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Formiga 

 

Ela vai pela trilha indo e vindo outras tantas vão 

Ela vai carregando algo que é maior que ela mesma 

Algumas se aproximam pra tentar ajudar 

Outras só cumprimentam: vai dar tudo certo, sempre dá 

Ela vai feito formiga 

 

Sua dor, seu lidar são mais pesados que ela mesma 

Guarda tudo nas veredas do subterrâneo coração 

Onde ninguém pode ver, onde ninguém jamais vai saber 

Ela vai feito formiga 

 

Queira Deus que ela viva pra chegar ao destino 

Que nada lhe aconteça, tamanduá ou menino 

Pra provar da folha, do grilo, do melaço e do pão 

Pra chegar em casa e viver em paz 

 

Bradson Ribeiro 
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RESUMO 

 

RIBEIRO, E.M.B.A. Redes sociais interorganizacionais: uma análise das parcerias mantidas pelas 

organizações do Consórcio Social da Juventude. Salvador, 2005. 178 p. Dissertação (Mestrado). 

Departamento de Psicologia. Universidade Federal da Bahia.  

O estudo mapeia a configuração das parcerias mantidas pelas entidades programa 

Consórcio Social da Juventude em Salvador e Região Metropolitana – CSJ/RMS, descrevendo-a 

em seus aspectos macro e micro-estruturais. A noção de redes sociais é utilizada como 

ferramenta teórico-metodológica no campo de pesquisa em redes, e como arranjos associativos 

de organizações da sociedade civil articuladas entre si e/ou demais setores. Foram entrevistados 

18 dirigentes de 18 organizações, dentre as 21 que integram o CSJ/RMS, com base em um roteiro 

estruturado com questões centradas no mapeamento da rede de relações interorganizacionais, 

incluindo o levantamento de recursos transacionados e percepções sobre o impacto da 

participação na rede sobre o desempenho da organização. Além das entrevistas foram coletados e 

analisados dados secundários, a exemplo das súmulas das reuniões e relatório do seminário de 

avaliação do CSJ/RMS. Os dados foram analisados de acordo com as ferramentas de pesquisa 

em redes sociais, utilizando-se o programa Ucinet 6.81 para mapear a rede e caracterizá-la quanto 

aos aspectos macro e micro-estruturais. Esta análise foi desenvolvida em dois níveis: o da Rede 

Geral – parcerias estabelecidas entre as diversas instâncias (governamental, não governamental e 

privado) e o da Rede Consórcio – parcerias circunscritas às entidades do CSJ/RMS. Na Rede 

Geral destacam-se: o estabelecimento de parcerias entre todas as instâncias, demonstrando 

tendência de estreitamento das relações entre setores na efetivação de projetos sociais; a 

configuração de uma rede interconectada, sem a formação de subgrupos, revelando potencial de 

incremento das relações e do fluxo de informações; a relação com organizações privadas, governo 

e ONGs internacionais definidas pelo suporte financeiro,  indicando forte dependência e 

fragilidade; atores não respondentes são conectores centrais responsáveis pela existência da rede 

interconectada. Na Rede Consórcio identificou-se: a existência de subgrupos isolados; baixa 

densidade de relações; poucas relações bidirecionais; atores com alta concentração de poder e 

atores com alto grau de dependência; maior percepção de impacto no desempenho por parte das 

entidades que mais buscaram estabelecer parcerias; percepção das entidades sobre os entraves 

gerados pela ausência de interações como problemas no fluxo da informação e não 

compartilhamento de recursos e experiências. O estudo permite constatar a complexidade dos 

arranjos institucionais na efetivação de ações sociais, apontando limites de articulação que podem 

ter impactos sobre o desempenho geral do CSJ/RMS. Adicionalmente, revela o potencial do 

conceito e da metodologia de investigação de Redes Sociais. 

Palavras chave: Redes Sociais Interorganizacionais, Consórcio Social da Juventude  
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ABSTRACT 
 

RIBEIRO, E.M.B.A. Social Inter-organizational Networks: An analysis of the partnerships kept by 

organizations members of the Consorcio Social da Juventude (The Youth Social Partnership). Salvador, 2005. 

178 p.Thesis (Master Degree). Psychology Department. Federal University of Bahia.  

