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À medida que o conhecimento aumenta, o espanto 

se aprofunda (Charles Morgan).  
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RESUMO 

 

A análise de redes estabelece um novo paradigma na pesquisa sobre a estrutura 

social e pode ser aplicada em estudos de diferentes situações e questões sociais. 

Este estudo tem como objetivo verificar a contribuição das redes sociais informais para 

o crescimento profissional das pessoas, de modo particular, no ambiente acadêmico, 

em um curso de Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A Metodologia empregada foi a Técnica de Análise das Redes 

Sociais (ARS), com a utilização de software UCINET1 e NETDRAW. Buscou-se 

evidenciar a forma de interação dos componentes do universo estudado e o fluxo da 

informação, considerando-se os fatores: trabalho, amizade e confiança. O 

desenvolvimento desse estudo caracterizou-se pela identificação do grupo analisado, 

definição da situação problema, elaboração e aplicação de questionário qualitativo. 

Os resultados obtidos na pesquisa identificaram os principais atores, a forma de 

interação entre eles, seus papéis na rede social e a relevância desta rede para o 

crescimento profissional dos mesmos.  

 

Palavras-chave:  Redes sociais. Análise de redes sociais. Software ARS.       

   Crescimento profissional.   

 

                                            
1 O Ucinet é um software distribuído por Analytic Technologies, 306 S. Walker, Columbia SC 29205, 

USA. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Network analysis provides a new paradigm in research on social structure and can be 

applied in studies of different situations and social issues. This study aims to determine 

the contribution of informal social networks for professional growth of people, 

especially in the academic environment, in a Master's degree in Systems Management 

from Universidade Federal Fluminense (UFF). The methodology adopted was Social 

Networks Analysis (SNA) technique, with the use of the software UCINET2 and 

NETDRAW. We sought to emphasize the interaction of the components of the studied 

universe and the flow of information, considering the factors: work, friendship and trust. 

The development of this study was characterized by the identification of the group 

being analyzed, definition of problem situation, developing and implementing 

qualitative questionnaire. The results obtained in the research identified the main 

actors, the way of interaction among them, their role in the social network and the 

relevance of this network for professional growth of themselves. 

 

Keywords:  Social Networking. Social network analysis. SNA Software.   

  Professional growth. 

 

 

                                            
2 Ucinet is a software distributed by Analytic Technologies, 306 S. Walker, Columbia SC 29205, USA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Durante as últimas décadas, a revolução da tecnologia e da informação 

deu origem a um novo capitalismo, muito diferente daquele formado durante a 

revolução industrial e daquele que emergiu após a segunda guerra mundial.  

Segundo Capra (2003),  

 

"É caracterizado por três aspectos fundamentais. O cerne de suas atividades 

econômicas é global; as fontes principais de produtividade e competitividade 

são: inovação geração de conhecimento processamento da informação; tudo 

isto está amplamente estruturado ao redor de redes de fluxos de financiamento".  

 

Ainda segundo o mesmo autor, este novo cenário econômico mundial, é 

também conhecido como "a nova economia" ou apenas "globalização”.  

As mudanças ocorrem de forma cada vez mais aceleradas, quase 

vertiginosas, e em menores ciclos de tempo, razão pela qual torna-se essencial 

à geração conjunta e continuada de conhecimentos. 

Na visão de Rodriguez y Rodriguez (2007, p. 23), o “sistema empresa- 

sociedade está cada vez mais interdependente” e cita outros autores para 

corroborar suas afirmações: 

 

A capacidade de adaptação dos profissionais será vital no ambiente 

interativo, mas a inspiração criadora virá cada vez mais dos clientes 

(DON PEPPERS). 

 

Cada vez mais as organizações bem-sucedidas estão conseguindo 

vantagem competitiva com a criação e a troca contínua de novos 

conhecimentos (PETER SENGE) 

 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) contribuíram 

sobremaneira para democratização do acesso à informação, possibilitando a 

transposição de muitas barreiras, bem como o encurtamento de distâncias.  
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Para Marteleto (2001),  

 

"[...] houve grande investimento acadêmico nos estudos de redes a partir 

do campo das relações internacionais, tendo significação na história 

recente das ciências políticas. A origem da reflexão se dá ao fim da II 

Guerra Mundial e tem progresso com o fim da Guerra Fria, quando há 

redefinição dos atores nas relações internacionais".  

  

Uma rede social refere-se a um conjunto de pessoas (organizações ou 

entidades) conectadas por relacionamentos sociais, motivadas pela amizade 

relação de trabalho ou troca de informação – uma representação formal de 

atores e suas relações. O fenômeno da conectividade é que constitui a dinâmica 

das redes e existe apenas na medida em que as conexões forem estabelecidas 

(MARTELETO, 2001). 

Portanto, segundo a mesma autora, a origem das redes sociais situa-se 

nas relações informais entre atores, capazes de organizar ações propositivas em 

uma esfera política. Estas ações, por sua vez, delineiam-se em função da 

dinâmica circunscrita pelo próprio movimento da rede. 

Em seu trabalho “Análise de redes de co-autoria na produção científica 

em educação”, Hayashi, Hayashi e Lima (2008), afirmam que as pesquisas sobre 

a análise de redes sociais (ARS) despertam cada vez mais o interesse da 

pesquisa científica com foco na interação entre indivíduos, nas diversas áreas 

do conhecimento. Acrescentam, ao citar Wellman (1996) e Molina (2005), que    

 

“[...] ARS é utilizada para estudo e análise de fenômenos do mundo real, por 

exemplo, comportamento de grupos de pessoas e comunidades ou a forma de 

relacionamento de diferentes grupos de pessoas, comunidades, populações, 

etc”. 

 

A ARS tem sua origem embasada em teorias diversas. Alguns situam sua 

origem no trabalho do psiquiatra J. L. Moreno, década de 1930, que desenvolveu 

a sociometria, abordagem onde as relações interpessoais eram representadas 

graficamente.  
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Na visão de Wellman (1988), a análise de redes sociais pode também ser 

interpretada como um subtipo do estrutura  geral da sociologia estrutural. 

A origem das redes sociais confunde-se com a origem da sociedade 

humana. “O que se convencionou chamar de redes hoje em dia são apenas 

ferramentas, que podem ajudar ou não na formação delas” (FRANCO, 2012). 

O estabelecimento de vínculos entre os indivíduos é o que marca o 

surgimento de uma Rede Social Informal (RSI) numa organização, que Marteleto 

(2001) descreve como estruturas formadas de elos. 

Sob a ótica de Marteleto (2001), nas redes sociais, existe a valorização 

dos elos informais e das relações em detrimento da estrutura hierárquica.  

Para FRANCO (2012),  

 

"[...] entender a sociedade em rede é entender as redes, e entender as redes é 

entender a fenomenologia da interação. [...] Elas acontecem independentemente 

de nossas intenções de disciplinar o fluxo, guardá-lo ou congelá-lo".  

 

A ARS permite, também, a obtenção de informações que possibilitam a 

gestão da integração do grupo, através da identificação de atores críticos, 

resistências e fragilidades, dentre outros.  

Para Guedes (2010),  

 

Gerir conhecimentos sempre foi importante, as redes formais e informais devem 

ser estimuladas, pois a inovação surge combinada ao processo de cogeração 

do conhecimento, que enfatiza a gestão de experiências. 

 

Algumas metodologias têm sido utilizadas para uma melhor compreensão 

e análise das redes sociais (ARS) na qual é possível obter indicadores 

quantitativos para verificar as relações em um grupo, em um departamento, em 

uma organização, entre organizações ou entre países. Seu objetivo é 

diagnosticar os relacionamentos estabelecidos sob diversos aspectos das redes 

sociais, como: fluxo de informação, confiança entre os componentes e 

cooperação nas organizações. 

A presente investigação tem como foco principal o mapeamento e 

identificação dos principais atores de RSI, a interação entre os seus atores, bem 
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como suas posições no fluxo de informação da rede, com foco nos conectores 

centrais e elevado grau de centralidade. 
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1.1 A SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O mundo vive em uma economia globalizada onde não bastam as fontes 

tradicionais para obtenção de vantagem competitiva, o ser humano e suas 

competências passam a ser fundamental diferenciação estratégica (HAMEL e 

PRAHALAD, 1990). 

Na visão de Davenport e Prusak (1998), as organizações, para se 

manterem competitivas, precisam estar sempre se reciclando, buscando o novo 

e investindo igualmente em seus recursos humanos. 

O ser humano tem suas competências e talentos cada vez mais 

valorizados, como jamais o foram em outras épocas da história das 

organizações, conforme enfatizado por Marquardt & Engel (1993). 

Para Rodriguez y Rodriguez (2002), as empresas consideram o 

conhecimento como um importante patrimônio, razão pela qual se empenham, 

cada vez mais, em gerenciar de maneira mais eficiente, seus valores intangíveis. 

As organizações devem privilegiar os interesses maiores da empresa que 

precisa sempre buscar formas de criar e assimilar novos conhecimentos para 

enfrentar as mudanças externas. 

Neste cenário, o talento humano desempenha o papel central nas 

organizações que buscam profissionais cada vez mais competentes. (BARLETT 

e GHOSHAL, 1987). 

As redes sociais, segundo Marteleto (2001) representam "[...] um conjunto 

de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados". As relações podem ser direcionais ou não 

direcionais. 

Ainda sob a ótica de Marteleto (2001),  

 

"As redes nas ciências sociais designam normalmente – mas não 

exclusivamente – os movimentos fracamente institucionalizados, reunindo 

indivíduos e grupos em uma associação cujos termos são variáveis e sujeitos a 

uma reinterpretação em função dos limites que pesam sobre suas ações."  
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Entende-se que as redes são compostas de indivíduos, grupos ou 

organizações, e sua dinâmica está voltada para a perpetuação, a consolidação 

e o desenvolvimento das atividades dos seus membros. 

 Marteleto (2001, p. 72), afirma que: 

 

“Desde os estudos clássicos de redes sociais até os mais recentes, há um 

consenso de que não existe uma “teoria de redes sociais” podendo este conceito 

ser empregado em diversas teorias sociais, entretanto, necessitam de dados 

empíricos complementares, além da identificação dos elos e relações entre 

indivíduos3.  A análise de redes pode ser aplicada no estudo de diferentes 

situações e questões sociais"  

 

A partir do uso de ARS é possível identificar os principais atores de uma 

rede, entender, também, atributos e comportamentos inerentes a cada indivíduo 

e os papéis por estes desempenhados no agrupamento. 

O presente estudo tem como problema central responder ao 

questionamento: qual a contribuição das redes sociais informais para o 

crescimento profissional das pessoas? 

