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RESUMO

O objetivo é  apresentar  os  princípios  da teoria  de  redes  de  negócios  e  discutir  as  possibilidades  de  
desenvolvimentos de redes imobiliárias, indo além da estrutura hoje presente nos portais de redes na  
Internet. A afirmativa central é que toda empresa está em rede, quer utilize, ou não, suas ligações e que as  
empresas  imobiliárias  podem  e  devem  desenvolver  suas  redes.  Os  autores  realizaram  pesquisa 
bibliográfica e verificaram que o tema de redes está ausente no negócio imobiliário, o que constitui uma 
lacuna  quando  se  consideram  as  vantagens  estratégicas  de  ações  coletivas.  Após  a  explicação  dos  
princípios e da pesquisa bibliográfica apresenta-se um modelo para formação de redes e são analisados 
três casos de redes brasileiras. A análise mostrou que o modelo tem capacidade de diferenciar os estágios 
e  estruturas  das  redes,  além  de  oferecer  linhas  de  ação  gerencial.  Nas  conclusões  discutem-se  os 
desdobramentos e conseqüências da proposta. O benefício teórico consiste na divulgação da teoria de 
redes, considerada na literatura acadêmica internacional como uma nova forma de compreender e realizar 
negócios. O beneficio metodológico consiste em apresentar um modelo de formação e desenvolvimento 
de  redes,  que  pode  ser  utilizado  tanto  para  pesquisas  acadêmicas,  quanto  para  ações  gerencias.  O 
benefício gerencial consiste em oferecer um modelo instrumental para as ações dos gerentes de redes  
imobiliárias.

Palavras-chave: Redes, Imóveis, desenvolvimento de redes, pesquisa imobiliária.

1



12ª Conferência Internacional da LARES
Centro Brasileiro Britânico, São Paulo - Brasil

19, 20 e 21 de Setembro de 2012

The application of business networks’ principles in real estates 
companies: A propose model from reflections and examples of 

Brazilian networks

ABSTRACT

The work presents the network society theory and argues the possibilities of developments of real estate  
business networks, what constitute a step beyond the structure now a day present in real estate sites in the 
internet. The aim assertive is that all company is in net, even it use, or not, his connections and that the  
real  estate  enterprises  can and must  develop  his  networks.  Bibliographical  work carried through the 
authors reveal that the researches and the managements of the real estate business, even in Brazil, or in 
other countries, don’t  use the network’s  concepts,  what  constitutes a gap if we think in the strategic  
advantages of collective actions. After the explanation of the networks’ principles and the discuss of the 
bibliographical work, the authors propose a model of structural and dynamic networks that can serve of  
guide  for  the  development  of  networks  in  the  real  estate  business  and  analyze  the  explanation’s 
capabilities  of  the  model  through three  examples.  In  the  conclusions,  we  discuss  the  unfolding  and 
consequent  of  the  model.  The  theoretical  benefit  is  the  spreading  of  the  network  theory,  witch  is 
considered as a new way to understand the word of business, once the enterprises are all connected. The  
management benefit consist in offer a instrumental model to formatted the networks.

Key-words: Networks, Real Estate, Networks Development, Research.
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1. INTRODUÇÃO
O  objetivo  é  apresentar  a  teoria  da  sociedade  em  rede  e  discutir  as  possibilidades  de 
desenvolvimentos de redes de negócios imobiliários, indo além da estrutura hoje presente nos 
portais de redes encontrados nos meios digitais. A afirmativa central é que toda empresa está em 
rede,  quer  utilize,  ou  não,  suas  ligações  e  que  as  empresas  imobiliárias  podem  e  devem 
desenvolver suas redes. O artigo analisa três exemplos de redes imobiliárias brasileiras e mostra 
alguns  caminhos  da  aplicação  da  teoria  para  a  emergência  e  desenvolvimento  das  redes 
imobiliárias.
O  trabalho  é  importante  porque  os  ramos  de  negócios  que  lidam  com  relacionamentos 
complexos, tanto na produção, quanto na comercialização e na prestação de serviços, cada vez 
mais  se organizam nas formas associativas,  tais  como cooperativas,  consórcios,  aglomerados 
locais e redes de negócios e os gerentes imobiliários podem utilizar alguns ensinamentos a partir 
do relato dessas experiências.
A base  teórica  é  a  noção  de  sociedade  em rede.  Para  Castells  (1999)  a  sociedade  atual  se 
caracteriza  por  seu  formato  em rede,  em substituição  à  estrutura  anterior,  caracterizada  por 
pequenos grupos,  como família  e grupos de trabalho.  Nessa nova estrutura modificam-se os 
padrões de estratégia e de competição das empresas, agora definidos pela rede de relações em 
que a empresa está imersa.
Existem sinais  de  que  algumas  construtoras  já  adotam o  formato  em redes,  mas  no  campo 
comercial predomina a competição isolada. Dito de outra forma, a realidade organizacional está 
mudando, mas o padrão de operação em algumas imobiliárias permanece o mesmo, com foco em 
vendas e com sistemas de informação limitados. Essa limitação já foi apontada há algum tempo 
(ROSSETO e CUNHA, 1999). 
O artigo contém a seguinte estrutura: Introdução, painel de trabalhos internacionais e nacionais 
que trataram das redes imobiliárias; os argumentos da sociedade em rede; os fatores estruturantes 
das redes; apresentação da proposta de um modelo de rede aplicada ao ramo imobiliário; análise 
de três exemplos de redes imobiliárias; comentários finais.