This study maps the contours of the partnerships kept by organizations members of the Consórcio 

Social da Juventude - CSJ/RMS - (The Youth Social Partnership) in Salvador's metropolitan area, describing 

the features of its macro and micro structures. The notion of social networks is used as a theoretical and 

methodological tool in the field of networks research as well as in studies that take into account partnership 

arrangements of society's organizations. In such cases this notion of social networks can be used in 

researches that aim to investigate these two categories mentioned above as a connected interprise or in 

cases where each one of them is considered individually in relation with other sectors. We interviewed 

eighteen organizational managers, within the 21 that took part in the CSJ/RMS. The interviews were based on 

a structured questionnaire designed to map inter-organizational relationship networks, which included a 

survey of exchanged resources between organizations and these managers' perceptions about what kind of 

impact this organizational participation network had on the performance of their own organization. Besides the 

interviews, we also collected secondary data, such as CSJ/RMS minutes of meetings and reports of 

assessment seminars. This data was analyzed in agreement with the social networks research tools, which 

used Ucinet 6.81 software to map the network as well as to characterize its macro and micro structure 

aspects. This analysis was developed in two levels: the general network – partnerships stated between 

several instances (governmental, non-governmental and private) – and the CSJ/RMS network – partnerships 

between CSJ/RMS organizations. In the general work four main aspects stood out: 1) there was an 

establisment of partnerships between all instances, which gives support to the assumption that during the 

execution of social projects there is a tendency of relationship strengthenging between sectors; 2) an 

interconnected network with no sub-groups formation was shaped; 3) and as doing so this kind of network 

reveals an inherent potential for relationship growth and information flux; 3) the relationship existing between 

private organizations, governmental and international NFOs was defined by finantial support, which indicates 

that this kind of relationship is a fragile and heavly dependent one; and 4) non-participants actors are central 

connectors and as such they are responsible for the existence of this interconnected network. In the CSJ/RMS 

network we were able to identify the following aspects: the existence of isolated subgroups; low density of 

relationships; few bidirectional relationships; actors with high power concentration on one hand and actors 

with high dependency degree on the other; better perception of the impact a network has on the performance 

of an organization on the part of organizations that searched to establish partnerships; and the perception that 

organizational impediments were caused by the lack of interaction between organizations, which originated 

from problems in the information flux and a type of relationship based on a non-sharing pattern of resources 

and experiences exchanges. Furthermore, an overall view of this study points out that complexes institutional 

arrangements are necessary for the development and the carring out of a social program, as well as some 

articulation limits which may play a role on its overall performance. This study also reveals the potential of the 

social networks investigation concept and its methodology. 

Keywords: Social Inter-organizational Networks, The Youth Social Partnership 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por organizações sem fins lucrativos voltadas para realização 

de projetos sociais se consolidou com a iniciação científica (Pibic - UFBa) no 

grupo de pesquisa “Família e desenvolvimento humano em Saúde” gerido pela 

Professora Doutora Ana Cecília Bastos. 

A participação em dois projetos “Educação para a cidadania, saúde e 

qualidade de vida” e “Violência na escola: conceito, causas e estratégias de 

enfrentamento na percepção de adolescentes da periferia de Salvador, Bahia” me 

colocou em contato com organizações não governamentais voltadas para 

assistência à infância e juventude, por meio de seminários e programas de 

atuação em parceria. 

Pude identificar a existência de projetos semelhantes sendo exercidos de 

forma paralela e seus colaboradores atuando de forma isolada. Em um dos 

programas, observamos muitos educadores (de crianças e jovens em situação de 

rua) “perdidos” em relação a como desenvolver o seu trabalho, principalmente a 

como lidar com este público alvo, e como avaliar indicativos de resultados do 

trabalho. Enquanto isso trabalhos da mesma natureza eram desenvolvidos na 

cidade com amplo reconhecimento social pela qualidade das ações 

desenvolvidas. 

Por ocasião de um seminário “Atuando Junto ao Risco”, organizado pela 

Fundação Cidade Mãe (prefeitura Municipal de Salvador, em outubro de 1999) 

com organizações não governamentais voltadas para a infância e juventude, a 

demanda pela atuação conjunta por meio do estabelecimento de redes era 
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colocada pelos participantes. A troca de experiências, de informações de toda 

ordem, de recursos e o encaminhamento mútuo de crianças e jovens para 

programas mais relacionados às suas necessidades eram indicadores da 

necessidade da atuação em rede. 