 

 

 1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

                                            
3Os antropólogos J. A. Barnes & E. Bott, autores clássicos e pioneiros dos estudos de 

redes sociais, mostram que o conceito de redes pode ser empregado junto a diversos marcos 

conceituais. É mais um ferramental de análise do que propriamente um conceito analítico, ou 

construto teórico reconhecido. Ambos apontam para a necessidade de uma pesquisa de caráter 

etnográfico, para fazer funcionar o conceito. (Cf.Barnes, J. A.,1971; Bott, E., 1976). M. Emirbayer 

faz uma revisão de estudos de redes sociais, ressaltando seus pressupostos teóricos. Apesar do 

crescimento dessa área de estudos, o autor afirma que ela não possui bases teóricas e críticas 

consistentes, sendo fortemente marcada pela empiria. Segundo o autor, a análise de redes 

sociais “... não é uma “teoria” formal ou unitária que especifica leis, proposições ou correlações 

distintas, mas antes uma estratégia ampla para investigar a estrutura social.” (Cf. Emirbayer, M., 

1994, p. 1414). 
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Numerosos estudos, nas últimas décadas, têm mostrado as mudanças no 

perfil e na dinâmica dos movimentos sociais, segundo Marteleto (2001 p. 72). 

Este estudo se propõe a verificar se há relação entre RSI e o crescimento 

profissional do conjunto de alunos que compõe uma turma de Mestrado em 

Sistemas de Gestão.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

O estudo fundamenta sua investigação nos seguintes pontos: 

 Mapear as redes através de software ARS; 

 Identificar os principais atores da rede, seus papeis e o padrão de 

interação entre eles; 

 Identificar os papéis desempenhados pelos principais atores da rede; 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho limita-se a analise de rede social informal em ambiente 

acadêmico, em especial, a RSI dos alunos do Mestrado em Sistema de Gestão, 

Qualidade Total, Turma 2011 da Universidade Federal Fluminense - UFF.  

Para atender ao propósito desta pesquisa, dentre as diversas 

significações que “rede” (network), o presente estudo foca na perspectiva social 

no contexto organizacional e neste insere-se nas redes intraorganizacionais. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

No entender de Marteleto (2001), "Os movimentos sociais em geral 

designam um tipo de ação coletiva orientada para a mudança, em que uma 

coletividade de pessoas é dirigida, de modo não hierárquico, por um ator social".  

Os movimentos logram maior duração e integração e são eles em geral 

que originam as organizações, os partidos, as associações, a partir de uma 
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consciência de grupo e das afinidades percebidas por indivíduos submetidos às 

mesmas pressões sociais ou que enfrentam idênticas dificuldades e obstáculos 

(Dicionário de Ciências Sociais, 1987). 

Para AGUIAR, (2006), a crescente complexidade dos sistemas sociais 

tem impulsionado a chamada atuação em redes de indivíduos e sociedades e, 

neste cenário, as redes sociais têm assumido relevante papel nas relações 

sociais do mundo moderno.  

No entendimento de Marteleto (2001),  

 

"A análise de redes não constitui um fim em si mesma. Ela é o meio para realizar 

uma análise estrutural cujo objetivo é mostrar em que a forma da rede é 

explicativa dos fenômenos analisados. O objetivo é demonstrar que a análise de 

uma díade (interação entre duas pessoas) só tem sentido em relação ao 

conjunto das outras díades da rede, porque a sua posição estrutural tem 

necessariamente um efeito sobre sua forma, seu conteúdo e sua função”.  

 

No presente estudo será analisada a rede na perspectiva social, 

considerando que indivíduos de culturas diferentes, com profissões diversas e 

de diferentes organizações, relacionam-se em redes sociais informais na busca 

da aquisição de novos conhecimentos e ampliação de horizontes profissionais.  

A relevância do presente trabalho registra-se não apenas pelo seu 

objetivo geral, mas identifica-se, também, com o fornecimento de subsídios que 

permitam entender a dinâmica oculta dos relacionamentos e as conexões entre 

indivíduos que, voluntariamente, tornam-se propulsores de informação e 

grandes colaboradores nas organizações.  

Espera-se, também, com o mapeamento de RSI, revelar conexões 

interpessoais dificilmente identificáveis por métodos tradicionais e possibilitar 

uma melhor compreensão de fenômenos não explícitos da interação entre 

atores, de que forma as informações e conhecimentos fluem informalmente e 

como contribuem para o crescimento profissional dos atores. 

 

 

1.5 ALINHAMENTO 
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No Quadro 1 pretende-se, a partir das premissas que orientam para as 

ações propostas, mostrar o eixo da pesquisa, relacionando seus objetivos à 

metodologia adotada no estudo e aos instrumentos de coleta de dados, de forma 

a responder à questão problema. 

 

 

Quadro 1: Estrutura da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Base do problema 

É notório o aumento do interesse pela ARS como ferramenta aplicada no estudo de diferentes 

situações ou questões sociais. Preconiza-se que a especialização acadêmica visa alavancar 

o crescimento profissional dos indivíduos. 

 

Questão Problema 

Qual a contribuição das redes sociais informais para o crescimento profissional das pessoas? 

 

Objetivo Geral 

Este estudo se propõe a verificar se há relação entre RSI e o crescimento profissional do 

conjunto de atores que compõe um grupo multidisciplinar do Mestrado em Sistemas de 

Gestão. 

Objetivos Específicos Metodologia/Instrumentos de coleta de dados 

 

Identificar, com base na literatura, teorias, 

conceitos, fundamentos e abordagens 

sobre as ARS, RSI, e sua aplicação a 

estudos no meio acadêmico; 

 

Consultas a periódicos, teses, dissertações, 

livros, legislação, artigos, Anais de Congressos,  

e instituições de ensino.  

 

 

Mapear as redes através de software 

ARS. 

 

Questionário/Software ARS UCINET para 

mapeamento da rede social sob análise. 

 

  

 

Identificar os principais atores da rede e o 

padrão de interação entre eles. 

 

Questionário/Software ARS UCINET para 

obtenção desses dados, a partir do mapeamento 

da rede social sob análise. 

 

Identificar os papéis desempenhados 

pelos principais atores da rede. 

 

Questionário/Software ARS UCINET para 

obtenção desses dados, a partir do mapeamento 

da rede social sob análise. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo encontra-se estruturado de forma a oferecer uma ordenação 

clara e didática das propostas que envolvem o tema abordado (MARCONI e 

LAKATOS, 2002).  

 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo da pesquisa traz no seu bojo, uma breve 

contextualização do tema ARS / RSI, questão problema abordada pelo estudo, 

os objetivos a serem buscados e os resultados esperados, bem como, 

justificativa para investigação e relevância do trabalho com a delimitação da 

pesquisa. Tomou-se por base abordagens, conceitos e referências pertinentes 

ao assunto, disponíveis na literatura. 

O segundo capítulo da pesquisa é dedicado a Revisão da Literatura do 

tema Redes Sociais Informais, com foco no ambiente acadêmico. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia e as ferramentas utilizadas 

na pesquisa, no tratamento dos dados e na análise dos resultados obtidos. 

O quarto capítulo traz o estudo de caso, propriamente dito, com o 

mapeamento das redes e análise dos dados obtidos.  

A conclusão, as referências consultadas para a realização da presente 

pesquisa encontram-se no quinto capítulo e, ao final, sob o título de apêndice, 

temos o questionário utilizado para o mapeamento da RSI. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS 

 

 

2.1.1 Definição 

  

Conforme Marteleto (2001) ressalta:  

 

"A rede social, derivando deste conceito, passa a representar um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados". 

 

CROSS e PRUSAK (2002) identificam quatro papéis desempenhados por atores 

das redes: Conector Central, Expansor de Fronteiras, Corretor de Informação, 

Especialista Periférico. Em sua dissertação Lago Júnior (2005), apud Cross e 

Prusak (2002), descreve com muita propriedade e clareza e exemplifica esses 

quatro papeis fundamentais. 

Conector Central: São os atores que ligam a maioria dos demais atores uns 

com os outros. Normalmente, não são os líderes formais das unidades ou 

departamentos, mas sabem com quem conseguir informações e recursos 

necessários para que o trabalho seja realizado, como também, gastam horas 

ajudando outros atores do grupo. [...] De um lado, a maioria dos atores que 

desempenha o papel de conector central age de forma positiva, incrementando 

a produtividade e servindo como um catalisador junto aos demais atores. Por 

outro lado, alguns conectores centrais podem atuar conscientemente ou 

inconscientemente como “gargalos”, prejudicando o desempenho da Rede 

Informal.  

Expansor de Fronteiras: São atores que são uma espécie de embaixadores, 

ligando-se a atores de outras organizações ou a filiais (partes) da empresa. Tal 

papel é fundamental quando pessoas necessitam compartilhar de habilidades e 
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necessitam estabelecer alianças estratégicas para desenvolver, por exemplo, 

novos produtos. 

Corretor de Informação: São atores que ligam subgrupos da rede, evitando que 

o fluxo das informações seja interrompido através da fragmentação da rede. Os 

atores que desempenham o papel de corretor de informação são tão importantes 

quanto o conector central, pois possuem o mesmo poder sem possuir a 

quantidade de ligações diretas que caracteriza este último. Contudo, o corretor 

de informação é caracterizado pela grande quantidade de conexões indiretas. 

Especialista Periférico: São atores a quem outros atores recorrem quando 

necessitam de algum tipo de apoio especializado, de informações ou de 

conhecimento técnico ou de habilidades especificas. Existem muitos atores que 

ocupam posições periféricas, para os quais é necessária uma maior intensidade 

de ligações, por exemplo, por serem novos na organização. Mas o especialista 

periférico posiciona-se na periferia de forma intencional, em virtude das 

características das atribuições que desempenha, como, por exemplo, 

profissionais que realizam uma série de reuniões com clientes ou mesmo 

atribuições de pesquisa envolvendo um ambiente de trabalho mais restrito, ou 

até mesmo por razões pessoais.  

Portanto, torna-se importante o gerenciamento das redes pessoais, pois 

segundo Cross e Prusak (2002), “[...] através de análises das redes sociais, as 

pessoas podem identificar onde elas necessitam construir mais ou melhores 

seus relacionamentos interpessoais”. 

Segundo Marteleto (2001), a análise de redes pode ser aplicada no estudo 

de diferentes situações e questões sociais e estabelece um novo paradigma na 

pesquisa sobre a estrutura social. 

Marteleto (2001) afirma que: 

 

Desde os estudos clássicos de redes sociais até os mais recentes, concorda-se 

que não existe uma “teoria de redes sociais” e que o conceito pode ser 

empregado com diversas teorias sociais, necessitando de dados empíricos 

complementares, além da identificação dos elos e relações entre indivíduos. 

 

ARS é um tema que tem despertado interesse crescente da comunidade 
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científica e destaca-se na atualidade, apesar de ser uma antiga fonte de 

pesquisa. Para Wasserman e Faust (1994), rede é definida como um conjunto 

de dois elementos: atores e suas conexões. 

Vários significados são atribuídos ao termo "redes", podendo estas serem 

entendidas como um conjunto entrelaçado de fios, cordas ou arames; objeto 

utilizado para apanhar animais, armadilha cilada; sistemas que lembram uma 

rede, tais como de comunicação ou de esgoto ou ainda de transportes.  