2. PAINEL DE PESQUISAS SOBRE REDES IMOBILIÁRIAS
O objetivo  do  item é  apresentar  um painel  da  tendência  de  artigos  científicos  e  de  gestão 
internacionais  e  brasileiros,  que  buscaram  relacionar  a  teoria  de  redes  como  o  negócio 
imobiliário.
Nas  revistas  internacionais  acadêmicas  procurou-se  artigos  com  títulos  que  contivessem  as 
palavras network e real estate em dois dos maiores bancos de dados, o Proquest e o Ebsco. No 
Proquest a busca das palavras em todo o acervo resultou em apenas 1 referencia, sendo uma 
dissertação sobre o papel da confiança nas relações entre os agentes imobiliários (LEE, 2007). O 
negócio  imobiliário  pouco aparece nesse acervo.  No banco de dados Ebsco não se encontra 
nenhuma referencia cruzada no título. A conclusão é que o tema de rede no ramo imobiliário não 
está presente na literatura cientifica mundial representada por esses dois bancos de dados.
Buscaram-se outras fontes não indexadas, como revistas especializadas no assunto. A American 
Real Estate Society publica seis jornais especializados, dos quais cinco possibilitam a pesquisa 
do acervo.  Num total  disponível de 624 artigos encontram-se apenas 2 que tratam de redes 
imobiliárias (PARSA e colaboradores, 2002; CASTELLS, 2000). A conclusão sobre este painel 
é que o tema das redes de negócios está ausente nas revistas especializadas do ramo imobiliário, 
confirmando a lacuna já encontrada nas revistas acadêmicas.
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Na literatura brasileira  a situação é semelhante.  Investigando os bancos de dados do Google 
Acadêmico, do Scielo e da Capes chega-se na mesma raridade de textos. A palavra rede no título 
gera aproximadamente 158 mil referencias e as palavras imóvel, imobiliária, imobiliário geram 
aproximadamente 3700 referencias. O cruzamento das palavras no título gera 13 cruzamentos, 
todos sobre a construção civil. O ramo de serviços não aparece.
Os dados mostram que o tema de redes é amplamente investigado; o tema imobiliário tem uma 
presença  discreta  em  comparação  com  o  tema  de  redes  e  a  associação  entre  os  dois  é 
praticamente  inexistente.  Trabalhos  bibliográficos  anteriores  (ROSSETO  e  CUNHA,  1999; 
ALVES, 2009; GIGLIO e RYNGELBLRUM, 2010) chegaram à mesma conclusão.
Por que existe essa lacuna? Uma possível explicação, construída a partir de relatos informais de 
gerentes imobiliários, é que o tema de redes é pouco conhecido e investigado no Brasil e mesmo 
quando um gerente chega a conhecer essa abordagem, prefere utilizar os modelos clássicos de 
competição  isolada.  No próximo item,  no entanto,  ver-se-á que os princípios  de redes  estão 
sendo considerados como a forma mais adaptada de estratégia, produção e comercialização no 
cenário  moderno,  especialmente  para  pequenas  empresas  (CASTELLS,  1999;  NOHRIA  e 
ECLES, 1992; GRANOVETTER, 1985).

3. A TEORIA DA SOCIEDADE EM REDE
Neste item apresentam-se os princípios da sociedade em rede, com seus fatores estruturantes que 
servem de guia para o desenvolvimento de redes de negócios. A discussão sobre o fenômeno de 
redes avolumou-se nas últimas décadas,  principalmente sobre os conceitos fundamentais e as 
formas  de  gerencia  (NOHRIA,  ECLES,  1992;  GULATI,  1998;  EBERS,  JARILLO,  1998; 
CASTELLS, 1999; VERSHOORE, BALESTRIN, 2008; RAAB e KENIS, 2009). As teorias de 
redes iniciaram com alguns estudos econômicos,  como as aglomerações italianas e o sistema 
Toyota; mas logo se difundiram na década de 1980, com o movimento de fusões e aquisições. 
Aos poucos, a área foi incorporando os conceitos das redes sociais, que é um tema da Sociologia  
e foi generalizando sua visão de que todas as organizações operam em redes (NOHRIA, ECLES, 
1992). Nas duas últimas décadas a visão se estendeu aos arranjos de coordenação dos programas 
do governo, principalmente na saúde, turismo e habitação. A noção de redes está estreitamente 
vinculada a situações e negócios que envolvem relacionamento entre  muitas partes,  as quais 
criam uma interdependência. Entende-se que esse é o caso do negócio imobiliário.
A teoria de redes de negócios tem como base os escritos de Castells (1999) e Nohria e Ecles 
(1992).  Para  Castells  (1999)  a  sociedade  atual  caracteriza-se  por  seu  formato  em rede,  em 
substituição  à  estrutura  anterior,  caracterizada  por  pequenos  grupos,  como  família.  Nesse 
formato o poder não é centralizado, sendo disseminado em inúmeras ligações e o controle é 
mínimo. Nessa nova estrutura os organizada em redes os padrões de negócios se modificam, com 
os  limites  físicos  e  operacionais  das  empresas  sendo praticamente  eliminados.  A afirmativa 
principal da teoria de redes é que cada vez mais se torna inevitável e indissociável que cada 
pessoa se envolva em ligações com muitas outras, o mesmo ocorrendo com as empresas. Uma 
empresa  está  numa  rede,  mesmo  que seus  integrantes  não  a  reconheçam.  O fato  básico  da 
constituição das redes é a existência da interdependência, já que atualmente uma empresa isolada 
não consegue realizar todas as complexas tarefas de planejamento, produção, comercialização, 
atendimento, adaptação legal e ambiental, só para citar as mais evidentes. Para ocorrerem ações 
conjuntas é necessário haver comprometimento e compartilhamento. 
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A visão de um mundo em rede também se manifesta em outros campos, tais como Antropologia, 
Psicologia e Biologia (BAUMAN, 2004; POPCORN, 1993; MATURANA e VARELA, 1995). 
Nohria e Ecles (1992) afirmam que o termo redes tornou-se o modo atual de se descrever e 
investigar empresas. A afirmativa principal é que toda empresa está em rede, quer saiba ou não, 
quer utilize, ou não suas conexões.
Alguns campos e temas da Administração, tais como o turismo, sistemas financeiros e cadeias 
automotivas já contam com várias publicações sobre a aplicação do pensamento de redes. No 
campo imobiliário, conforme se viu na pesquisa bibliográfica, esse modo de pensar e agir ainda 
não  está  presente.  No  próximo  item  apresentamos  os  fatores  básicos  para  a  formação  e 
compreensão de redes.

