a quali
dade e atender melhor os seus clientes. 

A internet, por sua vez, conecta mi 
lhões de pessoas e organizações, pro
porcionando al ianças, trocas de infor
mações e conhecimento. Nessa onda, 
as redes setoriais (ou redes de pares se
toriais) estão, cada vez mais, ganhan
do espaço. Trata-se de uma experiên
cia interessante, na qual empresas do 
mesmo segmento, porém estabelecidas 
em mercados diferentes e não concor
rentes, trocam experiências, desenvol
vem projetos e organizam estudos bus
cando a melhoria de todos. 

Elas ajudam seus membros a 
aprender por meio da experiência 
de seus pares, fortalecendo-os pa
ra enfrentar problemas enraizados 
e comuns em muitas organizações. 
Fornecem subsídios para o compar
tilhamento de soluções que, a princí
pio, teriam que ser buscadas através de 
consultorias ou com base no processo 
de tentativa e erro. 

Outra qualidade das redes seto
riais é que elas têm contr ibuído bas
tante para estimular a adoção de me
lhores práticas por parte do conjunto 

de seus membros, a partir do estabe
lecimento do benchmark do grupo. Elas 
proporcionam aos gestores integrantes 
a possibilidade de trocar experiências 
e conhecimentos, representando ver
dadeiros atalhos no processo de apren
dizagem. 

Se adotadas no segmento educa
cional, as redes setoriais poderiam ser 
compostas de diversas formas, con
siderando os mais variados perfis de 
grupos. Eis alguns deles: 
• Por segmento: escolas de educação 

infanti l , ensino fundamental, ensi
no médio, formação profissionali
zante ou ensino superior, etc; 

• Por r e g i ã o g e o g r á f i c a : insti tui
ções da região metropolitana da ci
dade " X " ou do bairro "tal", etc; 

• Pelo porte: escolas de 200 alunos 
ou insti tuições de 200 até m i l alu
nos, etc; 

• Misto: escolas com até m i l alunos 
na região metropolitana da cidade 
"X" ou instituições de ensino médio 
com até 200 alunos, por exemplo; 

• Por c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s : 
escolas particulares, públicas, con
fessionais, instituições de ensino 
profissional, escolas de idiomas ou 
projetos de organizações não gover
namentais, etc; 

Uma das principais virtudes da 
formação de redes setoriais é alertar 

seus participantes sobre alguns dos 
maiores perigos da governança: a mio
pia e a inércia. Isso porque a tendên
cia dos executivos é dar excessiva re
levância aos problemas locais, muitas 
vezes ignorando os fatos globais, dis
tantes ou que lhes são pouco familia
res. Inovações emergentes são muitas 
vezes relegadas por não fazerem par
te (naquele momento) da realidade lo
cal. A situação se complica, entretan
to, quando o problema avança sobre 
suas fronteiras, pois aí já é tarde de
mais para se preparar. Quanto à inér
cia, ela induz executivos, funcionários 
e educadores a agirem sempre da mes
ma forma, atendo-se a pressupostos já 
testados e estabelecidos. Eles dão prio
ridade aos conhecimentos que domi
nam, negligenciando a exploração de 
novos conceitos. 

Por outro lado, a composição de re
des setoriais pode t a m b é m abarcar a 
participação de profissionais de outros 
segmentos, tornando o grupo mais ec
lético. Esses participantes servem pa
ra oxigenar o pensamento do restan
te dos membros, trazendo inovações 
que deram certo em outros segmen
tos e proporcionando a introdução de 
mudanças significativas na operação e 
organização das escolas. Essa compo
sição pode trazer contribuições de to
da a cadeia de valores da educação, co
mo fornecedores de material escolar, 
softwares educativos e gerenciais, br in
quedos pedagógicos, além de agências 
de publicidade, gráficas e toda uma 
gama de empresas que se relacionam 
com as escolas. 

A escolha das instituições que 
compõem o grupo, assim como a par
ticipação efetiva e franca de seus mem
bros representantes é que to rnará a 
experiência da rede setorial uma ação 
ímpar no trato da inovação e do esta
belecimento de novos patamares de 
qualidade para o setor educacional. 
Então, o que estamos esperando? G 

Por Marcelo Freitas 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 79, p. 11, dez. 2011.