Assim, pode-se definir rede, de uma maneira muito breve, segundo seu 

aspecto formal aparente como: um conjunto de pontos interligados. Em outras 

palavras, rede é um agrupamento de pontos (ou nós), que se liga a outros pontos 

por meio de linhas, demonstrado na Figura 1. 

 

 

Figura 01 - Representação de uma rede com elementos interligados  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para Santos (2004), há um grande número de definições para “rede”, 

entretanto, todas convergem no sentido de ligação, laço e interação no ramo das 

Ciências Sociais. 

 Loiola e Moura (1997), afirmam que a ideia de rede advém do 

entrelaçamento de fluxos relacionais que compõem uma malha e “a ideia de 

malha remete a um pensamento de união, pois somente com o entrelaçamento 

dos fios haverá a formação do tecido”. 

 O indivíduo já nasce inserido em um contexto social que é o núcleo 

familiar e ao longo de sua vida vai integrando-se a outras relações sociais, tais 

como, de amizade, de trabalho, de estudo, etc. Cada uma dessas relações 

sociais pode ser percebida como uma rede. Dentro das redes, cada pessoa pode 

ser vista como uma estrela, a partir da qual, linhas irradiam-se para outros 

pontos, que, por sua vez, conectam-se a outros pontos, formando sua rede de 

contatos (LAGO JÚNIOR, 2005). 

Para atender ao propósito desta pesquisa, dentre as diversas 

significações que o vocábulo “rede” (network) vem adquirindo, utiliza-se as 

seguintes: sistema de nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma 

comunidade não geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se 

pareça com uma árvore ou uma rede, conforme Marteleto (2001). 

Na bibliografia existem inúmeras descrições para o termo rede, dentre as 

quais, destaca-se: 

 

 “[...] o termo rede, em sua multiplicidade, nos remete tanto a uma dimensão 

conceitual como a uma vertente instrumental”. Rede é uma proposta de ação, 

“um modo espontâneo de organização em oposição a uma dimensão formal e 

instituída”; (JUNQUEIRA, 1998, p. 96). 

 

“[...] o uso mais geral para o termo “rede” é para uma estrutura de laços entre 

atores de um sistema social. Esses atores podem ser papéis, indivíduos, 

organizações, setores ou estados-nação. Os seus laços podem basear-se na 

conversação, afeto, amizade, parentesco, autoridade, trocas econômicas, troca 

de informação ou quaisquer outras coisas que constituem a base de uma relação 

“(NOHRIA; ECCLES, 1998). 
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Kanter; Kao; Wiersema (1998) ressaltam que nem todas as redes são 

espontâneas, os líderes organizacionais devem constantemente monitorar áreas 

em que atuam para manter e contribuir para criação de novas redes. 

Segundo Marteleto (2001), as redes sociais são “[...] um conjunto de 

participantes autônomos unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados". Além disso, a rede é uma estrutura não-linear, 

descentralizada, dinâmica, flexível, sem limites definidos e auto-organizável, e 

estabelece-se por relações horizontais de cooperação. 

 

“[...] redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 

integrando novos nós, ou atores, desde que consigam comunicar-se dentro da 

rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação 

(linguagem, valores, informações)”; (CASTELLS, 2003). 

 

“[...] Com base em seu dinamismo, as redes, dentro do ambiente organizacional, 

funcionam como espaços para o compartilhamento de informação e do 

conhecimento.” (TOMAEL, ALCARA E DI CHIARA 2005, p. 94). 

 

2.1.2  Evolução dos Estudos sobre Redes  

 

De acordo com Wasserman e Faust (1998), o Quadro 2 ilustra a evolução 

dos estudos sobre as redes, o que significa o despertar dos cientistas para novas 

interpretações e análises nesse tipo de estudo. 

 

Período Pesquisa Temas abordados 

Décadas de 50 e 

60 

Bavelas (1950); Bavelas e Barret 

(1951) 
Leavitt (1951) 

Resolução de problemas em grupo 
  

  Coleman, Katz e Menzel (1957) Difusão e inovação de inovações 

  Kadustin (1966) Suporte social 

  Mitchell (1969) Fenômenos urbanos complexos 

  Kapferer (1999) Formação da coalizão grupal 

Década de 70 Lauman e Pappi( 1973) Tomada de decisão em comunidade 
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Lauman, Marsde e Galaskievwics 

1977 
 

  Wellman (1979)  

Período Pesquisa Temas abordados 

  Granovetter Laços fortes e fracos 

  Cook (1977) Poder e redes interorganizacionais 

  Zachary (1977) Formação da coalizão 

  Rogers (1979) Difusão e inovação de inovações 

Década de 80 Thurman (1980) Formação de coalizão 

  
Lin 

  

  

Laços fortes e fracos – confirmação da 

experiência de Granovetter Capital Social 

  Fisher (1982) Urbanização e bem estar individual 

  Brass(1985) 
Influências de gêneros nas relações 

intraorganizacionais 

  
Krackhardt (1987); Freeman, 

Rommey (1987) 
Cognição e percepção social 

  

  
Krackhardt Stern (1988) e Nelson 

(1989) 
Respostas à crise e conflito nas 

organizações 

  Krackhardt (1987, 1988) Procedimentos QAP e modelos estatísticos 

Década de 90 Krackhardt e Kilduff (1990) 
Cultura organizacional e redes informais de 

amizade 

  
Krackhardt (1990); Ibarra e 

Andrews (1993) e Ibarra (1993) 
Relações de poder, sensemaking e impacto 

em inovações 

  
Degenne e Forsé (1994); 

Wasserman e Faust (1999) 
Teoria dos grafos 

  Krackhardt e Kilduff (1994) Reputação 

  
Tolbert, Slancik, Krackhardt e 

Andrews (1995);Krackhardt e 

Carley (1998) 

Efeitos individuais de posições na rede 
  

  Podolny, Stuart e Hannan (1996) Redes interorganizacionais 

  
Doreian, kapuscinki, Krackhardt e 

Szczypula (1996) 
Transitividade, reciprocidade e equilíbrio 

grupal 
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  Fritjof Capra (1996) 
Compreensão dos sistemas vivos - 

interdisciplinaridade 

  Wasserman e Pattison (1996) Modelos estatísticos 

   

Período Pesquisa Temas abordados 

  
Ibarra (1997), Smith-lovin e Ibarra 

(1997); Melra, Kilduff e Brass 

(1998) 

Gêneros e redes intraorganizacionais 
  

  Labianca, Brass e Gray (1998) Percepção do conflito intergrupal 

  Brass, Butterfield e skaggs (1998) Relações e comportamento anti-ético 

  Kuippers (1999) Tipologia das redes informais 

  Castells (1999) A sociedade em rede 

A partir de 2000 
Carvalho (2000), Cândido e Abreu 

(2000), Oliver (2001) 
Redes interorganizacionais 

 
Hasegawa e Furtado (2001) e 

Penno (2002) 
 

  
  

Melra, Kilduff e Brass (2001) 
Redes de alto e baixo desempenho e 

melhoramento 

  Lazer (2001) Rede e atitude individual 

  
Nascimento (2000), Marteleto 

(2001); lai e Wong (2002) 
Transferência da informação em redes 

  

  Sluzki (2002) Alternativa terapêutica e saúde mental 

  Najmanovich (2002) Novo paradigma e rede 

  Kadustin (2002) Motivação 

  Leenders (2002) Modelo matemático 

  
Cross e Prusak (2002); Cross, 

Borgatti e Parker (2002) 
Redes Informais 

  

  Fernandez (2002) Intervenção em comunidades 

  Tsai e Kilduff (2003) 
Abordagem cognitiva e rede 

intraorganizacional 

  
Silva (2003); Santos(2005) Lago 

Jr (2005) 
ARS com foco em redes informais 
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  Molina (2004) 
Redes e influências regionais, 

transnacionalidade e imigração 

  
Marteleto (2005); Matheus (2005); 

Tomael (2005) 
Redes e transferência da informação 

  Régis( 2005); Masutti (2005) Redes Interorganizacional 

Período Pesquisa Temas abordados 

  Guimarães (2005) Análise de Redes Sociais 

  Whitaker (2006) Sustentabilidade, Justiça Social 

  Floriani (2007) ARS e informação 

  Terra (2007) ARS e desempenho organizacional 

  Carvalho Neto (2009) ARS e redes interorganizacionais 

  Meneghelli (2010) 
Análise de Redes Sociais e ambiente 

confinado 

 

Quadro 2 – Evolução dos Estudos sobre Redes Sociais 

Fonte – Wasserman e Faust (1998. p.6) 

 

 

2.1.3 Principais conceitos e critérios 

 

Para melhor compreender a ferramenta ARS, bem como a sua 

potencialidade de análises, alguns conceitos básicos precisam ser descritos.  O 

conjunto de conceitos utilizado no trabalho é descrito por Wassserman e Faust 

(1994).  

O primeiro conceito é o de Ator, que é considerado como a unidade 

básica de análise e pode ser um indivíduo, uma organização, um grupo social ou 

mesmo uma região ou país. 

O segundo conceito é o de Ligação ou Laço Relacional que é o que 

conecta um ator a outro estabelecendo uma relação.  Essa ligação pode ser  

uma conexão física, transferência de recursos materiais, imateriais ou 

potenciais, avaliação de um indivíduo por outro, interações comportamentais, 

dentre outras formas.  
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Em decorrência deste conceito, surge a importância dos conteúdos 

transacionados, materiais ou imateriais permutados entre os vários atores que 

integram a relação nas redes de amizade, conhecimento, confiança ou 

informação e que se constitui em objeto de interesse e avaliação em pesquisas 

conforme explicitado em estudos atuais (LAGO JÚNIOR, 2005; MACAMBIRA, 

2009).  

A Díade é uma relação entre dois atores e é nível mais básico de 

relacionamento entre dois indivíduos. Caracteriza-se pela ligação entre dois 

atores e deve haver, pelo menos, um laço relacional entre ambos.  Algumas 

pesquisas e estudos usam a análise das díades por ser ela a unidade relacional 

mais básica de análise (WASSERMAN; FAUST, 1994; WELLMAN, 1988; 

MACAMBIRA, 2009).   

A Tríade é uma relação entre um grupo de três atores e para ser assim 

considerada, deve haver perfeita reciprocidade entre eles, o que significa dizer 

que os três participantes devem relacionar-se com todos o que promove o 

equilíbrio na relação. Destaca-se, neste sentido, que importantes modelos de 

redes sociais estão baseados em tríades (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

O conceito de Grupo define que consiste num conjunto finito de atores 

com todos os relacionamentos possíveis. Os estudos com técnicas de ARS se 

utilizam das análises extraídas dos grupos assim conceituados.    

O conceito de Subgrupo deriva do conceito de Grupo e é considerado 

um subconjunto, parte ou um recorte feito no Grupo, onde podem ser aferidas 

particularidades ou realizadas análises específicas da rede, a critério do 

pesquisador. 