3.1. Fatores Estruturantes de uma Rede
Neste item apresentamos os fatores estruturantes de uma rede de negócios, que servem de guia 
para a formação, desenvolvimento e gerencia de redes.
A  teoria  de  redes  está  fundada  na  idéia  das  inter-relações  e  esse  é  o  foco  das  pesquisas 
acadêmicas e das ações gerenciais. O que importa é conhecer os conteúdos das transações entre 
os participantes, considerando os fluxos sociais (de confiança, por exemplo) e os fluxos técnicos 
(de conhecimentos de um processo, por exemplo). Em algumas redes (automotiva, por exemplo) 
trocam-se  mais  conteúdos  técnicos  do  que  sociais;  enquanto  que  em  outras  (pequenos 
agricultores de uma região, por exemplo) trocam-se mais conteúdos sociais. A quantidade e a 
qualidade dessas transações caracteriza a natureza e o grau de desenvolvimento de uma rede.
Nessas relações em rede, os seguintes pontos merecem atenção do gerente:
A.  Interdependencia.  A  interdependência  é  a  conseqüência  da  dificuldade  de  uma  empresa 
dominar todas as especialidades necessárias para o negócio. Surge a necessidade de uma troca, 
cada qual buscando no outro o recurso necessário. A interdependência exige a atitude de ação 
coletiva e comprometida.
B. Assimetrias.  São as diferenças de objetivos,  capacidades,  expectativas  e recursos entre as 
empresas.  Numa rede ideal  todos disponibilizam seus  recursos para que,  coletivamente,  eles 
possam ser utilizados e otimizados. É claro que na realidade existem diferenças e resistências 
entre os participantes. O que importa é que essas diferenças não ocasionem desconfianças, ou 
oportunismos, ou falta de comprometimento. Quando há compartilhamento e as assimetrias são 
gradativamente resolvidas, a rede se desenvolve.
C. Estrutura. É o conjunto de relações cotidianas, repetitivas e com papéis mais definidos dos 
atores. A estrutura pode ser formalizada, quando existe um documento que define funções dentro 
do grupo. A estrutura também pode ser flexível, quando as posições não são fixas, como é o caso 
de pequenas redes de artesanato.
D. Existência de subgrupos. Numa rede podem ocorrer aproximações mais fortes entre alguns 
integrantes,  formando  subgrupos.  A  aproximação  pode  se  dar  por  vários  motivos,  entre 
econômicos, sociais e políticos.
E. Governança. São as regras explícitas e implícitas para promover o desenvolvimento da rede e 
restringir  as  ações  oportunistas.  Os  estudos  têm demonstrado  que  quanto  mais  confiança  e 
comprometimento  existem  nas  relações  entre  os  atores,  mais  facilmente  são  resolvidas  as 
questões de grupo e se torna menos necessário elaborar regras formais.
F. Formas de compartilhamento e dominância de fluxos. É o compromisso em compartilhar os 
conhecimentos, resolvendo assimetrias e desenvolvendo as capacidades coletivas. O conteúdo 
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dos fluxos de uma rede pode influenciar os rumos e as decisões dos participantes. Uma rede com 
dominância  de  conteúdos  sociais  de  jogos  de  poder  apresenta  dificuldades  para  o  seu 
desenvolvimento econômico e obtenção de resultados.
G.  Resultados.  Um  grupo  opera  sempre  buscando  alcançar  objetivos  coletivos,  que  são  os 
resultados. Em redes de negócios eles são predominantemente econômicos, mas existem outros 
resultados esperados, tais como acesso a mercados, aprendizagem de novos processos, difusão de 
marca coletiva. A obtenção de resultados positivos é fator importante na motivação do grupo em 
continuar na rede. 
Esses fatores se entrecruzam com outros da rede, como o número de participantes; formando a 
estrutura e a dinâmica específica daquele grupo. A observação constante sobre o conteúdo e a 
frequencia de trocas entre os atores indica a situação, ou estágio de desenvolvimento de uma 
determinada  rede.  Conforme Larson (1992) o desenvolvimento  de  uma rede  seguiria  alguns 
passos  definidos,  mesmo  que  cada  rede  seja  diferente  da  outra.  O  primeiro  passo  é  a 
aproximação entre os interessados, basicamente para obtenção de recursos; o segundo passo é o 
estabelecimento de objetivos coletivos; o terceiro passo é a operacionalização da rede; o quarto 
passo  é  a  cristalização  dos  processos  de  trocas  e  a  evolução  da  rede  para  uma  entidade 
reconhecida, geralmente se criando uma marca e/ou legalizando a rede (numa cooperativa, por 
exemplo). Finalmente a rede adquire um balanço estrutural e dinâmico, sem ser muito estática e 
nem extremamente volátil,  mas num estado de equilíbrio-desequilíbrio,  conforme os fatos se 
sucedem.
Ser gerente de uma rede significa, basicamente, promover o desenvolvimento do grupo até esse 
estágio  de  equilíbrio  dinâmico,  alimentando  as  capacidades  coletivas  e  evitando  o 
comportamento oportunista. No próximo item apresenta-se um modelo de desenvolvimento de 
rede criado pelos autores.

