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RESUMO  

Objetivo: O artigo tem por finalidade identificar e caracterizar o construto aprendizagem de rede 

interorganizacional (ADR) (network learning) –  aprendizagem de um grupo de organizações 

enquanto grupo. 

Design/Metodologia/Abordagem: Revisão integrativa da literatura. 

Resultados: Os resultados indicaram que o construto aprendizagem de rede interorganizacional  

se encontra em  validação, e há variações semânticas para a expressão em artigos científicos de 

acordo com a área de pesquisa. No campo da gestão organizacional, a definição de ADR pode 

contribuir com a compreensão de aspectos em mudanças estratégicas de redes 

interorganizacionais. 

Limitações da pesquisa: As polissemias em torno da expressão “network learning” podem ter 

omitido artigos que tratam do fenômeno ADR que possam estar descritos em estudos que não 

tratam de aprendizagem ou de redes. 

Implicações práticas: Compreender como redes interorganizacionais aprendem possibilita 

identificar elementos que podem ser passíveis de gestão em mudanças estratégicas de um setor de 

atuação. 

Originalidade/valor: O artigo anuncia a ADR, um construto em validação, e explicita a sua 

distinção em relação a outro construto relacionado, a aprendizagem interorganizacional (AIO). 

Palavras-chave: network learning. aprendizagem de rede. aprendizagem interorganizacional. 

revisão integrativa. 
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NETWORK LEARNING - A CONSTRUCT UNDER VALIDATION 

 

ABSTRACT 

Goal: The article aims to present the construct “network learning” - learning by a group of 

organizations as a group. 

Design / Methodology / Approach: Integrative literature review. 

Results: The results indicates that "network learning" is a construct under validation, and there 

are semantic variations in the above term in scientific articles. In the field of organizational 

management, the definition of “network learning” can contribute to the understanding of some 

aspects in strategic changes of interorganizational networks. 

Limitations of the research: The polysemies around the expression "network learning" may have 

omitted articles dealing with the network learning phenomenon that might have been described in 

studies that do not deal with learning or networks. 

Practical implications: Understanding how networks learn makes it possible to identify elements 

that may be susceptible to be managed in strategic changes of a sector of activity. 

Originality / value: The article presents network learning, a construct in validation, and clarifies 

its distinction in relation to another related construct, interorganizational learning. 

Keywords: network learning. interorganizational learning. integrative review. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Estudiosos de diversas áreas têm pesquisado a aprendizagem organizacional (AO) ao 

longo dos anos (Antonello & Godoy, 2011). Citem-se como exemplo a psicologia e o 

desenvolvimento organizacional, a ciência administrativa, a sociologia e teoria organizacional, e 

a antropologia, que são algumas disciplinas que investigam o fenômeno da AO, sobretudo em 

pesquisas acadêmicas interessadas em decifrar como ocorre o seu processo. No universo dos 

práticos, a aprendizagem figura como uma área de interesse para que as organizações 

estabeleçam mecanismos estruturais com vistas ao alcance de objetivos organizacionais (Coghlan 

& Coughlan, 2015) e mudança estratégica (Crossan, Lane, & White, 1999). 

Crossan, Lane e White (1999) disseminaram a abordagem multinível da AO como um 

processo contínuo em níveis, com gênese no indivíduo e que se amplia para o grupo, e na 

sequência, para a organização. Entende-se que a aprendizagem da organização ocorreu quando 

ela institucionaliza o conhecimento de seus indivíduos e grupos, isto é, quando estes 
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conhecimentos a ela “pertencem”, independentemente da presença de seus detentores humanos 

na organização. O conhecido framework 4i da AO (Crossan, Lane, & White, 1999) tem inspirado 

outros teóricos a ampliarem os níveis em que podem fazer parte da aprendizagem organizacional. 

Autores como Jones e MacPherson (2006) e Mozzato e Bitencourt (2014; 2018) exploram um 

quarto nível de aprendizagem, o de redes interorganizacionais. Nessa visão, entende-se que a 

organização pode aprender não apenas individualmente (Argote, 2005; Beckman & Haunschild, 

2002), mas também como participante de uma rede de organizações.  

É fato que a complexidade crescente da sociedade atual tem motivado muitas 

organizações a buscarem alianças com outras (Abbade, 2015; Fridriksson, 2008), e não 

necessariamente com objetivos explícitos de aprendizagem. Por exemplo, ocasiões como 

desastres ambientais levam organizações a unirem esforços (Hermansson, 2016). Razões de 

ordem econômica, como a necessidade de compartilhamento de recursos materiais (tecnologias e 

finanças) (Müller-Seitz, 2012; Zancan et al., 2013) ou a busca de ganhos de produção (Balestrin, 

Verschoore & Reyes Jr., 2010) impulsionam a emergência de redes interorganizacionais. Em 

tempos atuais, organizações globais podem ser consideradas rotineiras, e não raro se observa que 

organizações de mesmo setor se unem para obterem vantagens competitivas como um todo 

(Kunzler & Bulgacov, 2011).  

A literatura ratifica que redes são fontes de conhecimento que podem ser úteis para 

organizações que querem evoluir  (Eiriz, Gonçalves, & Areias, 2017), pois possibilitam a entrada 

de elementos adicionais à sua aprendizagem no seu ambiente interno (Cousin & Deepwell, 2005; 

Peters, Pressey, & Johnston, 2016). A aprendizagem que uma organização vivencia a partir do 

acesso a conhecimentos além de suas fronteiras é objeto da aprendizagem interorganizacional 

(AIO), a qual tem sido amplamente estudada nos últimos anos. Vista como um continuum da AO, 

um campo de pesquisa consolidado (Easterby-Smith, Crossan, & Nicolini, 2000), a AIO 

igualmente se robustece com o significativo número de pesquisas acadêmicas nos últimos dez 

anos.  

Se a AO e a AIO investigam como uma organização pode aprender, uma questão que se 

levanta é se uma rede de organizações também poderia aprender. Esse ponto é colocado e 

defendido por Knight (2002). Para a mencionada autora redes interorganizacionais podem 

aprender quando o fazem como um ente único. Tal fenômeno, segundo a mesma autora, pode ser 

evidenciado quando ocorrem mudanças não apenas em algumas das organizações da rede, mas 
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idealmente em todas, ou pelo menos, na grande maioria das organizações que fazem parte da 

rede. Wegner, Begnis e Mozzato (2019) corroboram com essa compreensão, ao afirmarem que a 

aprendizagem de uma rede muda os atributos dela própria. 