 Finalmente o conceito de Rede que é o próprio Grupo, ou seja, 

constitui-se de um número limitado de atores e todas as relações possíveis, 

(WASSERMAN; FAUST, 1994, p. 20).  

O dimensionamento da análise de RSI pode considerar duas abordagens. 

A primeira abordagem é estrutural, e tem por objetivo a análise do grupo como 

um todo. A segunda abordagem é a análise centrada nos egos e tem por objetivo 

o indivíduo. Conforme Macambira (2009), evidenciado na Figura 2. 
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Figura 02 - Mapa das Dimensões da Análise de Redes Sociais Informais 

Fonte: MACAMBIRA (2009, p.41). 

 

De outra forma, Cross e Parker (2004) entendem que "[...]análises 

quantitativas típicas de rede visualizam ambos, a rede como um todo e como as 

pessoas estão inseridas na rede". 

A abordagem Estrutural pode ser desmembrada em duas dimensões a 

Macroestrutural (análises relacionadas com tamanho, densidade, distância 

geodésica e diâmetro da rede) e a Microestrutural (análises relacionadas à 

coesão, subgrupos chamados cliques e a posição dos atores, bem como sua 

equivalência estrutural, conforme Quadro 3 a seguir. 
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Conceitos Microestrutural e Macroestrutural – Elaborado a partir de Lago 

(2005), Macambira (2009) e Adaptado de Ribeiro (2012).  

 

Macroestrutural Definição O que representa na rede 

Tamanho É a quantidade de ligações existentes entre os atores de uma determinada rede 

Densidade É o quociente entre o número de 

ligações existentes pelo número de 
 ligações possíveis em uma 

determinada rede. 

A Densidade retrata a potencialidade da rede 

em termos de fluxo de informações, 
ou seja, quanto maior a densidade, mais 

intensa é a troca de informações na referida 

rede e vice-versa. 

Distância 

Geodésica 
É o caminho mais curto entre dois 

atores. 
É geralmente a conexão mais eficiente entre 

dois atores. 

Diâmetro É a maior distância geodésica entre 

quaisquer pares de atores de uma 

rede. 

Esta medida indica quantos passos são 

necessários para ir de um lado a outro da 

rede. 

Microestrutural Definição O que representa na rede 

Coesão Média dos caminhos mais curtos 

entre cada par de atores na rede. 
Trata-se do forte relacionamento entre 

atores de uma rede, formando subgrupos em 

decorrência dos vínculos estabelecidos por 

afinidades. Quanto mais firmemente ligados 

os atores estiverem na rede mais sujeitos às 

normas do referido grupo. 

Cliques Definição herdada da teoria dos 

grafos, onde três ou mais atores 

escolhem a todos do subgrupo como 

pares em suas ligações. Os 

conceitos de n-cliques, n-clâns, e k-

plexes são derivações dos cliques. 

São Informalmente conhecidos como 

"grupinhos" ou "panelinhas" nas 

organizações. 

 

Quadro 3 – Conceitos e Aplicações – Macroestrutural e Microestrutural 

Fonte: Adaptado de Lago Júnior (2005) e Ribeiro (2012) 

 

De acordo com Lago (2005), tomando-se por base as análises de 

densidade e distância geodésica de uma rede é possível verificar como estão a 

conectividade e a coesão da rede analisada. 

Wasserman e Faust (1994), com base em vários estudiosos, preconizam 

que a noção de grupo coeso fundamenta-se em quatro propriedades gerais de 

coesão, tais sejam: reciprocidade, acessibilidade, frequência de laços entre os 
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atores e frequência relativa de laços entre atores de um determinado grupo 

comparado com atores fora do grupo. 

Para Silva (2003), a segunda abordagem caracteriza-se por uma visão 

ampliada sobre os atores. A análise é focada nas Redes Centradas em Egos, ou 

seja, o ator é foco da atenção. O papel desempenhado pelo ator na manutenção, 

expansão ou mesmo quebra nos fluxos de ligações, formando relações de poder 

e influência, passa a ser mais observado nessa abordagem, onde emerge o 

conceito de centralidade ou prestígio para a compreensão das redes. 

 De acordo com (Santos, 2004), conceito de Centralidade é importante 

para a compreensão das redes, pois localiza e identifica os atores mais 

responsáveis pela dinamização das mesmas, uma vez que detém posições 

estratégicas na estrutura informal. Ressalta ainda a autora que, embora informal, 

essa posição confere aos seus detentores um grau maior de importância para o 

fluxo de informação na Organização. 

 “Através de vários tipos de redes interligadas, o gerente pode adquirir 

informações a priori que sejam importantes, exercer várias formas de influência 

interpessoal e preparar caminho para proposições que esteja interessado em 

concretizar” (SANTOS, 2004; p. 127). 

Tomando-se por base as análises de centralidade é possível verificar o 

posicionamento dos atores na rede, bem como o tipo de laço desses com os 

demais atores.  

O Quadro 4 a seguir, apresenta os conceitos dos quatro tipos básicos de 

centralidade, e a posição que um ator está em relação as   avaliadas. 

 

 

Tipos de 

Centralidade 
Definição O que representa na rede 

Centralidade Medida do quão acessível um 

determinado ator está para os 

demais atores de uma rede. 

 

Atores com muitas ligações com outros 

atores estão em vantagem por 

possuírem múltiplas possibilidades de 

conexão.  Geralmente são os 

negociadores entre os atores. 

Tipos de 

Centralidade 
Definição O que representa na rede 
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Centralidade de 
Entrada 

 

Medida do número de ligações que 

um ator recebe de outros atores, 

denotando popularidade ou 

receptividade. 

Atores com centralidade de entrada alta 

são geralmente os atores com alto 

prestígio na rede. 

Centralidade de Saída Medida do número de ligações que 

um ator estabelece com outros 

atores desta rede, denotando 

expansividade. 

Atores com centralidade de saída alta 

são geralmente atores com poder de 

influência na rede. 

Centralidade de 
Proximidade 

 

Medida do número mínimo de 

ligações que um ator necessita 

realizar para estabelecer uma 

relação com qualquer outro ator 

dessa rede (soma das distâncias 

geodésicas). 

Atores com alto grau de proximidade 

tendem a receber informações antes 

dos outros atores. 

Centralidade de 
Intermediação 

Medida baseada no potencial de 

controle de um ator sobre as 

interações entre dois outros, 

denotando capacidade de 

interrupção. 

Quanto maior a participação de um ator 

no controle de interações de outros 

atores,  maior será o poder deste ator 

dentro da rede. 

Centralidade de 
Bonacich 

É a medida qualitativa de 

centralidade, pois leva em 

consideração não apenas o número 

de ligações diretas que um ator 

possui, mas analisa também qual a 

centralidade dos atores vizinhos, 

denotando o aspecto de prestígio 

global. 

Alto grau de Bonacich indica que um 

ator, além de prestígio, exerce poder na 

rede. A qualidade das conexões é mais 

importante do que a quantidade de 

conexões. 

Quadro 4 – Conceitos de Centralidade 

Fonte: Adaptado de Macambira (2009) e Ribeiro (2012) 

 

Azevedo (2011 p. 32,  apud KRACKHARDT e HANSON, 1993), 

 

Apresentaram a tipologia de redes de confiança, de troca de informações e redes 

de comunicação. Kuipers (1999), além de rede informal de confiança, apresenta 

como tipologia, as redes de informação, de amizade e de confiança”. 

 

Ainda no entendimento de Azevedo (2011 p. 33, apud LIMA  2008),  os 

dois tipos básicos de redes intraorganizacionais são denominados de rede 

formal e informal. A rede social formal é considerada como uma série de ligações 

ou laços prescritos entre posições formais ou padronizadas em contrapartida às 

estruturas informais, que não são explicitadas ou prescritas pelas organizações 
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e é intensa a idéia de fluxo e troca entre os atores, implicando em benefícios 

mútuos e recíprocos  

A tipologia de redes sociais informais é descrita por  Lago Júnior (2005 

p.44, apud KUIPERS,1999):  

Kuipers (1999), em seu trabalho, identifica três tipos de rede informais, são elas: 

Rede de amizade: Rede informal baseada na troca de amizade e socialização. 

Rede de confiança: Rede informal na qual um ator se permite correr riscos, 

abrindo mão do controle dos resultados, e tornando-se dependente de outro 

ator, sem a força ou coação da relação contratual, estrutural, legal ou de terceira 

pessoa (revela com quem eram trocadas confidências, em que laços de 

confiança são mais centrados na pessoa do que na posição formal que ocupa).  

Rede de informação: Rede informal na qual a informação é conduzida sobre o 

que está acontecendo na organização, e que afeta todos os seus membros 

(revela o fluxo de informações entre os atores). 

 

 

 

 

2.1.4 Histórico 

 

Azevedo (2011) ao citar Capra, (1995), afirma que : 

Para o autor sempre houve uma espécie de rede na organização da sociedade. 

No entanto, a visão sistêmica de rede surge a partir de estudos realizados entre 

1920 e 1930, quando a Biologia demonstrou o conceito de teias alimentares e 

os ciclos da vida, propondo que a rede é um padrão único de organização, 

comum a todos os sistemas vivos. Ainda sob a ótica o autor,  “sempre que 

olhamos para a vida, olhamos para as redes”. 

   

As primeiras investigações de Scott sobre ARS datam de 1975 e em seu 

trabalho relata o surgimento dos primeiros estudos sobre o tema, na década de 

1930 e toda a produção científica desse período de trinta anos de pesquisa, 

RIBEIRO (2012, apud SCOTT 2000). 
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Em seu trabalho Lago Júnior (2005), afirma que o conhecimento atual 

sobre redes sociais originou-se com as três principais correntes, conforme 

síntese feita por Scott (2000), representadas na Figura 03 a seguir. 

 

 

 

Figura 03 –  Origem da Análise de Redes Sociais 

Fonte: Scott (2000 p.8)  

 

Basicamente três correntes influenciaram e representam o que 

atualmente conhecemos sobre ARS. A primeira contribuição é devida aos 

analistas sociométricos, tendo como expoente o Dr. Jacob Levy Moreno. Na 

década de 1930, influenciados pela Teoria da Gestalt, e com objetivos na área 

médica, investigavam as características das configurações sociais de seus 

pacientes.  

Os analistas sociométricos desenvolveram vários trabalhos de campo 

utilizando a teoria dos grafos. As configurações, representadas graficamente 

pelos sociogramas, para Moreno eram resultados dos “padrões concretos de 

escolhas interpessoais, atração, repulsão, amizade e outras relações nas quais 

as pessoas se envolvem” (SILVA, 2003).  
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Os sociogramas eram representações gráficas de grupos de atores, onde 

os atores eram pontos (nós) que se ligavam a outros atores por linhas (laços). 

As linhas indicavam relações entre atores e representavam ligações afetivas 

positivas (gosta, é amigo de, etc.) e negativas (não gosta, é inimigo de, etc.), 

evidenciando dessa forma a configuração social do indivíduo sob análise. 