4. PROPOSTA DE UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO E GERENCIA DE REDES
O ponto de partida da análise e gerencia de uma rede é a interdependência, que é a constatação 
de que as empresas isoladas não conseguem realizar todas as operações necessárias e criam laços 
de dependência. Esta reciprocidade pode ocorrer entre empresas iguais (o que se chama de rede 
horizontal),  ou entre  empresas  numa cadeia  produtiva  (o que se chama de rede  vertical).  A 
interdependência é tema conhecido nas Ciências Sociais, mas tem sido um pouco relegada na 
Administração,  que  é  fortemente  influenciada  por  teorias  da  competição  isolada.  A  tarefa 
importante  de  um  investigador  e  de  um  gerente,  portanto,  seria  buscar  os  sinais  de 
interdependência  entre  as  empresas.  Na  prática  significa  que  se  busca  conhecer  o  que  as 
empresas  necessitam e  como trocam informações  sobre  processos  e  recursos  entre  si.  Essas 
trocas são chamadas de fluxos e os pesquisadores e gerentes têm como tarefa o acompanhamento 
constante, pois há dinâmica (surgem novas situações e novos conhecimentos); imprevisibilidades 
(por exemplo, sobre a forma de resposta dos atores após receberem um fluxo) e conflitos (porque 
existem diferenças de objetivos e expectativas). A dinâmica é a característica das redes.
Outra  tarefa  importante  é  investigar  a  estrutura  da  rede.  Considerando  as  dificuldades  de 
acompanhar  várias  pessoas  nos  seus  contatos,  surge  a  questão  de  quantos  atores  devem ser 
acompanhados. A proposta, seguindo as afirmativas de Simmel (1950), Burt (1976) e Krackhardt 
(1996), é que a estrutura mínima de análise de uma rede é a tríade (as ligações entre três atores). 
Na tríade pode-se observar a formação de subgrupos (dois contra um), a disputa de dois atores 
pela  preferência  de um terceiro,  as aproximações de dois pelas assimetrias em relação a um 
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terceiro. A relação triadica é a unidade estrutural suficiente e capaz de explicitar os movimentos 
de interdependência. Dito na forma da prática gerencial, quando se pretende investigar os fluxos 
e a posição de uma empresa específica na rede, devem-se verificar suas ligações com no mínimo 
duas outras empresas da rede, estabelecendo um triângulo.
Uma terceira grande tarefa é analisar o contexto de negócios e o contexto social no qual a rede 
está  inserida.  Entende-se  por  contexto  de  negócios  as  características  de  formas  de 
comportamento e relacionamento naquele negócio. Entende-se por contexto social o conjunto de 
regras e valores que regem as relações entre os empresários.
Com este enquadre, da dinâmica da interdependência,  da estrutura da tríade e do contexto,  o 
pesquisador e o gerente buscam investigar e responder questões básicas tais  como: Quais os 
sinais  de  fluxos  sociais,  tais  como  confiança,  comprometimento,  jogos  de  poder  que  se 
encontram na rede? Qual a dominância do conteúdo dos fluxos? Qual o grau e qualidade de 
assimetria  entre  os  atores?  Quais  os  objetivos  coletivos  e  os  individuais  e  como  eles  se 
complementam, ou não?
A Fig. 1 apresenta um desenho que resume os pontos de partida. A figura está apresentada na 
forma de um sistema aberto, com as entradas e saídas. Pode-se afirmar que a rede é como uma 
espiral  que  se  inicia  na  tríade  e  se  desdobra  indefinidamente.  Nessa  tríade,  buscam-se  os 
elementos essenciais já descritos, ou seja, a manifestação da interdependência nos fluxos e nas 
decisões. A partir desse desenho o pesquisador e o gerente podem construir seus objetivos de 
trabalho. 
No  próximo  item  realiza-se  um  exercício  de  aplicação  do  modelo  em  três  casos  de  redes 
imobiliárias brasileiras.   

5. ANÁLISE DE EXEMPLOS DE REDES IMOBILIÁRIAS UTILIZANDO O MODELO 
PROPOSTO
Seguindo o modelo proposto é necessário entender o contexto do mercado e o contexto social do 
negócio. Sobre o contexto de mercado, o negócio imobiliário caracteriza-se por ser amplamente 
diversificado, com empresas de todo porte, algumas com especialidades,  outras operando em 
todos os campos, ou seja, no residencial, comercial e industrial. Os profissionais corretores, bem 
como os executivos e donos das empresas não têm um perfil definido, pois são originários de 
vários campos do conhecimento e práticas no mercado. 
No  ramo  residencial  encontra-se  um  perfil  diversificado  de  profissionais  e  a  tendência  da 
empresa  imobiliária  tentar  realizar  todas  as  tarefas  do  negócio,  mesmo  que  não  domine  os 
conhecimentos necessários. O negócio também apresenta um alto grau de assimetria, ou seja, as 
empresas são muito diferentes entre si. Nessas condições, as parcerias e grupos cooperativos são 
mais raros e esse talvez seja um dos motivos de existirem poucos artigos a respeito de redes 
imobiliárias.
Entre os corretores existe uma competição acirrada, o que dificulta a emergência de trabalhos 
cooperativos.  Ocasionalmente  formam-se  duplas  em  plantões  de  vendas,  que  dividem  suas 
comissões. A relação entre os corretores e as empresas não é claramente definida, variando desde 
salários fixos, até comissões sem nenhum vínculo. Algumas regras, tais como exclusividade de 
vendas,  alocação  do  técnico  para  vender  um  único  produto  (sem  poder  oferecer  outros)  e 
favorecimentos  na escolha de equipes  para plantões  de vendas  também contribuem para um 
campo mais competitivo do que cooperativo.

7



12ª Conferência Internacional da LARES
Centro Brasileiro Britânico, São Paulo - Brasil

19, 20 e 21 de Setembro de 2012

Figura 1. A proposta do desenho da estrutura mínima e da dinâmica de uma rede para orientar a pesquisa e a  
gerencia no ramo imobiliário.

 

A estrutura da tríade: 
Os fluxos e as decisões 

Ator 1: 
decisões 

Saída: 
Resultados 

Outros nós 

Outros nós 

Outros nós 

Outros nós 

Contexto social:  
Valores éticos, regras e 
normas de conduta entre 
empresários 