Esse conceito abre campo de pesquisa para transformações de setores inteiros de atuação. 

Trata-se, por exemplo, de investigar como as muitas organizações de uma rede podem se 

movimentar de forma sincronizada para o alcance de algum objetivo comum. Este processo de 

aprendizagem em que os sujeitos não são mais as organizações da rede, e sim, a própria rede, é 

um construto emergente, e foi denominado por Knight (2002) de “network learning”. O construto 

é definido como “aprendizagem de um grupo de organizações enquanto grupo, e não cada 

organização individualmente” (Knight, 2002, p. 427, tradução dos autores), e difere de 

aprendizagem em rede ou de redes de aprendizagem. Por isso, este artigo adota a definição de 

Knoght (2002) para “network learning” atribuindo ao construto em português a expressão 

“aprendizagem de [uma] rede” (ADR), para atribuir à preposição “de” uma conotação de 

pronome possessivo, com o objetivo de explicitar que o agente da aprendizagem é a rede. 

O objetivo da presente pesquisa é apresentar o construto network learning e, a partir de 

uma revisão integrativa de literatura, conhecer o que se sabe sobre ele. Explicita-se a pergunta de 

pesquisa com a frase: “como redes interorganizacionais aprendem?” Este artigo está estruturado 

em três seções. Após esta introdução, apresentam-se a revisão de literatura, os procedimentos 

metodológicos, os resultados e as discussões. A última seção apresenta as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O construto ADR é composto por dois outros, aprendizagem e rede. Após definir rede 

interorganizacional, apresenta-se neste artigo a definição de aprendizagem organizacional 

adotada para dar suporte ao entendimento da ADR. Define-se igualmente a AIO por ser um 

construto associado à ADR, conforme autores pesquisados.  

2.1 REDE INTEROGANIZACIONAL 

Alguns autores definem rede interorganizacional como um grupo de três ou mais 

organizações autônomas e que são distribuídas geograficamente (Müller-Seitz, 2012). Para outros 

autores, basta que duas organizações estabeleçam relacionamentos com intercâmbios mútuos para 

surgir uma rede interorganizacional, denominada de díade (Knight & Pye, 2005, Mani & Knoke, 
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2011; Provan, Fish, & Sydow, 2007). Neste artigo entende-se que uma rede pode ser formada a 

partir de duas organizações que interagem mutuamente.   

Na esteira da tendência mundial, investigações sobre redes crescem igualmente no Brasil 

(Balestrin, Verschoore, & Reyes, 2010) sobretudo na área de administração, na qual a perspectiva 

estratégica desperta interesse na gênese de redes interorganizacionais.  A visão estratégica de 

redes defende que o principal propulsor para a sua formação advém da necessidade de 

manutenção de competitividade de cada organização da rede, ou do conjunto delas, no mercado 

onde atuam (Balestrin, 2005). Essas redes formadas por organizações que interagem com 

interesse em seus posicionamentos estratégicos no ambiente em que atuam são denominadas por 

alguns autores (Coghlan & Coughlan, 2015; Knight, 2002; Jarillo, 1998) de redes estratégicas. 

Elas podem estar contidas em uma rede ampla, na qual as relações entre as organizações são mais 

tênuas entre si (Knight, 2002), mas que são afetadas por movimentos da rede estratégica. No 

estudo da ADR, a amplitude da rede passa a ser relevante, uma vez que quanto maior a rede, 

maior é o desafio de que um grupo de organizações aprendam enquanto grupo (Knight, 2002). 

2.2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Alguns autores entendem que a aprendizagem é um processo predominantemente 

cognitivo (Huber, 1991), ao passo que outros afirmam ser um processo também comportamental 

(Easterby-Smith, Crossan, & Nicolini, 2000; Fiol; Lyles, 1985). Esta última é a compreensão de 

aprendizagem neste artigo, e nesse caso, entende-se que a mudança cognitiva do sujeito que 

aprende deve ser completada por mudanças de ações para que se delineie a aprendizagem integral 

(Scott, 2011). Assim, neste artigo adota-se a definição de AO como sendo um processo de 

mudanças cognitivas e comportamentais  individuais, compartilhadas e incorporadas nas 

instituições da organização (Vera & Crossan, 2000). 

Há duas correntes principais que compreendem a aprendizagem organizacional (AO) sob 

perspectivas distintas. A primeira delas é a visão de que a AO é um processo baseado em 

práticas, e não se destaca o sujeito da aprendizagem (Gherardi, 2001). A segunda vertente é a 

mais pesquisada no âmbito dos estudos organizacionais, e adota uma visão de aprendizagem 

multinível em organizações (Crossan, Lane, & White, 1999). Nessa abordagem, a ênfase recai 

sobre  o sujeito que aprende na organização, que pode ser o indivíduo, o grupo ou a própria 

organização 



 

  

   

6 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

Na visão multinível, a AO é um processo por meio do qual uma organização aprende ao 

incoporar a aprendizagem realizada por seus indivíduos e grupos “e tal inclui sistemas, estruturas, 

procedimentos e estratégia” (Crossan, Lane, & White, 1999, p. 525).  