Conforme se vê da Figura 4. 

 

 

Figura 04 - O Sociograma de Moreno 

Fonte: Freeman, J (2002). 

 

Dr. Moreno desenvolveu suas pesquisas sociométricas utilizando-se de 

seus conhecimentos na área médica e em práticas de psicanálise (SCOTT, 

2000). Dentre as contribuições de Moreno para ARS, a de maior destaque foi a 

noção de configuração social e a tentativa de representação sistematizada.  
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Outra contribuição importante de Moreno foi o conceito de estrela 

sociométrica, que demonstra conexões de vários atores a um ator central, o que 

denota popularidade e liderança. 

A segunda importante contribuição para a evolução da ARS tem como 

origem a Escola de Harvard, também a partir de 1929. Por influência das ideias 

do antropólogo Inglês Radcliffe-Brown, W. Lloyd Warner e Elton Mayo 

desenvolveram pesquisas em algumas pequenas comunidades americanas e 

grupos de trabalho em fábricas. Dentre os estudos desenvolvidos por ambos, a 

pesquisa sobre a fábrica Hawthorne teve uma grande contribuição, não apenas 

para a evolução da ARS, como também para o que tornou-se a Escola de 

Relações Humanas dentro da Administração.  

De acordo com a descrição de Scott (2000), ainda na década de 1920, os 

gestores da fábrica estavam interessados no aumento de sua produtividade e 

realizaram pesquisas para saber quais as alterações em aspectos físicos, tais 

como luz, aquecimento, folgas, dentre outros, poderiam contribuir para obtenção 

desse aumento.  Os resultados dos estudos foram intrigantes, pois o aumento 

de produtividade verificou-se, independentemente das melhorias implantadas no 

espaço físico da fábrica.  

Para compreender o fenômeno verificado, o Dr. Mayo e sua equipe de 

Harvard foram convidados e iniciaram um estudo de ordem antropológica a partir 

da observação e análise do comportamento de um conjunto de trabalhadores. O 

Dr. Mayo concluiu que o esforço dos gestores em melhorar as condições do 

ambiente de trabalho, com o intuito de melhorar a produtividade, serviu de 

motivação e estimulou os empregados a empenharem-se mais no trabalho. 

Segundo Scott (2000), a contribuição mais importante desse estudo para 

ARS foi à utilização de sociogramas para apresentar os resultados das 

investigações, demonstrando as relações informais existentes no grupo 

pesquisado. Esses sociogramas elaborados pelos pesquisadores guardavam 

uma grande semelhança com os organogramas utilizados pela gerência, mas, 

principalmente, com os diagramas de circuitos elétricos produzidos pela fábrica 

e espalhados pelas paredes nos locais de trabalho, cuja função era descrever 
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particularidades do comportamento dos grupos como: ajuda mútua, amizade, 

dentre outras.  

Ainda segundo Scott (2000), o estudo da fábrica Hawthorne foi a primeira 

grande investigação utilizando sociogramas para representar relacionamentos 

entre os indivíduos e influenciou outros pesquisadores a utilizarem os 

sociogramas em vez dos diagramas convencionais utilizados pelos 

antropólogos, o que contribuiu para o desenvolvimento da ARS. 

Em contrapartida a contribuição desse estudo para ARS, a forma como 

os sociogramas foram elaborados era mais artística do que sociológica. A 

representação dos grupos não tinha um método bem definido e nem uma base 

matemática para sua análise. Foram identificados subgrupos a partir da fala dos 

próprios trabalhadores, que se reconheciam em "cliques" (panelinhas), e de 

forma simples, os definiam como: "turma da frente" ou a "turma de trás". 

Os resultados dessa pesquisa deixaram a desejar no que concerne a 

explicação de como as estruturas informais influenciavam o comportamento do 

grupo de trabalhadores estudado (SCOTT, 2000). 

W. Lloyd Warner e Elton Mayo ainda contribuíram com os resultados de 

seus estudos nas pequenas comunidades de Yankee City e Old City (Scott, 

2000).  

Nas pesquisas ambientadas nessas comunidades eles observaram que 

existiam outros subgrupos, além dos subgrupos que normalmente compunham 

as sociedades, os quais foram por eles denominados de “cliques”.  

Para os pesquisadores esses “cliques” eram subgrupos coesos, com 

condutas estabelecidas e aceitas de forma tácita. Desde então, esforços foram 

envidados para melhor compreensão desses “cliques”. 

Na década de 1940 George Homans avançou com os estudos de ARS a 

partir dos estudos de Old City, tomando por base a sociometria de Moreno. 

Apenas usando tentativa e erro, sem o uso de teorias matemáticas, ele 

desenvolveu o que veio a ser conhecido como “Modelo de Blocos”. Para 

compreensão do comportamento grupal, Homans acreditava que a estrutura de 

qualquer grupo poderia ser subdividida em duas: interna e externa. A interna que 

englobava os sentimentos originados nas conexões entre os indivíduos, hoje 



41 

 

 

denominadas, redes informais, e a externa dizia respeito a adaptação do grupo 

ao meio em que ele se encontrava.    

A terceira grande contribuição para o desenvolvimento dos métodos de 

ARS, veio da Escola de Manchester e foram conduzidas por W. Lloyd Warner, e 

outros pesquisadores vinculados ao departamento de Antropologia Social. 

Max Gluckman, também por influencia de Radcliffe-Brown, preocupava-

se em desenvolver uma abordagem estrutural com foco nas dimensões, 

"conflito" e "poder", que ele considerava como centro no estudo das sociedades, 

(SCOTT, 2000). Para Max, conflito e poder eram elementos presentes em 

qualquer estrutura social e, dessa forma, deveriam integrar as transformações 

sociais. 

John Barnes e Elizabeth Bott, pesquisadores da Escola de Manchester, 

também influenciados por Radcliffe e já na década de 1950, utilizavam-se das 

teorias da escola sociométrica e direcionavam suas pesquisas para as relações 

de parentesco.  O psicólogo Siegfried Nadel, influenciado por Barner e Bott, 

sugeriu a utilização da matemática para a construção de modelos de análise 

(SCOTT, 2000).  

De acordo com Scott (2000), em 1969, Mitchell desenvolveu a teoria 

sugerida por Nadel, e voltou-se para a corrente sociológica e a teoria dos grafos. 

Ele então sugeriu um conceito caracterizado pelo padrão de ligação de um 

indivíduo com um grupo de pessoas e as ligações dessas pessoas entre si. 

Assim, o estudo das ligações entre os indivíduos, formou a base para um modelo 

de ARS. A principal contribuição de Mitchell foi a utilização da matemática e 

teoria dos grafos para dar forma aos estudos e pesquisas desenvolvidas até 

então. A partir da década de 1960, com os avanços na computação tornou-se 

possível a investigação de grande escala social. 

O estudo em curso encontra-se nas frentes de pesquisa que utilizam a 

ARS para investigar vínculos com o trabalho e, de forma específica, com o 

crescimento profissional e tem seu foco direcionado para a análise de relações 

interpessoais em redes sociais informais.  

A análise de redes sociais, embora seja um campo amplamente explorado 

no âmbito internacional, contando, inclusive, com a existência de periódico 
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específico para publicações da área (Social Networks), no Brasil apresenta-se, 

ainda, como uma área em estágio inicial de produção científica.  Este estudo 

visa o benefício do processo de análise de redes sociais foco no estudo de um 

grupo de alunos e entender a relevância desse tema no contexto acadêmico, por 

explorar o campo de pesquisas de ARS/RSI, empenha-se em ampliar a produção 

nesta área de pesquisa em crescimento no Brasil.  

Ribeiro (2012) cita que  Borgatti & Foster (2003),  

demonstraram que as pesquisas em ARS têm crescido 

exponencialmente nos últimos anos, registrando que o chamado “boom” 

número de pesquisas sobre o assunto começou na segunda metade do 

século XX quando se buscava um conceito mais relacional e contextual 

para os fenômenos estudados em contraposição ao pensamento 

individualista e o atomicista da época. 

 

 Nesse mesmo sentido, o Google permite acesso através de sua 

ferramenta Trends ao ranking atualizado das pesquisas e tendências sobre 

quaisquer termos. Conforme Figura 05 a seguir, observa-se que o interesse 

pelos termos “social networks” e “ redes sociais”, cresce de forma exponencial. 

 

 

Figura 05 – Estatísticas de Pesquisas com Abordagem em Redes Sociais no Google 

Fonte: Google (2013). 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda os aspectos metodológicos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa. O Projeto de pesquisa é definido por Yin (1989), 

como “[...] a sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões 

iniciais de estudo da pesquisa e, por fim, às suas conclusões". 

DIAS, MARIANO E MAYER (2007), se posicionam que devemos ser 

cautelosos com o estudo de caso, pois o mesmo possui pouca generalização, 

dessa forma não se pode garantir que os resultados possam ser aplicados com 

sucesso e na íntegra em outras organizações. 

A pesquisa é definida por Gil (1999) “[...] pesquisa como o processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental 

da pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de 

procedimentos científicos.” 

Para Marconi e Lakatos (2001), pesquisa é muito mais do que apenas a 

verdade, “[...] é encontrar respostas para questões propostas, utilizando modelos 

científicos.” E assevera que  

 

 “[...] pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento cientifico e 

se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais”.  

 

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser classificada de diferentes formas observando-se 

alguns critérios básicos, segundo os quais pode-se classificá-la, quanto aos fins 

e quanto aos meios.  

No mesmo sentido, Vergara (2010) afirma que as pesquisas podem ser 

classificadas quanto aos fins e aos meios: 
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“Quanto aos fins, à pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista.” 

“Quanto aos meios de investigação, pode ser: pesquisa de campo, pesquisa de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, expost facto, participante, 

pesquisa-ação e estudo de caso.” 

 

Para Triviños (1987) a natureza descritiva se apresenta como uma 

característica da pesquisa qualitativa. E descritiva, na medida em que identifica 

os traços comuns de uma população específica, o que possibilita estabelecer 

algumas variáveis ao se descrever as percepções dos sujeitos sociais da 

pesquisa.  

Para Gil (1999), a forma de abordagem da pesquisa é considerada 

descritiva à medida que expõe as características de determinada população ou 

fenômeno específico, suas expectativas e percepções estabelecendo 

correlações entre variáveis.  

De acordo com Godoy (1995), a pesquisa não visa à mensuração dos 

eventos estudados, nem o emprego de instrumental estatístico na análise de 

seus dados.  

Na visão de Demo (2000), as metodologias qualitativas são geralmente 

consideradas como pesquisa participante, pesquisa ação, levantamentos feitos 

através de questionários abertos ou diretamente gravados, história oral, análises 

de grupo. 

Para Minayo (1993), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

De acordo com Gil (1999):  

 

“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, 

tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados.” 
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Segundo Robert Yin (2006) “Um estudo de caso, como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo”, utilizando-se de uma 

lógica de planejamento, com abordagens específicas à coleta e análise de 

dados. 

