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Resumo 

O mercado está cada vez mais competitivo. Em função disso, empresas se unem em forma de rede 

objetivando superar a dificuldade e obter ganhos, que seriam mais difíceis de ser conseguir isoladamente. 

Porém, para que a rede se desenvolva e, efetivamente, gere benefícios aos associados, há a necessidade 

de desenvolver uma série de processos de tomada de decisão, estratégias coletivas e atividades de 

interação entre empresas e instituições correlatas. Desta forma, devido ao alto grau de complexidade e do 

envolvimento de distintos atores (interno e externos), regras de governança (normas de atuação) e 

processos de gestão são essenciais para as redes obterem sucesso. Apesar de literatura apontar a 

importância destas práticas, há ainda uma escassez de estudos acerca dos modelos consolidados de 

gestão com foco na análise das práticas realizadas pelas redes. Uma vez que, no meio empresarial, o 

design contribui para a obtenção da vantagem competitiva, e que o cenário das redes de empresas tem 

similaridades com o das empresas de forma individual, apesar de maior complexidade, tem-se como 

hipótese que a gestão de design pode ser incorporada ao contexto das redes interorganizacionais. Assim, o 

objetivo desta tese é desenvolver uma proposta de método para gestão e governança de redes de 

empresas, com base na gestão de design. A pesquisa se desenvolve por meio de compendio de artigos, 

utilizando como método o design science research. Os requisitos teóricos serão identificados pela literatura, 

por meio da pesquisa de ferramentas e métodos de gestão e gestão de design. Também serão identificados 

requisitos empíricos (necessidades e problemas), por meio de uma survey com redes de empresas. Tais 

elementos servirão de base para construção do método de gestão de redes. A validação será realizada com 

pesquisadores das áreas de redes de empresas e gestão de design, bem como com a aplicação em uma 

rede de empresas. 
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