2.3 APRENDIZAGEM INTERORGANIZACIONAL 

Embora autores como Knight (2002) e Mariotti (2012) expliquem que o sujeito da 

aprendizagem interorganizacional (AIO) possa ser indivíduos, grupos e organizações a partir de 

experiências vivenciadas além das fronteiras organizacionais, o nível de análise mais usual em 

estudos sobre AIO é a organização. A AIO tem conquistado relevância nos contextos de gestão 

organizacional por ser uma preditora importante do desempenho e do aumento de 

competitividade de organizações (Rajala, 2018). O processo de AIO envolve a aquisição de 

conhecimentos de outras organizações (Dahl, 2014; Knight, 2002), a transferência de 

conhecimento entre organizações (Larsson et al., 1998), assim como a criação de novo 

conhecimento por meio das suas interações (Estivalete, Pedrozo, & Begnis, 2008). A AIO ocorre 

quando organizações da rede passam a adotar os conhecimentos tácitos e explícitos produzidos na 

experiência interorganizacional (Holmqvist, 2003), e os insere no seu ciclo de AO. Na 

perspectiva multinível da AO, o nível interorganizacional é o quarto nível de aprendizagem, após 

o individual, grupal e organizacional (Crossan, Lane, & White, 1999; Knight & Pye, 2004; 2005, 

Knight, 2002; Mozzato & Bitencourt, 2014). 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Gibb, Sune e Albers (2017) destacam que a ADR e a AIO são temas relacionados, e não 

raro na literatura de AIO é descrita a ADR e vice versa. Esse fato revela a existência de 

polissemias na nomenclatura de ambos os construtos, o que sugere a propriedade em realizar uma 

revisão da literatura que envolva ambos os contrutos. Por conseguinte, o método utilizado para a 

realização da presente pesquisa foi a revisão integrativa de literatura com  o objetivo de 

identificar o conhecimento existente sobre ADR, de natureza teórica ou empírica (Botelho, 

Cunha, & Macedo, 2011). A revisão ocorreu durante os anos de 2016 e 2018, e aqui se resume o 

método de revisão empregado. Utilizaram-se as bases Scopus e Web of Science (WoS) por serem 

reconhecidas como fonte de grande abrangência nas publicações de artigos no campo 

organizacional (Falagas et al., 2008). A revisão foi realizada em duas etapas. A etapa 1 utilizou 

como descritores de pesquisa “network learning” em “tópico” (Scopus e WoS). Retornaram 259 
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artigos na WoS e 156 na Scopus. Excluiram-se os artigos que não fossem associados a contextos 

organizacionais, e eliminaram-se as duplicidades. Da etapa 1 resultaram 27 artigos completos que 

foram lidos e analisados quanto ao escopo. Desta análise verificou-se que  10 artigos tratavam de 

ADR e o restante, de AIO. A etapa 2 utilizou os descritores “interorgani*ational learning” OR 

“inter-organi*ational learning” em “tópico”(Scopus e WoS). O retorno inicial foi de 98 artigos na 

WoS e 170 na Scopus. Ao se reter somente os artigos em contexto organizacional, restaram 69 na 

WoS e 113 na Scopus. Para delimitar o número de artigos sem perder a relevância, retiveram-se 

todos os artigos a partir de 2012. Dentre os artigos anteriores a esse ano retiveram-se aqueles com 

mais de 15 citações. Eliminadas as duplicidades, restaram 48 artigos, dentre os quais 5 tratavam-

se de ADR. Da combinação dos artigos das duas etapas de revisão, restaram 10 artigos. Ao se 

levar em consideração que o construto ADR foi identificado por Knight (2002), incluíram-se 

quatro artigos citados por Knight (2002) e Knight e Pye (2004; 2005). A partir da leitura integral 

desses 14 artigos, observou-se que seis deles não permitiram, pelas suas narrativas, certificar-se 

da ocorrência de ADR integrativa (este conceito é explicitado na seção 4 - Resultados), a qual 

evidencia a aprendizagem de rede de forma completa e foco do presente estudo.  

Após análise de aderência à pergunta de pesquisa, oito artigos foram considerados 

adequados, com dados e informações que auxiliam a encontrar a resposta à pergunta de pesquisa. 

Quatro deles (dois deles teórico-empíricos) constituíram as bases para o aporte teórico da ADR e 

seis estudos de caso trazem investigações empíricas. O processo de análise dos oito artigos 

considerados seguiu os seguintes passos: a) os artigos teóricos e teórico-empíricos 

fundamentaram o entendimento do que é ADR, seus elementos constitutivos e os fatores que a 

caracterizam; b) os artigos empíricos foram analisados à luz da teoria descrita no passo anterior, e 

apresenta como algumas redes aprenderam em seis estudos de caso selecionados. 

 

4 RESULTADOS 

Os resultados indicaram que o construto “network learning” encontra-se em validação, e 

há variações semânticas para a expressão, a qual é encontrada em artigos científicos com vários 

significados, de acordo com a área de pesquisa. Observa-se que, nas bases Scopus e Web of 

Science, artigos que mencionam o construto no título são, em grande parte (60%) afetos à área de 

ciências exatas (computação e inteligência artificial, engenharia e matemática) e cerca de 10% a 

ciências da saúde (medicina e neurociência). Nas áreas de gestão organizacional e correlatas 
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(sociologia, psicologia, educação e multidisciplinar), menos de 10% foram identificados dentro 

do escopo aderente à tese, o que torna o tema oportuno para ser pesquisado. 

Da revisão integrativa conforme descrita em Procedimentos Metodológicos, resultaram os 

artigos da tabela 1, que elucidam a definição e o aporte teórico de ADR, e que descrevem estudos 

de caso sobre o processo de aprendizagem de rede.  

Tabela 1 – Publicações sobre ADR até 2018 

Fonte: Autores. 

 Os artigos teóricos da tabela 1 apresentam a ADR, e elementos que evidenciam a 

distinção entre ADR e AIO, e de como eles se relacionam. Os estudos empíricos revelam como 

organizações de redes foram mobilizadas e transformaram a rede como um todo. Tais temáticas 

abordadas por essas pesquisas são apresentadas na sequência.  