Na esfera dos movimentos sociais a rede funciona como ferramenta de 

negociação, reivindicação de interesses e assunção de uma sociabilidade 

solidária (Minhoto e Martins, 2001).  

O estabelecimento de redes inter-organizacionais de caráter comunitário 

tem como funções básicas: 1) convergir quanto a orientações e valores; 2) 

construir concepções compartilhadas de um futuro desejável e; 3) apoiar as 

organizações membro por meio da experiência acumulada no funcionamento, 

manutenção e orientação da rede (Trist, 1983 apud Forni, 2002); 4) ampliar 

canais de acesso a instâncias governamentais e aumentar a consonância com 

suas propostas; 5) viabilizar ações coordenadas; 6) fortalecer a imagem da 

organização e; 7) ampliar a visibilidade das ações.  

  Fontes (2004) assevera que as posições sociais ocupadas pelos indivíduos 

no desenho das redes em que se inserem vão circunscrever as possibilidades 

para formação de um estoque de capital social a ser utilizado na mobilização de 

recursos. O acesso a recursos e o impacto das ONGs sobre o ambiente em que 

atuam se relacionam diretamente ao desenho das redes.  

Alguns estudos indicam que a ampliação das relações da organização com 

outras melhora a capacidade perceptiva das organizações. Fazendo um balanço 

da produção na área, há mais estudos sobre redes interorganizacionais no campo 

das empresas privadas do que no âmbito das ações sociais (Loiola e Moura, 
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1997). No âmbito dos estudos que avaliam parcerias entre empresas privadas e 

organizações da sociedade civil são predominantes análises com enfoque na 

perspectiva das empresas sobre as parcerias e não das organizações da 

sociedade civil (Meirelles, 2005). 

Meirelles (2005) considera que o tema alianças e parcerias encontra-se 

fragmentado e com pouca clareza conceitual configurando-se como campo 

polissêmico e heterogêneo. Ademais, as tipologias e classificações encontradas 

nos estudos representam adequações de configurações sociais distintas da 

brasileira. Assim, faz-se necessária a realização de mais estudos preocupados 

com a caracterização da natureza e de nuances das parcerias.  

  O aprofundamento do aparato conceitual sobre redes sociais através de 

pesquisas pode trazer elucidações sobre estes processos de mudança. Além 

disso, há pouca dedicação no campo das ciências sociais ao estudo das relações 

entre os desenhos de redes e a mobilização de recursos, bem como dos impactos 

das mudanças na macro-estrutura social nos rearranjos na estrutura das redes 

sociais e na mobilização coletiva ainda (Fontes, 2004).  

No estudo de redes é necessário analisar os processos de inserção dos 

atores nas esferas associativas e como estas inserções permitem desenhos mais 

ou menos funcionais ao desempenho de suas tarefas. A rede permite uma melhor 

compreensão dos complexos mecanismos de interação entre as organizações, 

abrindo espaço para a análise do poder e da distribuição concreta de recursos 

dentre os diferentes níveis institucionais. Torna-se importante identificar os tipos 

de redes e compreender o impacto organizacional e político dessas diferentes 

modalidades de práticas sociais (Fontes e Martins, 2004). 
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 O presente estudo visou mapear a configuração e a dinâmica das 

interações mantidas pelas organizações do Consórcio Social da Juventude em 

Salvador (CSJ-SSA) com suas parcerias. Mais especificamente, o estudo terá três 

enfoques centrais: a) a análise da rede social interorganizacional gerada pelas 

citações de parcerias (nas diversas instâncias – governamental, não 

governamental, instituições de ensino, privadas, dentre outras) das organizações 

do CSJ-SSA; b) analisar a subrede interorganizacional formada pelas 

organizações integrantes do consórcio e; c) Discutir a percepção dos atores 

respondentes (organizações integrantes do Consórcio) quanto aos impactos da 

inserção no CSJ-SSA para o desempenho de suas organizações.  

Os resultados do estudo podem contribuir para a consolidação do corpo de 

trabalhos na área de redes sociais de cunho comunitário, ao discutir a 

configuração e a dinâmica das parcerias estabelecidas por organizações sem fins 

lucrativos de expressiva atuação em Salvador- Bahia.  