Contexto de mercado:  
Características do negócio 
imobiliário 

Fluxos sociais: 
Confiança, poder, 
comprometimento  
 
Fluxos técnicos: 
Trocas de 
informações 
comerciais sobre o 
ramo imobiliário 

Ator 2: 
decisões 

Ator 3: 
decisões 

Quanto aos aspectos sociais, culturais e éticos, existe na sociedade uma imagem negativa sobre a 
figura  do  técnico  de  transação  imobiliária  residencial,  o  que  prejudica  seu  trabalho  de 
continuidade dos contatos. Pesquisa de mercado não publicada, realizada pelos autores, mostrou 
uma alta porcentagem (por volta de 15%) de potenciais compradores que omitiam dados para 
não serem localizados pelo corretor que os atendeu.
Apesar desse contexto contrário à formação de redes, existem redes imobiliárias. Ocorre que o 
mercado de imóveis em lançamento sofre diversas pressões, principalmente nos grandes centros 
urbanos, tais como escassez de terrenos, legislação ambiental,  restrições de zoneamento e até 
interesses políticos. Isto exige que as empresas se associem, buscando as especialidades que lhe 
faltam, o que inicia a formação de redes. No caso de imóveis usados, especialmente no Estado de 
São  Paulo,  há  um forte  movimento  de  associações  e  fusões,  percebendo-se  que  as  grandes 
empresas que eram voltadas a lançamentos estão buscando desenvolver sua carteira de usados.
Esses  movimentos  estratégicos  das  empresas  originam  redes,  das  quais  analisam-se  três 
exemplos.
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5.1. A Rede Canarinho
A  rede  canarinho  congrega  imobiliárias  no  Estado  de  São  Paulo  e  conta  com  o  apoio  de 
representantes sindicais, do governo e do ramo financeiro. Sua proposta inicial era possibilitar 
um canal  eletrônico  onde as imobiliárias  apresentariam seus produtos,  formando uma ampla 
carteira de oferta, facilitando a busca dos consumidores. Além desse objetivo, que caracteriza 
uma central de vendas, havia também a idéia de um intercambio entre as empresas, criando uma 
situação de operação conjunta.
Conforme dados secundários obtidos em fontes eletrônicas e impressas, a rede conta atualmente 
com aproximadamente 150 imobiliárias,  distribuídas em vários municípios do Estado de São 
Paulo, existindo algumas sub-redes locais. As empresas são de porte e portfólio variados e existe 
uma coordenação central. Na pagina de apresentação da rede são colocadas as vantagens de uma 
empresa ser associada, principalmente questões de custo, benefícios e acesso a mercados.
Aplicando o modelo proposta pode-se fazer a seguinte análise:
A rede se propõe a ofertar imóveis usados, cujo mercado, conforme vimos na parte de contexto, 
apresenta características de intensa assimetria, estrutura formal e informal, governança variada 
(regras  explícitas  e  implícitas)  e  valores  éticos  que  mobilizam mais  a  competição  do que  a 
cooperação. Conforme dados coletados pelos autores, essas características do negócio têm criado 
problemas  para  a  rede  canarinho  se  organizar  (no  seu  sentido  cooperativo)  e  apresentar 
resultados.
A estrutura da rede tem características de hierarquia, com um representante legal assumindo o 
controle administrativo (das regras, das reuniões, etc) e uma grande empresa assumindo o poder 
decisório nas reuniões. Por outro lado, existem dezenas de pequenas empresas sem poder de 
decisão. Conforme se interpreta, essa assimetria difícil de ser resolvida é um dos motivos do 
lento desenvolvimento da rede.
Para o exercício da função básica cooperativa da rede, que seria o fluxo de informações sobre 
produtos disponibilizados; não existem regras muito claras. Por exemplo, não está claro (e se 
estivesse não haveria como controlar) se os imóveis a serem disponibilizados na rede são os 
melhores  que  cada  empresa  possui,  ou  os  mais  novos,  ou  cada  um  segue  seu  critério.  As 
transações sociais, tais como atos de comprometimento, que poderiam gerar confiança entre os 
participantes, são raras, ou não são divulgadas, predominando o fluxo de informações técnicas. 
Um resumo da análise aplicando o modelo proposto pode ser visto na Fig. 2.

Figura 2. O resumo da análise da rede imobiliária canarinho a partir de um modelo proposto e a sugestão de um  
caminho gerencial.

Variável Análise teórica Análise gerencial
Interdependencia Inexistente: os atores não dependem uns 

dos outros em ações complementares
Não há sinais de evolução de trocas de 

especialidades, o que traria mais coesão ao 
grupo

Assimetrias Intensas no porte, na distribuição do 
poder e nos objetivos

Não há sinais de solução, ou diminuição das 
assimetrias

Estrutura Domina o formato em hierarquia, com 
poder formal estabelecido

Os sinais são de estabilidade dessa estrutura

Subgrupos Existem sub grupos formalizados, o que 
mostra flexibilidade interna da rede.

Podem surgir mais subgrupos, imitando os 
já existentes, criando uma divisão interna 
que criará pressão para mudança da rede.
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Governança Formal, com centro controlador. Os sinais são de cristalização da estrutura e 
da governança

Dominância de 
fluxos

Dominam os fluxos técnicos. Os sinais 
sociais são fracos, basicamente com 

movimentos dos pequenos atores 
tentando obter aprovação junto ao 

centro de poder.

Os sinais mostram tendência de equilíbrio, 
com baixa imprevisibilidade e incerteza.

Resultados São raros os dados disponíveis. A rede 
valoriza os resultados de vendas, que 
estão abaixo do esperado, segundo 

fontes secundárias. Outros resultados 
não são divulgados, ou valorizados.

Com a tendência do equilíbrio da estrutura e 
da dinâmica, a situação de resultados não 

deve se alterar.

Conclusão:  Este  grupo  ainda  não  caracteriza  uma  rede,  já  que  existe  uma  estrutura  formal  com poder 
centralizado,  com  equilíbrio  de  fluxos,  com  fortes  assimetrias  e  ausência  de  interdependência.  Há,  no 
entanto, um campo para surgimento de verdadeiras redes, como o subgrupo apresentado no próximo caso.  
Esse pode ser o caminho para a rede canarinho se desenvolver, ou seja, continuar com sua estrutura atual,  
mas incentivar a formação de subgrupos mais independentes. 

 
Concluindo  a  análise  deste  caso  entende-se  que  falta  uma  gerencia  com  conhecimento  de 
formação de redes de negócios, pois os dados coletados mostram uma visão clássica de gerencia 
voltada  às  operações  do  canal  de  comunicação  e  venda,  com baixa  atenção  à  solução  dos 
conflitos  e  ao  desenvolvimento  do  espírito  cooperativo.  Os  conflitos  de  assimetrias  e  a 
dominância  de  poder  são  claros,  mas  não  existem  movimentos  para  sua  solução.  Numa 
interpretação um pouco mais radical, diríamos que a rede canarinho ainda não é uma rede. Como 
poderia  vir  a  ser?  Um caminho  é  uma  gerencia  voltada  para  a  visão  de  grupo  e  não  para 
vantagens isoladas. Dentro dessa rede encontramos uma sub-rede organizada. É o próximo caso.