O estudo de caso é bastante utilizado em pesquisas cujo propósito é 

explicar o relacionamento entre diferentes componentes do caso numa relação 

causal.  (RIBEIRO, 2012). 

Portanto, de acordo com os critérios dos autores elencados a presente 

pesquisa, quanto aos fins, é aplicada por gerar conhecimento para aplicação 

prática; qualitativa, pois analisa áreas subjetivas do comportamento social como, 

por exemplo, a amizade. É descritiva, na medida em que identifica os traços 

comuns de uma população específica. Considerando a unidade de análise do 

estudo, a presente pesquisa adotou como estratégia de pesquisa o estudo de 

caso, uma vez que foi desenvolvida no âmbito de uma única organização.  

A ARS pode contemplar as abordagens tecnológica (TI), metafórica e 

analítica. Para este estudo utiliza-se a abordagem analítica centrada na 

metodologia de ARS com maior detalhamento da dimensão posicional.  

A validação do estudo de caso foi realizada mediante a revisão 

bibliográfica sobre ARS com a utilização de livros, dissertações, periódicos, 

artigos, internet, além da aplicação de um questionário semiestruturado aos 

discentes do Mestrado em Sistema de Gestão, Qualidade Total, Turma 2011 da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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A partir da contextualização metodológica, a Figura 06 a seguir demonstra 

a tipologia dos instrumentos de pesquisa adotada: 

 

 

Figura 06 – Tipo da Pesquisa 

Fonte: Adaptada de Azevedo (2011) 

 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida através da aplicação da metodologia em 

quatro fases distintas e complementares entre si, a partir da definição do 

problema a ser estudado. 

Primeira fase: Realização de pesquisa bibliográfica – abrangendo 

periódicos científicos, teses, dissertações e livros, objetivando a obtenção de um 

panorama geral sobre as publicações nas áreas ARS, RSI e filtragem das 

publicações que seriam utilizadas como referência no presente estudo; 
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Segunda fase: Pesquisa de Campo – elaboração e aplicação de 

questionário semiestruturado com alunos do Mestrado em Sistema de Gestão, 

Qualidade Total, Turma 2011 da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Terceira fase: Mapeamento da rede social através da tabulação dos 

dados obtidos com a utilização do Software específico (UCINET 6.2) e análise 

da rede social. 

Na quarta fase: Resultados: As informações foram compiladas para a 

geração dos resultados finais e desenvolvimento da conclusão do trabalho. 

Para melhor visualização, segue ilustração das etapas da pesquisa, a 

partir da definição do problema a ser estudado, na Figura 07 a seguir. 

 

 

Figura 07 – Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

3.3 CODIFICAÇÃO DA PESQUISA 
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Para codificação dos participantes da pesquisa, adotou-se a estratégia a 

seguir, por analogia a Lago Júnior (2005), que criou uma “simbologia aleatória, 

baseado um determinado agrupamento de animais”. 

De acordo com Lago Júnior (2005 p. 68):  

 

[...] A escolha das famílias de animais e dos animais, propriamente ditos, que 

representariam os respectivos entrevistados foi realizada de forma aleatória, 

procurando evitar, ao máximo, qualquer espécie de associação metafórica com 

as pessoas e nem ao menos relacionar o aspecto do gênero aos nomes, ou seja, 

a “lagosta” pode referir-se a um homem ou a uma mulher, por exemplo. 

  

Por analogia, optou-se por utilizar as constelações listadas de acordo com 

a União Astronômica Internacional, para representar os respectivos 

entrevistados, de forma aleatória, evitando-se toda e qualquer possibilidade de 

associação dos nomes atribuídos, aos participantes. Não é possível relacionar 

nem mesmo o aspecto gênero aos nomes, assim a constelação Touro poderá 

representar um participante do sexo masculino ou feminino.  

 

 

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo pesquisado compôs-se por 46 discentes do Mestrado em 

Sistema de Gestão, Qualidade Total, Turma 2011 da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, Niterói, RJ. 

Utilizou-se o critério da acessibilidade para a obtenção da amostra 

pesquisada (VERGARA 2010). 
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3.5 COLETA DE DADOS  

 

O sucesso da pesquisa está atrelado à escolha correta do método e da 

técnica da coleta de dados que devem ser precisos e confiáveis (BARBOSA, 

1999).  Afirma, ainda, que a decisão sobre que ferramenta utilizar, como, onde e 

quando aplicar varia de acordo com o porte e a abrangência do projeto que está 

sendo executado.  

A pesquisa foi realizada no mês de Outubro de 2012 e contou com a 

colaboração e apoio dos funcionários do LATEC e do Professor presente em 

sala que permitiu aos alunos se utilizarem alguns minutos, entre atividades 

desenvolvidas, para responder ao questionário durante a aula. Houve 

receptividade e colaboração por parte dos discentes entrevistados. 

A coleta de dados desenvolveu-se em dois momentos. Em um primeiro 

momento um “questionário piloto” foi realizado com o intuito de averiguar a 

aceitabilidade dos respondentes e compreensão com relação às informações 

solicitadas e objetivo da pesquisa.  Quatro participantes foram convidados a 

responder à pesquisa piloto e oferecer sua contribuição e análise crítica do 

questionário para torná-lo mais preciso na coleta efetiva dos dados. 

Em um segundo momento foi aplicado o questionário composto de 

informações sobre o entrevistado e características de sua rede social com 

perguntas semiestruturadas sob o título de “Questionário para Análise de Redes 

Sociais Informais”, assegurado aos participantes o sigilo absoluto das 

informações fornecidas. 

O questionário, previamente elaborado e testado, foi distribuído aos 

respondentes, pessoalmente, pela mestranda durante a aula no dia 07 de 

Outubro de 2012, período da manhã, e solicitado que fossem preenchidos em 

um momento mais tranqüilo ou durante o intervalo e foi recolhido após o intervalo 

para o coffee break da tarde. Os participantes, em sua quase totalidade, 

compreenderam a pesquisa e a finalidade proposta e colaboraram prontamente 

com as respostas que foram registradas no questionário, dentro do horário 

estipulado para coleta dos mesmos. 
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3.6 APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse estudo, foi analisada uma RSI de pequeno diâmetro, formada por 

discentes do Mestrado em Sistema de Gestão, Qualidade Total, Turma 2011 da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, RJ. 

Na primeira fase, foi utilizado o software UCINET 6.2, para tabulação, 

análise das redes, e identificação dos atores principais e os papéis que esses 

desempenham na rede analisada, 

O UCINET é um software freeware, distribuído pela Analytic 

Technologies, e trabalha em conjunto com o NETDRAW, utilizado para gerenciar 

e visualizar os diagramas de redes sociais e para cada fator de análise foram 

utilizadas as rotinas do próprio software. 

O estudo foi feito levando-se em consideração primeiramente, a dimensão 

estrutural da rede para os três fatores de análise: trabalho, confiança e amizade, 

em seguida analisaram-se as posições dos atores na rede. Com foco nos atores 

principais (assim considerados aqueles com altos índices de Bonacich, de 

centralidade de entrada, e de intermediação), com o intuito de analisar a 

importância desses indivíduos na rede analisada.  

Os atores mais conectados influenciam mais e são mais influenciados, 

além de possuir maior mobilidade e maiores perspectivas de resolução de 

problemas além de serem importantes no fluxo de informação.  

Os primeiros indicadores verificados foram o diâmetro da rede e sua 

densidade, a fim de ter um panorama geral e conhecer o padrão de 

conectividade geral e densidade da rede. Em seguida, foram calculados os 

índices de centralidade das redes, onde foram considerados como fatores 

importantes para essa análise os atores com altos índices de entrada (InDegree). 

Através desse índice, pode-se diagnosticar a popularidade e acessibilidade dos 

atores em face dos demais participantes da rede.  

Após essa análise, foram calculadas a centralidade de intermediação dos 

nós, que revela as possibilidades que um ator tem para intermediar as 
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comunicações entre pares de atores e a centralidade de Bonacich que indica 

poder de influência de alguns atores sobre os demais na rede. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 ETAPAS DO ESTUDO 

 

Nesse estudo de caso, serão apresentadas as análises e diagnósticos 

das dimensões posicionais e relacionais, ou seja, das formas de construção, de 

redes sociais de discentes, do Mestrado de uma universidade de Niterói - RJ. 

O estudo foi trabalhado através de um questionário sociométrico, 

semiestruturado, alterado e customizado para a realidade da organização. 

Foram analisados os tipos básicos das relações envolvidas nessas redes, 

caracterizadas por padrões de conteúdos específicos nela transacionados. Na 

pesquisa serão consideradas na análise final as redes de trabalho, confiança e 

amizade. Não farão parte desse estudo análises estatísticas e matemáticas da 

dimensão estrutural das redes sociais apresentadas. 

Para este fim, foram entrevistados os alunos de uma turma do Mestrado 

através de um questionário semiestruturado, qualitativo aplicado aos integrantes 

da rede. O modelo de questionário sociométrico utilizado baseou-se no modelo 

de Kuipers (1999) e Silva (2003), onde foram feitas adaptações para melhor 

ajustá-lo à pesquisa em tela. 

Kuipers (1999), visando à sistematização das pesquisas em ARS adotou 

uma subdivisão entre os conteúdos transacionados através das redes, que 

passou a ser adotado, tradicionalmente, nos estudos de ARS/RSI. Nesse estudo, 

a autora identifica três tipos de redes informais: de confiança, de informação e 

de amizade. 

Nesta pesquisa, optou-se por usar a terminologia de Kuipers (1999), 

parcialmente, adotando-se Rede de Trabalho em equivalência a Rede de 

Informação, conforme Azevedo (2011).  
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Para o mapeamento das três redes em questão, foram inseridas no 

contexto das entrevistas com as seguintes perguntas: 

 

RSI Trabalho: 

“Se houvesse uma oportunidade em sua equipe, quais pessoas de sua turma 

você convidaria para trabalhar?” 

 

RSI Confiança: 

“Para quais pessoas da turma você delegaria um trabalho, cuja execução, 

necessitasse ser impecável e no prazo?” 

 

RSI Amizade  

“Se você fosse celebrar um evento importante, por exemplo, seu aniversário, 

quem da sua turma você convidaria?“ 

Através das respostas obtidas nos questionários, foram elaborados o 

mapeamento das redes e a análise das mesmas com a utilização do software 

UCINET 6.2, NETDRAW.  

Essa análise relacional das redes informais de trabalho, confiança e 

amizade existente entre os grupos de alunos, teve por objetivo identificar os 

atores que atuam como conectores centrais (índices centralidade de entrada e 

índice centralidade de Bonacich) e corretores de informação, nas mesmas. 