4.1 APRENDIZAGEM DE REDE 

Knight (2002) explica que quando a interação de um grupo de organizações gera 

mudanças de comportamento e de estrutura do grupo, então é ele [grupo] o aprendiz e não apenas 

as organizações que pertencem ao grupo. Tais mudanças da rede evidenciam que ela aprendeu 

(Knight, 2002). A mesma autora afirma que a ADR é uma extensão da AIO, mas que há 

distinções entre elas nos seguintes aspectos: a) o aprendiz na AIO é a organização na rede; na 

ADR, é a rede interorganizacional (Knight, 2002); b) a ADR é evidenciada pelas transformações 

da rede, e não pela transformação de algumas organizações da rede, que evidencia a AIO 

Ano Autor Título do artigo Tipo de estudo 

2000 Dyer, J. H. & Nobeoka, K.  Creating and Managing a High-Performance 

Knowledge-Sharing Network: The Toyota 

Case 

Estudo de Caso 

2002 Knight, L. Network Learning: Exploring Learning by 

Interorganizational Networks  

Teórico 

2003 Benson-Rea, M. & Wilson, 

H. I. M. 

Networks, learning and the lifecycle Teórico 

2004 Knight, L. & Pye, A.  Exploring the Relationships between Network 

Change and Network Learning 

Teórico-empírico 

(Estudo de Caso) 

2005 Knight, L. & Pye, A.  Network learning: An empirically derived 

model of learning by groups of organizations 

Teórico-empírico 

(Estudo de Caso) 

2015 Coghlan, D. & Coughlan, P. Effecting Change and Learning in Networks 

Through Network Action Learning 

Estudo de Caso 

2015 van Herk, S., Rijke, J., 

Zevenbergen, C., Ashley, R., 

&  Besseling, B. 

Adaptive co-management and network 

learning in the Room for the River programm 

 

Estudo de Caso 

2017 Gibb, J., Sune, A., & Albers, 

S. 

Network learning: Episodes of 

interorganizational learning towards a 

collective performance goal 

Estudo de Caso 
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(Knight, 2002); c) metaforicamente, pode-se apreender que a ADR é um  conjunto de AIOs; d) a 

AIO afeta organizações individualmente, ao passo que a ADR afeta o grupo de organizações da 

rede, pois ela pode levar as organizações a práticas compartilhadas e/ou reformar 

comportamentos de parceiros de rede (White, 2008). A figura 1 esboça a distinção entre AIO e 

ADR. 

Figura 1 – Representação da distinção de AIO e ADR 

 

Fonte: Autoras 

A representação didática na figura 1 é assim descrita: à esquerda, o padrão da rede 

composta por seis organizações é a forma de um círculo. Um fato (pressão externa à rede como 

regulamentações governamentais, progressos tecnológicos, etc. ou decisão entre membros da rede 

com relação a mudança acordada internamente) preconiza a forma de um hexágono como novo 

padrão para a rede. Se apenas algumas das organizações adotarem a forma de hexágono, ocorreu 

a AIO dessas organizações. Se todas passarem a usar o novo padrão, este passa a ser o padrão da 

rede, e com isso, a rede passa a ser um hexágono, e não mais um círculo. É a evidência da ADR.  

Da mesma forma que a AO é maior que a soma das aprendizagens individuais e grupais, a 

ADR é maior que a soma da aprendizagem de organizações que fazem parte da rede 

interorganizacional, pois altera seus atributos (processos, conteúdos, contextos, estruturas de 

interação, narrativas, etc.…) (Gibb, Sune, & Albers, 2017; Knight, 2002; Knight &  Pye, 2004; 

2005). Portanto, a “ocorrência de ADR implica a ocorrência de aprendizagem organizacional e de 

indivíduos na organização” (Knight, 2002, p. 446, tradução nossa). Observa-se na figura 2 que a 

AIO como antecedente da ADR é perceptível, pois esta última representa, no ideal teórico, a 

ocorrência de AIO em todas as organizações da rede. Knight e Pye (2005) afirmam que 

mudanças de propriedades, se generalizadas e duradouras na rede, caracterizam a sua 

aprendizagem, ainda que possam não ser universais ou uniformes.   
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Anterior à Knight (2002), Larsson et al. (1998) em artigo sobre AIO, tangencia a mesma 

ideia da possibilidade de aprendizagem por um grupo de organizações [enquanto grupo], ao 

mencionar que “alianças estratégicas de duas ou mais organizações podem aprender ao 

modificarem suas rotinas interorganizacionais ou repertórios de atividades compartilhadas (p. 

287). Knight (2002) propõe o mesmo conceito após analisar os trabalhos de Spender (1989), 

Nathan e Mitroff (1991) e Dyer e Nobeoka (2000). Os três artigos relatam episódios que 

descrevem alterações cognitivas, comportamentais ou ambas em organizações, a partir de 

processo de aprendizagem (figura 2). 

Figura 2 – Tipos de ADR 

 

Fonte: Knight (2002, p. 445, tradição das autoras) 

O exemplo completo de ADR é o que ocorre no primeiro quadrante superior à esquerda 

da figura 2, no qual se evidencia que a rede mudou suas propriedades cognitivas e 

comportamentais. A ADR integrativa pode ser identificada nos estudos de caso a serem 

mencionados neste artigo subsequentemente. 

Uma questão que surge no estudo da ADR é o como evidenciá-la. Ao se empregar a 

analogia com a AO, a evidência da ADR seria a institucionalização na rede, do conhecimento 

nela gerado, caso houvesse uma autoridade estruturada na rede (Knight, 2002). Como isso pode 

não ocorrer, lança-se mão a outro indicador de aprendizagem, a transformação do aprendiz 

(Argyris, 1976). Nesse raciocínio, a ADR pode ser observada em mudanças generalizadas e 

duradouras de estrutura, interpretações e práticas compartilhadas pelas organizações que 

compõem a rede (Knight & Pye, 2005). 

 

4.2 MODELO DE APRENDIZAGEM DE REDE OU COMO REDES APRENDEM 

A partir de dois estudos empíricos, Knight e Pye (2005) propuseram um Modelo de ADR 

com base nos três fatores determinantes para mudanças estratégicas de Pettigrew (1985; 1987): 
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Conteúdo, Contexto e Processo. Pettigrew (1987) afirma que, para analisar mudanças 

estratégicas, é preciso ter em mente que “formular o conteúdo de qualquer nova estratégia 

inevitavelmente envolve gerenciar seu contexto e seu processo” (p. 657). A tabela 2 define os 

fatores e os seus elementos conceituais. 

Tabela 2 - Fatores do Modelo de ADR 

Fator Elementos Conceituais 

 

Contexto 

Pressões externas [governo, sociedade e mercado] e internas [política interna, história, 

objetivos, atores da rede] ambientais que promovem ou dificultam transformações. 

Conteúdo da 

Mudança 

Mudanças nas propriedades da rede que ocorrem dentro e entre as fronteiras temporais da rede. 