5.2. A Rede Beija Flor
A rede imobiliária Beija Flor congrega 13 empresas de uma região do interior de São Paulo, 
constituindo um subgrupo dentro da Rede Canarinho. O objetivo principal desta rede é criar um 
padrão de negócios na região, facilitando os processos. Para atingir o objetivo há um constante 
trabalho de integração entre os participantes, na forma de encontros, participação em eventos, 
debates sobre temas relevantes, treinamentos e ações conjuntas de Marketing. 
Apesar de se inspirar no modelo de processos da Rede Canarinho, a Rede Beija Flor tem outra 
dinâmica de fluxos sociais, pois são poucas empresas, todas da mesma região e com laços de 
comprometimento que sustentam a confiança e transparência das ações. As pessoas se conhecem 
socialmente  e  não  sofrem tanta  pressão  competitiva,  pois  a  região  vem se  valorizando  nas 
últimas duas décadas, com crescimento imobiliário. Formalmente a rede tem algumas regras de 
controle e um código de ética, com um comitê de ética para investigar possíveis conflitos e evitar 
comportamento  oportunista,  já  que  o  contexto  do  negócio  favorece  esse  comportamento, 
conforme já se destacou ao início deste item 5. 
Nesse sentido pode-se afirmar que ela está num estágio mais evoluído na direção do formato de 
rede do que a Rede Canarinho.
Realizaram-se entrevistas com os participantes da rede e os dados mostraram uma consciência 
sobre  a  necessidade  de  atuação  conjunta,  considerando  a  complexidade  do  negócio  e  do 
ambiente contemporâneo. Assim, os atores se esforçam nos compromissos coletivos, mesmo que 
à custa de objetivos particulares.
Um resumo da análise aplicando o modelo proposto pode ser visto na Fig. 3.
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Figura 3. O resumo da análise da rede imobiliária beija flor a partir de um modelo proposto e a sugestão de um  
caminho gerencial.

Variável Análise teórica Análise gerencial
Interdependencia Inexistente: os atores não dependem uns dos 

outros em ações complementares. O objetivo 
de união está em padronizar processos.

Sendo um grupo pequeno existe o 
risco de uma entropia, com diminuição 

de inovação.
Assimetrias São baixas, pela similaridade das empresas. O 

poder é distribuído de forma igual.
Não há sinais de conflitos de 
interesses. Existem sinais de 

aprendizagem coletiva, na busca de 
qualidade dos processos.

Estrutura Formato horizontal, sem um líder, ou centro 
de poder. Existe um comitê de controle e 

decisão, com os integrantes sendo as pessoas 
mais experientes.

Os sinais são de estabilidade dessa 
estrutura.

Governança Formal e informal. A formalidade refere-se 
basicamente ao comportamento ético no 

negócio.

Como o número de atores é fixo e 
equilibrado, não há sinais 

significativos de mudanças.
Subgrupos Não se encontraram sinais claros de 

subgrupos.
Com o passar do tempo e das 
experiências podem ocorrer 

aproximações conforme valores 
sociais e práticas compartilhadas.

Dominância de 
fluxos

Dominam os fluxos técnicos, mas os fluxos 
sociais também estão presentes, já que os 
atores tem experiências sociais anteriores

Os sinais mostram tendência de 
equilíbrio entre os fluxos técnicos e 

sociais, com baixa imprevisibilidade e 
incerteza sobre o grupo.

Resultados Poucos dados disponíveis, mas os sinais são 
de resultados de vendas acima do comparado 

quando cada empresa atuava de forma 
isolada.

Com a tendência do equilíbrio da 
estrutura e da dinâmica, a situação de 

resultados tende a uma curva 
levemente crescente. Há sinais de 
satisfação sobre a capacidade de 

atuação conjunta e aprendizado de 
processos

Conclusão: Este grupamento caracteriza com certa clareza o que se denomina de rede horizontal, isto é, um 
conjunto de empresas bem semelhantes entre si, no mesmo ponto de produção (todas com o mesmo produto) 
e que se unem mais para somar forças, do que para suprir dependências de recursos. O equilíbrio entre fluxos 
comerciais e sociais e o equilíbrio dos controles formais e informais também são característicos de uma rede 
horizontal. Experiências prévias entre os atores, existência de comprometimento, transparência e confiança 
são os ingredientes que se somam aos anteriores, indicando que a rede pode evoluir (lentamente, no entanto, 
por  característica  do  negócio)  sem  grandes  desequilíbrios.  O  trabalho  gerencial  poderia  centrar  no 
desenvolvimento do capital social, isto é, das competências coletivas, podendo no futuro ser um modelo de  
como se trabalhar em pequenos grupos no ramo imobiliário. O mais interessante de tudo é que esta rede está  
dentro de outra rede, a rede canarinho, que ainda não se caracteriza como grupo coletivo, dentro da lógica da  
ação coletiva. Esta é uma prova de que dentro da hierarquia e formalidade podem surgir subgrupos mais 
flexíveis,  informais  e  com  resultados  mais  expressivos  que  a  rede  maior  na  qual  estão  inseridos.  Na  
Administração clássica esse ponto já foi bastante desenvolvido, com a idéia de UNE- Unidades de Negócios,  
mas na perspectiva de redes ainda é um campo pouco explorado.

 
5.3. A Rede Bem te vi
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A Rede Bem te vi nasceu no sul do País,  estando presente hoje em dia em três Estados.  O 
conceito da rede é o sistema de franquia, que para alguns autores é aceito como uma forma de 
rede de negócios e para outros é visto como uma forma alternativa de uma cadeia de pontos de 
vendas no varejo. Independentemente dessa discussão, para o artigo o que interessa é que a Rede 
Bem te vi utiliza explicitamente os conceitos de redes de negócios, incluindo as variáveis de 
comprometimento, transparência, qualidade de serviços e facilidades obtidas ao se trabalhar em 
conjunto.  A rede  conta  atualmente  com cerca  de 50  associados,  que  mantém seus  nomes  e 
marcas  próprias,  mas  se identificam como fazendo parte  da Rede Bem te  vi.  Em termos  de 
pessoal, o número aproximado é de mil participantes, entre corretores, empresários, pessoal de 
apoio técnico, entre outros. 
Um resumo da análise aplicando o modelo proposto pode ser visto na Fig. 4.

Figura 4. O resumo da análise da rede imobiliária Bem te vi utilizando o modelo proposto e sugestão de um  
caminho gerencial.

Variável Análise teórica Análise gerencial
Interdependencia Inexistente: os atores não dependem uns dos 

outros em ações complementares. O objetivo 
de união está em padronizar processos.

Sendo um grupo já relativamente 
grande, com perspectivas de 
crescimento no sul do País, a 

tendência é a rigidez de aceitação de 
novos parceiros, sob risco de se 
perder o controle de qualidade.