 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

  

 

4.2.1 Análise do perfil dos Respondentes 

 

Com a presente pesquisa buscou-se verificar se há relação entre RSI e o 

crescimento profissional dos alunos do Mestrado em Sistema de Gestão, 

Qualidade Total, Turma 2011 da Universidade Federal Fluminense – UFF.  
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Com uma população composta por 46 atores, discentes do Mestrado em 

Sistema de Gestão, Qualidade Total, Turma 2011 da UFF, dos quais 56% são 

do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Sendo 58% casados, 36% solteiros 

e 6% divorciados.  

A formação acadêmica desse universo é nível superior completo. Por 

tratar-se do Mestrado, os participantes, necessariamente, tem formação em pelo 

menos um curso de graduação e em alguns casos já possuem curso de 

especialização. Da amostra de 46 participantes, 100% possuem formação em 

cursos de nível superior; dos quais 33% já tem especialização latu sensu ou 

stricto sensu. 

Dessa amostra, 44% trabalham em outras cidades, dos quais, 16% 

trabalham em outros estados. O Mestrado tem aulas presenciais, 

quinzenalmente, sendo que estas aulas são realizadas às Sextas-feiras no 

período noturno e aos Sábados em período integral. Conforme demonstrado 

Figura 08 a seguir. 

 

 

 

 

Figura 08 – Gráfico de Local de Trabalho 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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A faixa etária dos entrevistados varia entre 25 e 60 anos, assim 

distribuída: 47% entre 35 e 45 anos; 26% entre 45 e 55 anos; 24% entre 25 e 35 

anos e os outros 3% de 55 anos. 

A média das faixas etárias é de 41 anos e a média de tempo de 

permanência no trabalho (atual ou último) é de 10 anos.  

 

 

 

 

Figura 09 – Gráfico de Faixa Etária 

Fonte:  Dados da Pesquisa  

 

Verifica-se que há uma discreta predominância do sexo masculino e que 

a maioria é casada o que representa um grupo de pessoas com alto grau de 

senioridade, perfil compatível com a formação acadêmica e faixa etária média 

apresentadas o que evidencia tratar-se de uma turma de profissionais 

experientes e com vidas estáveis, com famílias constituídas e colocados no 

mercado de trabalho e na sua maioria o mestrado representará um upgrade na 

carreira profissional para estar a altura das exigências do mercado e também 

para satisfação pessoal. Alguns vislumbram carreira no meio acadêmico.  
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4.2.2 Análise das redes sociais através de software ARS 

 

 Essa rede é composta por uma população de 46 alunos do Mestrado em 

Sistema de Gestão, Qualidade Total, Turma 2011 da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, Niterói, RJ, conforme Quadro 5 a seguir. 

 

 
Análise de Software ARS 

 

Tamanho: 
46 atores 

No. Ligações Densidade 
Centralidade 

Entrada 
Centralidade 

Saída 

Rede de 
Trabalho 

99 4,89% 13,58% 11,26% 

Rede de 
Confiança 

79 3,87% 14,59% 9,94% 

Rede de 
Amizade 

181 19,94% 83,78% 14,56% 

 

Quadro 5 – Análise de software RS 

Fonte: Levantamento de dados através do software UCINET 

 

 

4.2.3 Análise da rede de trabalho 

 

A Rede Social Informal (RSI) de trabalho é composta por 46 atores e 

possui 2070 relações potenciais. Apresenta 99 relações efetivas o que resulta 

em uma densidade de 0,048. Uma análise isolada desse índice pode levar a 

concluir que é uma essa rede de baixa densidade, uma vez que somente 4,8% 

do potencial de conexões da rede estão sendo utilizados, conforme Figura 10 a 

seguir. 
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Figura 10 - Densidade da rede de Trabalho 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A Figura 11 a seguir, extraída do software UCINET demonstra os valores 

dos índices de centralidade de entrada InDegree (NrmInDeg) e os valores dos 

índices de centralidade de saída OutDegree (NrmOutDeg)  de cada um dos 

atores da rede. 
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 Figura 11 – Centralidade de Entrada e Saída dos Atores da Rede de Trabalho 

 Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A análise dos índices InDegree evidencia que apenas Águia apresenta 

índice acima da média 13,59% da rede. Pode-se afirmar que esse ator destaca 
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ainda, alta popularidade e acessibilidade deste ator diante dos demais 

participantes.   

Ao analisar a Figura 12, verifica-se o fluxo de conexões entre os 

indivíduos da rede, e pode-se visualizar a posição de destaque do conector 

central e, também, que não há nenhum ator isolado na rede, porém registra-se 

alguns atores na sua periferia. 

 

 
 

Figura 12 – Análise Estrutural da Rede de Trabalho 

Fonte – Extraída de análise do software UCINET 

 
 

A Figura 13 a seguir, traz uma tela gerada pelo software UCINET e 

representa, em ordem decrescente, os atores que detém maior poder na rede. 

Os índices de centralidade de intermediação superiores a média da rede de 

27,76%. Identifica-se e destaca-se os atores principais: Escultor, Balança e 

Capricórnio e estes desempenham o papel de corretores de informação 

(Betweenness). DISCUTIR MAIS APOIO NA LITERATURA 
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Figura 13 – Centralidade de Intermediação dos atores da rede de Trabalho 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET. 

 

A Figura 14 a seguir, traz uma tela gerada pelo software UCINET e 

representa a classificação de Bonacich.  Identifica-se dois atores com os índices 
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de Bonacich acima da média. Significa dizer que esses atores gozam de maior 

prestígio e poder na rede. São eles: Orion e Pegasus. Esse índice considera o 

número de ligações e a qualidade das mesmas.  

 
Figura 14 – Centralidade de Bonacich dos atores da rede de Trabalho 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 
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Através das análises descritas anteriormente, é possível verificar que 

Orion e Pegasus são corretores de informação e destacam-se pelo alto grau de 

Bonacich, porém não como conectores centrais dessa mesma rede.  

 

 
Atores em Destaque na Rede de Trabalho 

 

Centralidade de Entrada 
(Popularidade) 

Corretor de Informação 
(Intermediação) 

Centralidade de Bonacich 
(Poder) 

Águia 
Escultor 
Balança 

Capricórnio 

Orion 
Pegasus 

 
Quadro 6 – Atores em destaque na Rede de Trabalho 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

 

  

4.2.4 Análise da rede de confiança 

 

A Figura 15 a seguir, traz uma tela gerada pelo software UCINET. A Rede 

Social Informal (RSI) de confiança é composta por 46 atores e possui 2070 

relações potenciais. Apresenta 79 relações efetivas o que resulta em uma 

densidade de 0,038. Com esse valor analisado de forma absoluta, pode-se dizer 

que essa é uma rede de baixa densidade, pois está sendo utilizado apenas 

3,87% do potencial da rede.  

 

 
 

Figura 15 – Densidade da rede de Confiança 
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Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 
 

A Figura 16 a seguir, é tela de saída do software UCINET que representa 

os valores dos índices de centralidade de entrada InDegree (NrmInDeg) e os 

valores dos índices de centralidade de saída OutDegree (NrmOutDeg) de todos 

os atores da rede. 
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Figura 16 – Centralidades de Entrada e Saída dos atores da Rede de Confiança 
Fonte – Extraído de análise do software UCINET 
 

 
A análise dos índices InDegree evidencia 2 atores de destaque, que 

apresentam índices acima da média 9,95% da rede. São eles: Lagarto e 
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Cruzeiro.  Significa dizer que esses atores têm mais prestígio e desempenham 

o papel de conectores centrais na rede. Esse índice demonstra, ainda, alta 

popularidade e acessibilidade destes, frente aos demais participantes.   

Ao analisar a Figura 17 a seguir, visualiza-se facilmente os conectores 

centrais. Constata-se a existência de alguns atores na sua periferia e 

diferentemente da RSI de trabalho, nesta RSI o ator Fênix encontra-se isolado. 

 

 
Figura 17 – Análise estrutural da rede de Confiança 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A análise de centralidade de intermediação dos atores da rede de 

confiança apresentou um índice de centralização de 26,79%. O papel de 

corretores de informação - Betweenness, esta representados na Figura 18 a 

seguir e é desempenhado por Três atores: Bussola, Andrômeda e Cruzeiro. 
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Figura 18 – Centralidade de Intermediação dos atores da rede de Confiança 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 
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A Figura 19 a seguir, traz uma tela gerada pelo software UCINET e 

representa a classificação de Bonacich.   

 

 
 Figura 19 - Centralidade de Bonacich dos atores da Rede de Confiança 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 
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Identificamos três atores com os índices de Bonacich acima da média. 

São eles: Índio, Baleia e Escorpião. Isso significa que esses atores detém 

posição de destaque e usufruem de maior prestígio e poder na rede. Esse índice 

considera o número de ligações e a qualidade das mesmas. 

Através dessas análises é possível verificar que nessa rede os atores que 

atuam como corretores de informação e que detêm o poder sobre os demais 

atores da rede, não são os mesmos que atuam como conectores centrais. 

 
 

Atores em Destaque na Rede de Confiança 
 

Centralidade de Entrada 
(Popularidade) 

Corretor de Informação 
(Intermediação) 

Centralidade de Bonacich 
(Poder) 

Lagarto 
Cruzeiro 

Bússola 
Andrômeda 

Cruzeiro 

Índio 
Baleia 

Escorpião 

 
Quadro 7 – Atores em destaque na Rede de Confiança 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 
 
 

4.2.5 Análise da rede de amizade 

 

A RSI de amizade possui 46 atores e 2070 relações potenciais, das quais 

181 são relações efetivas, apresentando uma densidade de 0,1994. Esse índice 

de forma isolada nos induz a afirmar que essa é uma rede de baixa densidade, 

pois apenas 19,9% do potencial da rede estão sendo utilizados. 

 Porém, ao comparar este índice com os índices apresentados nas redes 

de trabalho e de confiança, que apresentaram densidades de 4,89% e 3,87%, 

respectivamente, pode-se considerar que esta rede de amizade apresenta uma 

alta densidade, como se verifica na Figura 20 a seguir. 
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Figura 20 – Densidade da rede de Amizade 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A Figura 21 a seguir, extraída do software UCINET demonstra os valores 

dos índices de centralidade de entrada InDegree (NrmInDeg) e os valores dos 

índices de centralidade de saída OutDegree (NrmOutDeg)  de cada um dos 

atores da rede. 
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Figura 21 - Centralidade de Entrada e Saída dos atores da Rede de Amizade 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A análise dos índices InDegree evidencia que sete atores apresentam 

índices superiores da média 83,79% da rede. São eles: Tucano, Corvo, Carneiro, 
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Aquário, Microscópio, Bussola e Virgem. Pode-se afirmar que esses atores 

destacam-se na rede e desempenham o papel de conectores centrais. Esse 

índice demonstra, ainda, alta popularidade e acessibilidade destes atores diante 

dos demais participantes.  

É possível inferir que se trata de um grupo de várias relações espontâneas 

de amizade, de convivência amigável em um ambiente favorável e participativo. 