Observáveis em mudanças em práticas, estruturas e interpretações compartilhadas da rede. 

 

Processo 

Processo composto por subprocessos de ações e interações para desenvolvimento de 

significados, comprometimento e métodos. Pode não estar distribuídas uniformemente no 
tempo ou mesmo entre atores. 

Fonte: Baseado em Knight e Pye (2005) e Pettigrew (1987). 

 

Os três fatores do Modelo de ADR e suas interdependências são ilustradas na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Modelo de ADR 

 

Fonte: Adaptado de Knight e Pye (2005) 

  

O fator Contexto é destacado por Knight e Pye (2005) como chave para a ADR, pois ela 

determina muitas vezes o Conteúdo da Mudança [objetivo] e o Processo para concretizá-lo. O 

fator Processo compõe-se, no modelo apresentado, de subprocessos que ocorrem na rede que vão 

conduzir à ADR (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Processo de ADR 

Subprocessos do Processo de ADR Descrição 

Desenvolver significado 

compartilhado pelas organizações da 

rede. 

Desenvolvimento de significados compartilhados relacionados a 

valores, identidades, quadros de referências e mapas causais. 

Desenvolver comprometimento com 

os propósitos da rede. 

Desenvolvimento de compromissos mútuos interorganizacionais e de 

cada organização com os objetivos da rede. 

Desenvolver métodos para atender 

propósitos da rede. 

Desenvolvimento de rotinas, de sistemas, de novas tecnologias, de 

padrões, etc... para reorganizar ou inovar a rede.  

Fonte: adaptado de Knight e Pye (2005). 

 Os subprocessos do Processo de ADR são aqueles que vão conduzir a rede de 

organizações a mudarem estruturas, interpretações e práticas em um processo de aprendizagem 

de rede integrativa (Knight, 2002). Os subprocessos não são necessariamente sequenciais, e 

diferentemente dos resultados de ADR, elas “ocorrem na rede, mas não necessariamente no nível 

de rede” (Knight & Pye, 2005, p. 388). Isto significa que os subprocessos do processo de ADR 

ocorrem também no nível organizacional (Knight & Pye, 2005).  

O fator Conteúdo da Mudança traduz a mudança pretendida como estratégia 

organizacional. São tais mudanças que permitem evidenciar a ocorrência de ADR. 

 

4.3 COMO ALGUMAS REDES APRENDERAM – SEIS CASOS EMPÍRICOS 

Os seis artigos a seguir resumidos são pesquisas empíricas em que se identificaram 

episódios de ADR, a partir de um critério de seleção: a própria definição de ADR adotada neste 

artigo (um grupo de organizações que aprendem enquanto grupo, e que o evidenciam ao 

apresentar mudanças de estrutura, de interpretações e de práticas).  Para cada artigo se apresenta 

uma descrição sintética do caso, com os pontos aderentes à ADR. 

a) Dyer e Nobeoka (2000) - Creating and Managing a High-Performance Knowledge-

Sharing Network: The Toyota Case. Este artigo não trata da aprendizagem como tema, mas é um 

dos artigos de base de Knight (2002) para a sua concepção do conceito de ADR. O caso relata o 

compartilhamento de conhecimento da Toyota com seus fornecedores, como estratégia de 

competitividade da marca no setor automobilístico. Ao formar redes de aprendizagem com seus 

fornecedores, a Toyota disseminou e internalizou o Sistema Toyota de Produção em todas as 

organizações da rede, gerando transformações cognitivas e comportamentais em todas as 

organizações da rede. A observação por Knight (2002) que a eficácia das Redes de 



 

  

   

13 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

Aprendizagem deu suporte à aprendizagem da rede como um ente único, foi a origem da 

percepção do fenômeno ADR pela mencionada pesquisadora. O processo que tornou possível a 

ADR com a rede Toyota pode ser creditado às seguintes estratégias: a) adoção de práticas para 

criação de significado, propósito e identidade compartilhada com os membros da rede, para 

motivar o compartilhamento de conhecimento entre todos de forma aberta; b) eliminação do 

conceito de conhecimento proprietário na rede, com regras de proteção de conhecimento e 

apropriação de valor por parte dos membros, para evitar a presença de free riders; c) criação de 

mecanismos de transferência de conhecimento em toda a  rede Toyota, por meio de diversas 

práticas (benchmarking, redes de aprendizagem, consultorias especializadas da Toyota, dentre 

algumas). Ao final, a ADR foi evidenciada com mudança de estruturas da rede (criação de 

departamento de consultoria de operações Toyota, redes voluntárias de aprendizagem, repositório 

de documentação a nível de rede), mudanças de prática (institucionalização do Sistema Toyota de 

Produção em toda a rede) e mudanças de interpretações da rede (internalização da filosofia 

Toyota a partir de laços de confiança). 

b) Knight e Pye (2004) - Exploring the Relationships between Network Change and 

Network Learning. O episódio de aprendizagem refere-se à profissionalização do protético no 

sistema de saúde britânico. Por ocasião do estudo, as associações e os sindicatos dos protéticos 

eram separados dos demais profissionais da classe de saúde. Por uma diretriz governamental, o 

órgão coordenador do sistema de saúde nacional passou a exigir melhor qualificação do protético. 