Assimetrias Os dados são insuficientes para uma conclusão 
clara, mas as empresas parecem similares, o 
que caracterizaria uma ausência de conflitos 

maiores. Com os processos baseados no 
conceito de franquia, a tendência de simetria 

fica ainda maior.

Não há sinais de conflitos de 
interesses. O objetivo é parametrizar 

os processos, o que se torna mais 
possível no sistema de franquia, com 

um poder central legitimado.

Estrutura Estão presentes os dois formatos; o vertical, 
com um centro decisor no sentido franqueador-

franqueado e o horizontal, com as empresas 
similares podendo trocar informações.

Os sinais são de estabilidade dessa 
estrutura, crescendo na quantidade 

de associados.

Governança Formal, seguindo regras do negócio de 
franquia, ou seja, há uma liberdade limitada do 

associado.

Como o número de atores tende a 
crescer, a governança deve se tornar 

mais rígida.
Subgrupos Não há dados sobre a existência de subgrupos. Com o passar do tempo e das 

experiências podem ocorrer 
aproximações conforme valores 

sociais e práticas compartilhadas. 
Também é possível ocorrer a 
formação mais organizada de 

subgrupos tal como a rede beija flor, 
que nasceu dentro da rede canarinho.

Dominância de 
fluxos

A análise dos documentos da rede na Internet 
mostra que dominam os fluxos técnicos.

Os sinais mostram a filosofia de 
apresentar dados técnicos, com 

esforço para criar uma imagem de 
competência e transparência, sempre 

visando a padronização que 
caracteriza redes de franquias.

Resultados Poucos dados disponíveis, mas supõe-se que os 
resultados são positivos, pois a rede está 

Com a construção da padronização 
de processos, um resultado óbvio é a 
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atraindo novos associados, num movimento 
crescente.

aprendizagem dos associados. Não 
há dados, no entanto, sobre 

resultados de vendas.
Conclusão: O sistema de franquia apresenta características híbridas entre certa formalização e controle por 
um lado e a liberdade vigiada por outro. Em regiões como nos Estados Unidos o sistema se aproxima do que 
denominamos de rede, pois os franqueados se encontram e formam uma espécie de confraria. No Brasil, no 
entanto,  a  franquia  se  caracteriza  mais  como  um  sistema  de  cadeia  de  pontos  de  venda,  com  raros  
movimentos de aproximações entre os franqueados. Dessa forma, considerando esta realidade, concluímos 
que a Rede Bem te vi não é uma rede no sentido teórico aqui exposto, embora tente difundir a filosofia do 
coletivo.  Em termos  gerenciais,  o  crescimento  do  grupo  encerra  os  riscos  de  perda  de  padronização  e  
qualidade de serviços, como já ocorreu em algumas franquias brasileiras, especialmente do ramo alimentício. 
É por isso que entendemos que em algum momento os controladores criarão regras mais rígidas de admissão 
e controle das ações dos associados. 

 
5.4. Comentários sobre o Modelo Proposto
Um primeiro comentário refere-se à capacidade do modelo proposto em diferenciar estruturas e 
dinâmicas  diferentes.  Esta  capacidade  ficou  evidente  nas  diferenças  apontadas  entre  a  rede 
canarinho, uma estrutura formal hierárquica, e a rede beija flor, um subgrupo com uma estrutura 
de poder diluído. O modelo, portanto, pode ser utilizado para determinar estruturas e dinâmicas 
de redes.
O segundo comentário, ainda a favor do modelo, é que mesmo com poucos dados primários e 
secundários  foi  possível  construir  explicações  e  suposições  da  situação  de  cada  rede.  Estes 
resultados indicam que com uma pesquisa de acompanhamento mais constante, os dados seriam 
suficientes para conclusões mais fundamentadas, auxiliando nas decisões gerenciais. 
 O terceiro comentário é que fica claro nos exemplos que se uma rede está se desenvolvendo 
satisfatoriamente  é  porque  houve  solução  das  variáveis  importantes,  tais  como  conflitos 
originados pelas assimetrias, ao passo que nos casos contrários apareceram, ou existiram fatores 
que desequilibram demais o sistema, tais como jogos de poder, levando à sua inoperância, ou 
dissolução, ou evolução para formatos hierárquicos. 
Assim, o modelo proposto na Figura 1 pode ser um instrumento útil para se entender a situação 
estrutural e dinâmica da rede em análise, mas, de forma alguma, deve-se entendê-lo como um 
instrumento  de  controle,  já  que  a  teoria  deixa  claro  que  os  princípios  de  redes  advogam a 
incerteza e imprevisibilidade.

5.5. Comentários sobre as Possibilidades de Uso Gerencial do Modelo
Nos casos apresentados não verificamos a presença forte e atuante de uma gerencia coordenando 
os  movimentos  da  rede,  o  que  implica  em  afirmar  que  essas  redes  se  organizaram 
espontaneamente e da mesma forma podem se desequilibrar. 
Para o desenvolvimento de uma gerencia, sugere-se o estabelecimento de alguns pontos.
O primeiro ponto não trata de ação, mas de pensamento. Um gerente do ramo imobiliário só vai 
conseguir agir na perspectiva de rede se aceitar o principio de que toda empresa está em rede.
Sua primeira  ação será mapear  a  rede de relações  mais  fortes  de cada empresa,  ou de uma 
empresa especifica que lhe interesse. Com quem essas empresas se relacionam cotidianamente? 
Qual a natureza dessa relação? (troca de informações, compra de material, outra natureza?) Que 
recurso cada uma dessas empresas tem que é necessário para as outras? Este mapa indicará a 
rede de interdependência da empresa.
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Sua segunda ação será verificar quais as assimetrias e conflitos atuais. Entende-se por assimetria 
qualquer diferença entre os participantes que possa originar um conflito. Num primeiro momento 
o gerente pode verificar as assimetrias dois a dois, isto é, de uma empresa foco com cada uma 
daquelas colocadas no mapa. Isto dará uma idéia dos conflitos potenciais, dos existentes e dos 
resolvidos entre os pares.
Com os dados é possível realizar algumas intervenções. Qual o caminho de solução dos conflitos 
originados  pelas  assimetrias?  O trabalho  mais  difícil  do gerente  é  criar  uma consciência  da 
situação de redes, ou seja, construir uma atitude de ação coletiva e cooperada. Isto não elimina as 
assimetrias, mas diminui a força das exigências dos interesses individuais. Dito de outra forma, a 
ação  principal  do  gerente  de  redes  é  construir  a  rede  de  fato,  retirando-a  do  seu  estado de 
latência.
Para construir a consciência de rede e desenvolvê-la é necessário criar um objetivo coletivo que 
seja atraente o suficiente para que os integrantes daquele mapa das relações mais cotidianas se 
aproximem e trabalhem, de fato e explicitamente, com ações conjuntas. 
Esse  será  o  seu  trabalho  diário:  Acompanhar  as  relações  entre  os  atores,  criar  formas  de 
desenvolver as capacidades coletivas, criar situações para amenizar os conflitos de interesses e 
criar mecanismos de controle dos oportunismos.