Ao analisar a Figura 22, a seguir, verifica-se o fluxo de conexões entre os 

indivíduos da rede e  auxilia também na visualização a posição de destaque dos 

conectores centrais. Podemos visualizar que não há nenhum ator isolado ou na 

sua periferia. 

 

 

 
 
Figura 22 - Análise Estrutural da Rede de Amizade 
Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 
 

Com base na Figura 22, identifica-se uma rede com grande número de 

conexões, o que favorece o tráfego de informações na rede.  

A Figura 23 a seguir que foi gerada pelo software UCINET demonstra que 

nessa rede, os papéis de intermediadores ou corretores de informação são 

desempenhados pelos atores Carneiro, Virgem, Bussola e Baleia. 
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Figura 23 – Centralidade de Intermediação dos atores da rede de Amizade 
Fonte – Extraído de análise do software UCINET 
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Ao fazer um comparativo com os índices de centralidade percebe-se que 

nenhum dos atores que desempenham papel de grande importância nesta 

análise, figura na análise dos que têm índices de centralidade de entrada, 

Indegree elevados. 

Através da classificação de Bonacich apresentada na Figura 24, 

destacam-se dois atores com valores mais elevados em relação aos demais. 

Esses atores, Carneiro e Virgem, também, apresentaram altos índices de 

intermediação, nBetweenness,  demonstrando que a sua facilidade de intervir 

nas comunicações entre vários outros pares atores da rede pode estar ligada 

com seu alto poder exercido na mesma. 
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Figura 24 – Centralidade de Bonacich dos atores da rede de Amizade 
Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

A partir dessas análises pode-se inferir que nessa rede, assim como na 

rede de confiança, alguns dos atores que atuam como corretores de informação 

são os que detêm o poder frente aos demais atores da rede. 
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Atores em Destaque na Rede de Amizade 

 

Centralidade de Entrada 
(Popularidade) 

Corretor de Informação 
(Intermediação) 

Centralidade de Bonacich 
(Poder) 

Tucano 
Corvo 

Carneiro 
Aquário 

Microscópio 
Bússola 
Virgem 

Carneiro 
Virgem 
Bússola 
Baleia 

Pegasus 
Peixes 

 
Quadro 8 – Atores em destaque na Rede de Amizade 

Fonte – Extraído de análise do software UCINET 

 

Após aplicação de questionário semiestruturado foram mapeadas as 

redes através do uso do software UCINET e identificados os atores principais 

das redes de trabalho, confiança e amizade e suas posições em cada uma das 

redes, acrescenta-se algumas considerações. 

A luz do referencial teórico utilizado e em face das análises obtidas 

entende-se que “quanto mais conexões existirem na rede mais produtiva ela se 

apresentará em seu conjunto” e, da mesma forma, “quanto maior o inter-

relacionamento, maior a união entre os atores” afirma Martinho (2003). Fica 

subentendido que o baixo nível de conexões apresentado em uma rede denota 

ser uma rede pouco coesa e por vezes fraca. 

Em contrapartida, Cross e Parker (2004) afirmam que os gerentes que 

definem como alvo estratégico as redes sociais informais podem aumentar 

rapidamente a eficiência e a eficácia nas organizações e ampliar as 

oportunidades de inovações. Com isso, não se quer dizer que uma maior 

conectividade é sempre melhor, até mesmo porque, qualquer que seja o 

tamanho da rede, não é possível que um ator esteja conectado com todos os 

demais atores. E acrescentam que “um dos grandes benefícios da análise de 

redes, frequentemente surge da identificação de ligações excessivas”, 

permitindo que os gerentes definam caminhos para minimizar a dependência de 

pessoas e reduzir o tempo gasto com as excessivas ligações.  

Portanto, entende-se que as redes sob os títulos de RSI de Trabalho, RSI 

de Confiança e RSI de Amizade apresentaram baixa densidade, uma vez que 



76 

 

 

apenas 4,89%, 3,87% e 19,94%, respectivamente, do potencial de conexões das 

redes estavam sendo utilizados.  

A energia das redes impacta no trabalho e oferece novas formas para as 

gerências pensarem sobre como a colaboração, a inovação e o aprendizado 

ocorrem nas organizações, preconizam Cross e Park (2004).   

Para Castells (2003), o poder é propriedade fundamental das redes 

sociais, e é consequência dos padrões de relacionamentos e de posicionamento 

na rede.  

Segundo Cross e Prusak (2002), alguns conectores centrais podem 

perder a motivação em virtude da falta de percepção e recompensa por parte da 

alta gerência, hipótese em que pode impactar negativamente no desempenho 

do trabalho e na rede. 

O ator central ligado a outros atores centrais pode ser considerado como 

detentor de um poder importante (DEGENNE e FORSÉ (1994). Essa condição 

traduzida pelo índice de centralidade de Bonacich pode representar uma 

vantagem devendo ser bem gerenciada ou impactar de forma negativa se 

negligenciada.  

O presente estudo limitou-se a identificar os atores com poder, em cada 

uma das redes, mas não se fez a análise de como esse poder poderia influenciar 

no fluxo da informação transacionada e os reflexos desses poderes na maior ou 

menor eficiência das redes, registrando-se como sugestão de trabalhos futuros. 

Visualiza-se no gráfico da Figura 25 a seguir, que 27% responderam que 

a contribuição das pessoas para seu crescimento profissional foi alta e 37% 

consideraram essa contribuição média. Os 36% restantes consideram que a 

contribuição da turma foi pouca ou nenhuma. Dessa forma registra-se que 64% 

dos discentes consideraram média ou alta a contribuição da turma de colegas 

para o seu crescimento profissional. 
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Figura 25 – Gráfico: Contribuição da Turma para o Crescimento Profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando o Gráfico da Figura 26 a seguir, visualiza-se que 37% dos da 

amostra pesquisada responderam que a contribuição dos professores e 

coordenadores para seu crescimento profissional foi alta e 33% consideraram 

essa contribuição média. Os 30% restantes consideram que a contribuição dos 

professores e coordenadores foi pouca ou nenhuma. Ou seja, 70% dos discentes 

entrevistados consideraram média ou alta a contribuição dos professores e 

coordenadores para o seu crescimento profissional. 
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Figura 26 – Gráfico: Contribuição dos Professores/Coordenadores para o Crescimento 

 Profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

E por último, o gráfico da Figura 27 a seguir evidencia que 64% dos 

participantes responderam que a contribuição do curso para seu crescimento 

profissional foi alta e 36% consideraram essa contribuição média.  
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Figura 27 – Gráfico: Contribuição Curso para o Crescimento Profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Portanto, registra-se que 100% dos discentes entrevistados consideraram 

média ou alta a contribuição do curso para o seu crescimento profissional. 



80 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Considerando a fluidez do mundo, onde as mudanças e inovações 

ocorrem de forma quase vertiginosa e em ciclos de tempo cada vez mais curtos, 

é inegável que as organizações tem que estar sempre se reciclando, buscando 

o novo e investindo igualmente em seus recursos humanos, segundo Davenport 

e Prusak (1998). Da mesma forma, guardadas as devidas proporções, o 

profissional também as tem como condição sine qua non para manter-se ativo e 

competitivo no mercado. 

Neste contexto do dinamismo do mercado e considerando o crescimento 

exponencial em pesquisas com a abordagem de ARS nos últimos anos, segundo 

Borgatti & Forster (2003), decidiu-se aliar a análise de Rede Social Informal com 

o foco no crescimento profissional, sob chancela de Estudo de Caso no ambiente 

acadêmico, mais especificamente em uma turma de Mestrado em Sistema de 

Gestão para desenvolvimento do presente estudo. 

Através da análise da rede estudada foi possível verificar a eficácia do 

uso de ARS como ferramenta de análise de fenômenos sociais, sob vários 

aspectos conforme o elemento de aglutinação escolhido. No presente estudo 

foram utilizados os elementos trabalho, confiança e amizade para análise da 

rede mapeada.  

A análise possibilitou, também, a constatação que essa ferramenta ARS, 

é um meio útil e eficiente para compreensão e gerência do fluxo das informações, 

do funcionamento das ligações, do padrão de interação e seus conteúdos 

transacionados. Cross e Prusak (2002), afirmam que gerenciar com atores que 

desempenham papéis de destaque não só incrementa a produtividade, mas 

também auxilia os executivos a reterem as pessoas vitais ao funcionamento das 

organizações. 

Com base na vasta bibliografia consultada, e nos resultados da pesquisa 

e índices obtidos, as conclusões evidenciam que as redes sociais informais 

analisadas no presente estudo de caso contribuem sobremaneira para o 

crescimento profissional das pessoas. 
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Ao término deste trabalho tem-se a nítida sensação de ter alcançado o 

objetivo buscado, com êxito. Tem-se ainda a grata satisfação de ter desenvolvido 

a pesquisa envolvendo Redes Sociais que se mostrou, a meu ver, um tema 

complexo, instigante e desafiador. Os meus horizontes foram ampliados e 

descortinou-se um universo de hipóteses e possibilidades diante de mim. 

 Considero uma rica e gratificante experiência pessoal e profissional muito 

difícil de se iniciar, mas igualmente difícil de colocar um ponto e finalizar, pois as 

possibilidades e aplicações são infinitas. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Cumpre registrar que o dinamismo, peculiar do tema Redes Sociais, 

apresenta uma ampla gama de possibilidades de trabalhos e pesquisas futuras, 

considerando outras formas de configuração das redes; outros elementos 

aglutinadores; outros estudos comparativos na mesma área o que poderá 

resultar em conclusões inéditas e enriquecedoras. 

A título de sugestão para trabalhos futuros, registra-se: 

  Mapear as redes através de software ARS de uma turma de alunos na 

no início e no final do curso de graduação com foco no crescimento 

profissional; 

 Identificar os papéis desempenhados pelos principais atores da rede e os 

reflexos dessas  atuações no desempenho da rede. 
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APÊNDICE I – Questionário para análise de Redes Sociais Informais 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

Prezados Senhores, 

 

O questionário anexo será utilizado como parte da integrante da pesquisa sobre 

redes sociais informais, para a dissertação do Mestrado em Sistemas de Gestão 

– Latec UFF da aluna Fátima A. B. Lima Romi.  

 

A presente pesquisa tem como foco analisar a contribuição das redes sociais 

informais para o crescimento profissional das pessoas e conta com a supervisão 

do Professor Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez, responsável pela 

orientação da mestranda em questão.  

 

As informações contidas na pesquisa serão utilizadas  exclusivamente para a 

pesquisa desenvolvida junto à Universidade Federal Fluminense – UFF.  

 

Contamos com a sua sinceridade nas respostas para que a pesquisa reflita a 

realidade sobre o tema analisado. 

 

Agradeço a  sua colaboração. 

Cordialmente,  

 

Fátima A. B. Lima Romi 

fatima@romibrasil.com 

http://www.mestrado-sg.com.br/
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APÊNDICE II – Questionário para análise de Redes Sociais Informais 

 

Questionário para análise de Rede Social  

 