O artigo evidencia a ocorrência de ADR: a) mudanças em práticas da rede (implementação de 

programas de educação e treinamento dos protéticos; atribuição de prescrição clínica ao 

protético; atribuição de papéis de governança ao protético; exigência de formação continuada, 

dentre outros); b) mudanças em estruturas da rede (ocorrência de fusões de associações/ 

sindicatos de classe de protéticos e ortopedistas; criação da Universidade de Salford para 

graduação de protéticos; redução de autoridade formal dos fornecedores sobre a educação dos 

protéticos e sobre as associações de classe). c) Mudanças em interpretações da rede 

(desenvolvimento de  significados) com atribuição a protéticos de status profissional similar a 

fisioterapeutas, e com redução da desconfiança com relação aos protéticos por parte da sociedade.  

c) Knight e Pye (2005) - Network learning: An empirically derived model of learning by 

groups of organizations. Trata-se de um caso de adoção de novo produto para prótese no sistema 

de saúde britânico, a cosmetização de silicone. Para viabilizar financeiramente o fornecimento 
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em larga escala de um produto importado, fornecedores do sistema nacional de saúde 

desenvolveram um silicone cosmético. O artigo explicita as seguintes evidências de ADR: a) 

mudanças em interpretações da rede: significados em torno da questão “aparência versus 

funcionalidade” das próteses e da despesa de item originariamente visto como acessórios em 

contexto de recursos escassos; b) mudanças em estrutura da rede a nível de concessão de suporte 

financeiro ao sistema nacional de saúde e a empresas privadas no campo do silicone cosmético e 

estabelecimento de cadeia de fornecedores para prótese cosmética; e c) mudanças em práticas da 

rede, em que organizações da rede desenvolveram métodos para fabricarem o silicone cosmético 

e outras tecnologias relacionadas à aparência, com organização de recursos e provisões do 

material e produtos relacionados. 

d) Van Herk et al. (2015) - Adaptive co-management and network learning in the Room 

for the River programme. Trata-se de um programa para evitar inundações nos Países Baixos, 

denominado de Room for the River (RftR), sob a direção geral de um organismo governamental. 

O programa durou de 1999 a 2015. Houve a participação de administrações regionais com seus 

projetos alinhados ao programa. Todos os stakeholders conheciam cada um dos programas 

regionais. Houve um suporte técnico do organismo governamental para as regiões que 

necessitavam de apoio. As evidências de ADR no caso consistiram a) na mudança de práticas, 

com a adoção de gestão co-adaptativa com autonomia das organizações da rede,  b) na mudança 

de interpretações, com alterações de paradigmas de uma gestão descentralizada para uma gestão 

com supervisão central,  e c) na mudança de estrutura com a criação de Q-Teams. 

e) Coghlan e Coughlan (2015) - Effecting Change and Learning in Networks Through 

Network Action Learning. A DRS, uma empresa europeia do setor de equipamento de transportes 

criou uma rede de relacionamento com seus fornecedores.  No papel de coordenadora da rede, a 

DRS e seus fornecedores realizaram um ciclo de melhoria com cogestão, co-desenvolvimento e 

co-implementação, o que gerou na cadeia uma mudança operacional e estratégica. Foram 

registradas melhorias estratégicas e operacionais. As evidências de ADR para este caso são: a) 

mudança de estrutura com a criação de redes de aprendizagem DRS; b) mudança de práticas, com 

adoção de gestão e práticas compartilhadas entre DRS e fornecedores; c) mudança de 

interpretações, com alteração de paradigma de gestão vertical para cogestão. 

f) Gibb, Sune e Albers (2017) - Network learning: Episodes of interorganizational 

learning towards a collective performance goal. Trata-se de uma rede do setor leiteiro na Nova 
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Zelândia. A rede iniciou com proposta de unir um setor fragmentado com a contratação de 

profissionais especializados para fazerem a gestão da rede, com a criação da DairyNZ. Estes 

passaram a coordenar as ações corretivas e de melhoria junto aos membros da rede composta por 

fazendeiros. Com o amadurecimento da rede, seus membros passaram a vislumbrar um objetivo 

comum: competir no mercado global. Com isso, estabeleceram-se parcerias com especialistas de 

diversos setores: veterinários, pesquisadores, consultores agrícolas, banqueiros agrícolas, grupos 

agrícolas locais, dentre outros. Esse movimento gerou a ADR: a) mudanças na estrutura, com a 

formação da DairyNZ e redes de aprendizagem; b) mudanças de práticas, com adoção de 

soluções conjuntas e práticas compartilhadas; c) mudanças de interpretações, com um novo 

significado para a autoestima dos agricultores da região. 

Os seis casos empíricos permitiram, com base em suas narrativas, reconhecer os 

elementos-chave do Modelo ADR de Knight e Pye (2005), quais sejam, o “conteúdo da 

mudança” requerida pela rede e o “contexto” que envolve o fenômeno. As narrativas dos casos 

permitiram igualmente identificar os subprocessos que compõem o elemento-chave “processo” 

de ADR: desenvolvimento de significado, comprometimento e método na rede. 

 

5 DISCUSSÕES 

O construto network learning é ainda pouco pesquisado na área de gestão organizacional 

e, por isso, oferece um amplo espectro para pesquisas futuras. Porém, isso por si só não justifica 

empreender pesquisas acadêmicas sobre o construto, pois é necessário haver relevância, quer seja 

de natureza científica, quer seja de natureza prática, ou de ambas.  

Estudar network learning na concepção trazida por Knight (2002) significa estudar um 

construto ainda muito pouco explorado, e ainda em validação. O construto trata do processo de 

aprendizagem de redes que aprendem como ente único, em analogia à organização que aprende. 

Ao aprender, a rede se transforma, e pode mudar suas estruturas, suas práticas e suas 

interpretações.  A atenção voltada à compreensão de como uma rede aprende, denota evolução da 

abrangência de estudos acadêmicos no campo da aprendizagem organizacional. Na visão da 

aprendizagem multinível, a ADR traz a rede como sujeito aprendiz, depois de indivíduo, grupo e 

organização.  Assim, do ponto de vista científico, estudar a ADR significa investigar a existência 

de um novo fenômeno de aprendizagem no contexto de organizações. No campo prático, na atual 

conjuntura onde setores inteiros de atuação podem estar com a sobrevivência ameaçada diante 
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dos progressos tecnológicos, a transformação de algumas de suas organizações pode não ser 

suficiente para assegurar a sustentabilidade do setor. É necessário que a rede como um todo se 

mobilize de forma coordenada e sincronizada, para o atingimento de um objetivo comum, a sua 

sustentabilidade. Nesse sentido, compreender como a ADR ocorre, e entender os fatores que a 

influenciam, possibilita identificar elementos que podem ser empregados em modelos de gestão 

organizacional com vistas a transformações estratégicas de setores inteiros.  