A despeito das considerações prescritas e formais nos documentos de 

referência do Consórcio Social da Juventude, a abertura de espaços de escuta 

através da coleta do discurso dos gestores das entidades executoras e âncora, 

expressará um delineamento de funcionamento mais próximo do vivenciado por 

estes atores sociais. Os resultados do trabalho podem gerar indicativos que 

auxiliem na legitimação e/ou reformulação das estratégias de funcionamento do 

Consórcio para melhoria da gestão deste programa e de seu principal resultado: 

inserção do jovem no mercado de trabalho. 

Esta dissertação está organizada em quatro partes, com seus respectivos 

capítulos.  



 18 

A Parte I é composta pelo marco teórico-conceitual e compreende três 

capítulos. O Capítulo 1 identifica e problematiza a característica polissêmica do 

conceito de rede, e, apresenta as diversas noções associadas a este conceito nos 

âmbitos das relações interpessoais, dos movimentos sociais, do Estado e das 

políticas públicas, da produção e circulação de mercadorias.  O Capítulo 2 trata 

da noção de redes sociais como ferramenta teórico-metodológica para estudo da 

estrutura social e dos padrões de ligação entre os membros que a compõem. 

Além disso, apresenta o processo histórico de desenvolvimento da análise de 

redes sociais, pressupostos básicos da teoria e suas principais dimensões de 

análise. O Capítulo 3 discute a noção de redes sociais sob o enfoque das 

articulações da sociedade civil, situando-a no contexto histórico e sócio-político; 

apresenta aspectos da gestão de redes de movimentos sociais; e algumas 

pesquisas no âmbito de redes compostas por associações sem fins lucrativos.  

A Parte II compõe os aspectos metodológicos através de dois capítulos. O 

Capítulo 4 articula a questão do estudo com a discussão teórica realizada nos 

capítulos anteriores e apresenta os objetivos gerais e específicos do estudo. O 

Capítulo 5 delineia a metodologia utilizada, ao justificar a escolha das 

organizações do CSJ/RMS e situá-las no contexto em que se inserem; descrever 

os instrumentos e procedimentos de coleta de dados quantitativos e qualitativos; e 

apresentar as estratégias de análise de dados. 

A Parte III compreende o Capítulo 6 de resultados e a discussão das 

análises dos aspectos macro e micro estruturais, obtidos a partir do mapeamento 

das redes articulados à teoria e interpretados à luz dos dados qualitativos.  
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A Parte IV elabora as conclusões a partir do resgate dos objetivos e da 

síntese dos achados mais relevantes; da reflexão sobre limitações do estudo; e 

da proposição de estudos futuros. 
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PARTE I - MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

CAPÍTULO 1 - Noções associadas ao conceito de redes 

A nomenclatura no campo de redes sociais será largamente utilizada em 

duas direções neste trabalho. A primeira se refere à pesquisa de análise de redes 

que considera redes sociais como as interações estabelecidas por um grupo 

delimitado de atores (uma noção mais ampla que a segunda, como será 

observado neste capítulo). A segunda se refere à formação de redes entre 

organizações da sociedade civil na esfera dos movimentos sociais. Tais direções 

não se distinguem com precisão, pois a noção de análise de redes origina-se no 

campo das ciências sociais que têm como um dos principais temas de estudo os 

movimentos sociais. 

 Pensada etimologicamente (latim retis, malha de captura de caças), a rede 

pode ser compreendida como uma ferramenta de captura de informações 

(Fachinelli, Marcon e Moinet, 2001). 

Para Castells (2005) o fluxo de informação que caracteriza os processos de 

comunicação é o cerne da compreensão da dinâmica das redes, que são eleitas 

como novas formas de morfologia social e definidas como: 

“... estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos 

nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação” (Castells, 2005, p. 566). 

 

Na literatura podem ser encontradas muitas definições de rede, a depender 

do enfoque adotado. A seguir a definição de Inojosa (1998, apud Minhoto e 

Martins, 2001) que traz a rede como sistema que compartilha sentidos: 
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“Rede é uma parceria voluntária para a realização de um propósito comum. 

Implica na existência de entes autônomos que, movidos por uma idéia abraçada 

coletivamente, livremente e mantendo sua própria identidade, articulam-se para 

realizar objetivos comuns. As redes se tecem através do compartilhamento de 

interpretações e sentidos e da realização de ações articuladas pelos parceiros” 

(1998, p.1-2). 

