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O programa GesPública5 /MPOG entende que a Rede de Gestão é um 
espaço virtual que coloca à disposição da Administração Pública 
brasileira um conjunto de organizações públicas e privadas que têm 
em comum um mesmo objeto de estudo e atuação: a gestão; além de 
criar um ambiente de colaboração e interação com vistas à troca de 
informações e experiências sobre o tema.  
Com a retomada da democracia, os cidadãos veem aumentado seu 
campo de participação nas decisões políticas e administrativas, 
facilitado principalmente pelo advento das novas tecnologias, em 
especial a internet. Por outro lado, as novas e variadas formas de 
comunicação trouxeram até os governos um leque de demandas a 
serem atendidas, assim como maior cobrança em relação à utilização 
dos recursos públicos em benefício da sociedade.  
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A atuação em rede é um novo modelo de relação entre Estado/ 
Administração, a iniciativa privada, a sociedade civil e o cidadão 
em particular -que envolve negociação, confiança, parcerias e 
transparência. Para Flávia Silva et al. (2013), "A atuação das 
organizações em redes é um tema inovador para o serviço 
público e deve ser mais explorado, principalmente no que tange 
aos resultados alcançados pelos integrantes da rede. A ideia de 
cooperação precisa ser disseminada na administração pública".  
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O Estado-rede surge também como forma de responder aos 
novos desafios trazidos pela era da informação e pelas novas 
tecnologias. Nos dias atuais tudo funciona em forma de rede (a 
própria família ê uma rede), a tecnologia, a economia 
globalizada, enfim, o sistema global tem a forma de rede. Assim, 
mediante os benefícios e a flexibilidade proporcionados pelas 
tecnologias da informação e da comunicação pode-se conectar 
tudo 0 que interessa e que tem valor e desconectar tudo o que 
não vale. Isso inclui territórios, governos, empresas, pessoas etc.  