Nos seis trabalhos analisados, identificaram-se alguns fatores que influenciam a 

ocorrência de ADR: a) pressões externas à rede, tais como evolução da tecnologia e exigências 

legais; b) características da rede, tais como tamanho, abrangência, existência de coordenação, 

homogeneidade das organizações participantes, dentre outras; c) interdependência de processos  

entre organizações; d) existência de comprometimento das organizações para com a rede e vice-

versa; e) existência de propósito coletivo; e f) engajamento ativo da rede para com as 

organizações, no apoio à adoção pela segundas, de conhecimento gerado pela primeira. 

No presente artigo, os seis casos empíricos selecionados para se compreender a ADR 

mostraram que o Modelo de ADR de Knight e Pye (2005) sugere o papel significativo da 

aprendizagem na transformação de uma rede de organizações. Na verdade, a transformação da 

rede ocorre porque ela aprende. No entanto, o processo de como a ADR ocorre ainda oferece um 

grande campo a ser investigado. Por exemplo, esclareceu-se que para que ocorra transformações 

na rede (mudanças de interpretações, práticas e estruturas), o processo de aprendizagem da rede 

constitui-se de subprocessos de desenvolvimento de comprometimento, de métodos e significado 

compartilhado (Knight & Pye, 2005). Mas como esses subprocessos ocorrem na prática? 

Respostas a essa pergunta pode oferecer subsídios para a gestão de rede interorganizacional. 

Em suma, dado que o construto ainda se encontra em fase de validação, pesquisas 

empíricas adicionais se fazem necessárias. Há, portanto, um campo vasto a ser explorado, tanto 

pela comunidade científica, como pelo ambiente corporativo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo visou a apresentar um novo construto na área da aprendizagem 

organizacional, a aprendizagem de rede interorganizacional (ADR). A relevância do construto 

torna-se perceptível em situações em que se requer que as organizações da rede aprendam como 

um ente único, gerando transformações comportamentais e cognitivas da rede. Em um mundo em 
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que organizações se associam cada vez mais com outras, compreender como redes aprendem 

pode proporcionar vantagens competitivas a um setor que corporifica uma rede A partir desta 

revisão integrativa, observou-se que há ainda poucos estudos na temática, com amplas 

oportunidades de pesquisa. A identificação do novo fenômeno no campo da aprendizagem 

organizacional pode produzir insumos para futuras ferramentas de gestão de redes 

inteorganizacionais. 

Como resposta à pergunta de pesquisa deste artigo, o Modelo de ADR propõe que redes 

aprendem por meio de processo de aprendizagem composta por subprocessos de 

desenvolvimento de comprometimento, de significados e de práticas em nível de rede. 

Vislumbra-se, contudo, uma oportunidade de investigar como ocorrem esses subprocessos, e se 

eles podem ser associados a alguma teoria da aprendizagem organizacional.  

Por último, mencionam-se as limitações deste estudo: face a polissemias do termo 

“network learning”, artigos que tratam do fenômeno ADR podem não ter sido contempladas no 

presente estudo. Ainda, estudos que não tratam diretamente de como redes aprendem, podem ter 

descrito o fenômeno ADR, como é o caso de um artigo relevante para o tema de Dyer e Nobeoka 

(2000), que inspirou Knight (2002) a visualizar a ADR. Assim, o construto apresenta o desafio 

extra das descobertas e dúvidas, o que no fundo, é o que move o pesquisador a seguir adiante 

com sua busca por respostas a incertezas. 

 

REFERÊNCIAS 

Abbade, E. B. (2015). Interorganizational Alignment of Strategic Orientations in Supply Chains. 

Revista de Negócios, 20(2) 15-30. 

 

Antonello, C. S.& Godoy,  A. S. (2011).  Aprendizagem organizacional e as raízes de sua 

polissemia. In: ANTONELLO et al. Aprendizagem Organizacional no Brasil. Porto Alegre: 

Bookman, 604p. 

 

Argote, L. (2005). Reflections on Two Views of Managing Learning and Knowledge in 

Organizations. Journal of Management Inquiry, 14(1), 43-48. DOI: 10.1177/1056492604273179. 

 

Argyris, C. (1976). Single-Loop and Double-Loop Models in Research on Decision Making. 

Administrative Science Quarterly, 21(3), 363-375. 

 

Balestrin, A. (2005). A dinâmica da complementaridade de conheicmentos no contexto das redes 

interorganizacionais. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Administração. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 214p. 



 

  

   

18 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

 

Balestrin, A., Verschoore, J. R., & Reyes Jr. (2010). E. O Campo de Estudo sobre Redes de 

Cooperação Interorganizacional no Brasil, Revista em Administração Contemporânea, 14(3), 

458-477. 

 

Beckman, C. M. & Haunschild, P. R. (2002). Network Learning: The Effects of Partners’ 

Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions. Administrative Science Quarterly, 47, 

92-124. 

 

Benson-Rea, M. & Wilson, H. (2003). Networks, Learning and the Lifecycle. European 

Management Journal, 21(5), 588–597. 

 

Capó-Vicedo, J.;, Expósito-Langa, M., & Molina-Morales, F. X. (2008). Improving SME 

competitiveness reinforcing interorganisational networks in industrial clusters. International 

Entrepreneurial Management Journal, 4, 147-169. 

 

Coghlan, D. & Coughlan, P. (2015). Effecting Change and Learning in Networks Through 

Network Action Learning. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(4), 375–400. 

 

Crossan, M., Lane, H. W., & White, R. E.(1999). An Organizational Learning Framework: From 

Intuition to Institution. The Academy of Management Review, 24(3), 522-537. 

Cousin, G., & Deepwell, F. (2005). Designs for network learning: a communities of practice 

perspective. Studies in Higher Education, 30(1), 57-66. 

Dahl, J. (2014). Conceptualizing coopetition as a process: An outline of change in cooperative 

and competitive interactions. Industrial Marketing Management, 43, 272–279. 

Dyer, J. H.; Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing 

network: the Toyota case. Strategic Management Journal, 21, 345-367. 

Easterby-Smith, M.,  Crossan, M., & Nicolini, D. (2002). Organizational learning: debates past, 

present and future. Journal of Management Studies, (37)6. 783-796. 

Eiriz, V., Gonçalves, M., & Areias, J. S. (2017). Inter-organizational learning within an 

institutional knowledge network: A case study in the textile and clothing industry. European 

Journal of Innovation Management, 20(2), 230-249. 