6. COMENTÁRIOS FINAIS
O objetivo do trabalho foi apresentar os princípios da teoria de redes de negócios e discutir as 
possibilidades de desenvolvimentos de redes imobiliárias, pouco desenvolvidas na atualidade. O 
princípio da teoria é que toda empresa está em rede, quer utilize, ou não, suas ligações e que as 
empresas imobiliárias podem e devem desenvolver redes. A pesquisa bibliográfica dos bancos de 
dados  internacionais  e  brasileiros  mostrou  que  o  tema  de  redes  está  ausente  no  negócio 
imobiliário. Um dos motivos seria o predomínio da lógica da competição isolada e outro motivo 
seria o conjunto de características do negócio, como competição acirrada e ausência de relações 
fortes entre as empresas e os técnicos imobiliários, dificultando a formação de parceiras.
Ocorre,  no  entanto,  que  em vários  ramos  de  negócios  no  mundo,  tais  como  o  automotivo, 
turismo e serviços financeiros,  as empresas estão se organizando no formato de redes e tem 
obtido alguns resultados positivos. Especialmente para as pequenas empresas o formato em redes 
possibilita a obtenção de alguns recursos, tais como poder de negociação, acesso a mercados e 
aprendizagem de processos.
Assim,  a  proposta  do artigo  foi  apresentar  os  princípios  da abordagem de redes  (NOHRIA, 
ECLES, 1992; GULATI, 1998; EBERS, JARILLO, 1998; CASTELLS, 1999; VERSHOORE, 
BALESTRIN,  2008;  RAAB,  KENIS,  2009),  construir  um  modelo  de  investigação  das 
possibilidades de desenvolvimento de redes no ramo imobiliário e aplicar o modelo em alguns 
exemplos de redes imobiliárias brasileiras.
O modelo pode ser visto na Figura 1. É um desenho na forma de um sistema, com entradas, 
processos  e  saídas.  A dinâmica  de  tudo reside  na interdependência,  que  é  a  consciência  da 
necessidade do outro, na obtenção de recursos especializados. As variáveis de análise do modelo 
são:  A.  Interdependencia;  B.  Assimetrias;  C.  Estrutura;  D.  Existência  de  subgrupos;  E. 
Governança; F. Compartilhamento e dominância de fluxo; G. Resultados. As variáveis podem 
ser utilizadas tanto como guia para pesquisas acadêmicas no ramo imobiliário, como guia para 
gerencia de redes. O desenho coloca os atores entrelaçados formando o contexto do negócio e o 
contexto social. Esta malha de relações influencia os conteúdos dos fluxos entre os atores, tanto 
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os conteúdos técnicos, quanto os conteúdos sociais. As decisões de uma empresa e os resultados 
dessas  decisões,  portanto,  estão  atrelados  às  suas  relações  nessa  teia.  Significa  que  o 
crescimento, ou a queda de uma empresa está diretamente associado ao tipo de ligação que ela 
estabelece com outras empresas, nessa teia que é a rede de negócios. Numa linha gerencial, para 
investigar a situação de uma empresa na teia é necessário minimamente considerar três empresas 
interligadas, o que denominamos de tríade.
Para verificar a capacidade do modelo foram analisadas três redes imobiliárias brasileiras. As 
três mostraram características e estágios de desenvolvimento diferentes. O modelo foi capaz de 
captar essas diferenças e ainda sugerir ações gerenciais.
O  beneficio  teórico  do  artigo  consiste  em demonstrar  que  a  abordagem de  redes  pode  ser 
aplicada ao ramo imobiliário, mesmo com as características adversas do negócio. Ao longo de 
três décadas,  desde os artigos seminais de Tichy,  Tushman e Fombrun (1979) e Granovetter 
(1985)  as  teorias  de  redes  tem mostrado  capacidade  de  explicar  estratégias,  poder,  posição 
competitiva,  liderança  e  outros  temas  da  Administração  em  diversos  campos  de  negócios, 
incluindo os de extrema competição, como automotivo e bebidas.
O beneficio metodológico do artigo consiste em apresentar as variáveis que constituem um guia 
para  pesquisas  acadêmicas  e  para  ações  gerenciais.  As  variáveis  apresentadas  constituem o 
núcleo da formação e desenvolvimento de redes de negócios. 
O beneficio gerencial do artigo consiste em apresentar a linha de atuação de um gerente de redes 
a partir do modelo da Fig. 1 e das figuras geradas na análise das três redes brasileiras. Nos três 
casos investigados não se verificou a presença de uma gerencia organizada, a qual poderia estar 
resolvendo alguns problemas, tais como forte hierarquia (na rede Canarinho), ou ausência de 
consciência coletiva (na rede Bem te vi).
Por fim,  entende-se que o ramo imobiliário  comercial  pode aproveitar  as lições  do ramo da 
construção civil,  este com algumas redes bem estabelecidas,  mesmo que existindo um poder 
centralizado. A centralização não precisa ser um problema se dentro da rede existir espaço para o 
desenvolvimento de clusters, ou sub-redes organizadas, como é o caso da rede Beija flor, uma 
sub rede dentro da rede Canarinho.
A perspectiva de redes significa adotar outro ponto de vista sobre o sucesso, ou fracasso de uma 
empresa,  já  que  a  origem está  na  teia  de  relações  e  não  nas  capacidades  internas  de  cada 
empresa,  que foi o padrão durante algumas décadas,  mas não se sustenta mais numa era de 
complexidade.
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