Estivalete, V., Pedrozo, E., & Begnis, H. (2008).  Em busca da ação coletiva: estratégias de 

aprendizagem interorganizacional adotadas pelas organizações que estabelecem relacionamentos 

horizontais em redes. BASE – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, 5(3), 224-

235. 

Falagas, M. E. et al. (2008). Comparison of Pubmed, Scopus, Web of Science, and Google 

Scholar: strengths and weaknesses. The FASEB Journal, 22(2), 338-342. 

Fiol, C. M. &  Lyles, M. A. (1985). Organizational Learning. The Academy of Management 

Review, 10(4), 803-813. 

Fridriksson, H-V. (2008). Learning processes in an inter-organizational context A study of krAft 

project. Tese de doutorado. Jönköping University, Suécia, 225p. 



 

  

   

19 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

Gherardi, S. (2009). Knowing and learning in practice-based studies: an introduction. The 

Learning Organization, special issue, 16(5). 

Gibb, J., Sune, A. & Albers, S. (2017).   Network learning: Episodes of interorganizational 

learning towards a collective performance goal.   European Management Journal, 35(1), 15-25. 

Hermansson, H. M. L. (2016). Disaster Management Collaboration In Turkey: Assessing 

Progress And Challenges Of Hybrid Network Governance, Public Administration, 94(2), 333–

349. 

Holmqvist, M. (2003). A Dynamic Model of Intra- and Interorganizational Learning. 

Organization Studies, 24(1), 95–123. 

Huber, G. P. (1991). Organizatinal Learning: The Contributing Processes and the Literatures. 

Organization Science, (2)1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and by) 

James G. March, 88-115.   

Jones, O. &  Macpherson, A. Inter-Organizational Learning and Strategic Renewal in SMEs: 

Extending the 4I Framework. Long Range Planning, v. 39, pp. 155-175, 2006. 

Knight, L. (2002). Network learning: Exploring learning by interorganizational networks. Human 

Relations, 55(4), 427–454. 

Knight, L. & Pye, A. (2004). Exploring the Relationships between Network Change and Network 

Learning. Management Learning, 35(4), 473–490. 

Knight, L. & Pye, A. (2005).   Network learning: An empirically derived model of learning by 

groups of organizations.  Human Relations, 58(3), 369-392.   

Kunzler, M. T. & Bulgacov, S. (2011). As estratégias competitivas e colaborativas e os resultados 

individuais e coletivos no associativismo rural em Quatro Pontes (PR), Revista da Administração 

Pública, 45(5), 1363-1393. 

Larsson, R., Bengtsson, L., Henriksson, K., & Sparks, J. The Interorganizational Learning 

Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances. Organization Science, v. 9, 

n. 3, pp. 285-305, 1998. 

Mani, D. &  Knoke, D. (2011). On intersecting ground: the changing structure of US corporate 

networks. SOCNET, 1, 43–58. 

Mariotti, F. (2012). Exploring Interorganizational Learning: a Review of the Literature and 

Future Directions. Knowledge and Process Management, 19(4), 215-221. 

Mozzato, A. R.; Bitencourt, C. C. Understanding Interorganizational Learning Based on Social 

Spaces and Learning Episodes, BAR, 11(3), 284-30. 

Mozzato, A. R.; Bitencourt, C. C. (2018). Aprendizagem interorganizacional em Arranjo 

Produtivo Local: proposição de esquema conceitual analítico. Desenvolvimento em Questão, 45, 

26-43. 

Müller-Seitz, G. (2012). Absorptive and desorptive capacity-related practices at the network level 

– the case of SEMATECH, R&D Management,42(1), 90-99. 

Nathan, M. L. & Mitroff, I. I. (1991). The Use of Negotiated Order Theory as a Tool for the 

Analysis and Development of an Interorganizational Field. Journal of Applied Behavioral 

Science, 27(2), 163-180.   



 

  

   

20 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

Peters, L. D., Pressey, A. D., & Johnston, W. J. (2016). Contingent factors affecting network 

learning. Journal of Business Research,  69, 2507–2515. 

Pettigrew, A. M. (1987). Context and Action in the Transformation of the Firm. Journal of 

Management Studies, 24 (6), 649-670.  

Provan, K. G., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational Networks at the Network Level: 

A Review of the Empirical Literature on Whole Networks. Journal of Management, 33(3) v.33, 

479-516. 

Rajala, A. (2018). Examining the effects of interorganizational learning on performance: a meta-

analysis, Journal of Business & Industrial Marketing, 33(4), 574-584. 

Spender, J. C. (1989). Industry recipes: an enquiry into the nature and sources of managerial 

judgement. Journal of the Operational Research Society. Oxford: Blackwell. 240p. 

Scott, B. B. (2011). Organizational learning: a literature review. IRC Research Program. Queen’s 

University, Discussion Paper #2011-02, 1-24. 

Van Herk, S.; Rijke, J.; Zevenbergen, C.; Ashley, R.; Besseling, B. (2015).   Adaptive co-

management and network learning in the Room for the River programme. Journal of 

Environmental Planning and Management, 58(3), 554-575.   

Vera, D. & Crossan, M. ( 2000). Organizational Learning, Knowledge Management, and 

Intellectual Capital: An Integrative Conceptual Model. Dispnível em 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/vera.pdf. Acesso em 10 de julho 

de 2019. 

Wegner, D., Begnis, H. S. M. & Mozzato, A. R. (2019). Intercooperação e fusão de redes 

empresariais: proposição de framework para análise sob a perspectiva da aprendizagem. 

Organizações em Contexto, 15(29), 224-248. 

 

White, L. (2008). Connecting organizations: Developing the idea of network learning in inter-

organizational settings. Systems Research and Behavioral Science, 25(6), 701-716.  

Zancan, C., Dos Santos, P. Da C., Costa, A. C. S., & Da Cruz, N.J.T. (2013). Condicionantes de 

consolidação de redes de cooperação interorganizacional: um estudo de caso sobre o Rio Grande 

do Sul, Revista da Administração Pública, 47(3), 647-669. 

 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/vera.pdf