 

Marteleto (2001) situa a origem das redes sociais 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 consonância, Fachinelli, Marcon e Moinet (2001) consideram que a 

existência de uma rede não se concretiza apenas através da identificação de 

relações entre atores. A essência da rede está nos laços entre os atores, 

caracterizados pela natureza das mútuas influências entre si e para com a tarefa 

da rede. As múltiplas configurações da rede serão frutos da contribuição destes 

atores e de sua capacidade de vincular a rede a outras. Sua dinâmica é delineada 

por um projeto, sendo preciso para sua concretização uma realidade operacional 

com meios práticos de ação (sistema eletrônico de comunicação, local, 

orçamento, etc.), uma cultura de funcionamento (regras, repartição de papéis) e 

recursos a serem trocados (informação, influência, disponibilidades).  

Durante a década de 90, cresceu a utilização do conceito de rede no 

campo das ciências sociais. O estudo de redes abrange a análise de distintos 

campos como o das relações interpessoais, dos movimentos sociais, do estado e 

do mercado. Sua utilização se dá em várias disciplinas para analisar diferentes 

fenômenos sociais. Por exemplo, na antropologia há um enfoque na observação 
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de padrões de interações entre os membros de agrupamentos culturais distintos 

(redes primárias). Já na sociologia se detém às relações construídas no âmbito de 

associações comunitárias, as chamadas redes sociais (Loiola e Moura, 1997). 

Algumas pesquisas no campo de estudos micro-organizacionais têm sido 

desenvolvidas com enfoque no mapeamento da rede de relações informais entre 

os atores, analisando o papel destes nas redes de amizade, confiança e 

informação e, por conseqüência, na organização.  

A tentativa de classificar os diversos tipos de rede pode trazer elucidações 

sobre o que vem a ser esta noção polissêmica e heterogênea. As tipologias de 

redes consideradas a seguir, se comparadas à definição de Inojosa (1998, apud 

Minhoto e Martins, 2001), por exemplo, já sinalizam o caráter mais excludente e 

“romântico” desta, principalmente quanto às considerações de entes autônomos e 

livres, mantendo suas identidades (uma das dificuldades da atuação em rede). 

Existem na literatura diferentes tipologias de redes. Uma mais abrangente 

é a que faz a divisão entre redes formais – propósito de organizar articulações 

entre entes, gerando uma nova entidade com papéis e limites bem estabelecidos 

entre os membros envolvidos e; redes informais – grupo de interações mais 

espontâneas que podem ser identificadas em um dado contexto configurado pela 

existência de ações mais ou menos formalizadas (Pakman, 1995 apud Minhoto e 

Martins, 2001). 

Outras tipologias encontradas delineiam-se com o propósito de abarcar 

todos os âmbitos possíveis de formação de redes – no interpessoal, no social, no 

político e no mercado, a exemplo das tipologias estabelecidas por Loiola e Moura 
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(1997) e Minhoto e Martins (2001). A Figura 1, abaixo, mostra a diversidade de 

noções e tipologias associadas ao conceito de rede com base nestes autores. 

 

 

Figura 1: Noções associadas ao conceito de redes 
 

 Loiola e Moura (1997) caracterizam as redes no âmbito interpessoal, 

chamadas redes primárias, naturais e submersas, como permeadas por 

interações mais informais entre indivíduos, estabelecidas espontaneamente e 

com base afetiva. Têm sua origem em interesses ou situações compartilhadas, 

visando o benefício mútuo.  



 24 

 As autoras destacam como características de redes no campo dos 

movimentos sociais: serem informais ou pouco formais; os interesses estarem 

direcionados a projetos políticos, culturais e coletivos; visarem a mobilização e/ou 

intercâmbio de recursos; as relações serem paradoxalmente permeadas por 

conflitos e, ao mesmo tempo, por cooperação e solidariedade; as interações 

serem basicamente horizontais; mudanças e flutuações são freqüentes; haver 

engajamento voluntário dos integrantes e; haver racionalidade prioritariamente 

comunicativa e, em segundo plano, instrumental. 

 No campo do Estado e das políticas, Fontes e Martins (2004) apresentam 

arranjos mais híbridos. A rede sócio-institucional é constituída por sistemas 

organizacionais medianamente regulamentados e situada entre os sistemas 

governamental e não governamental. Governos, ONGs, associações locais e 

lideranças comunitárias são seus principais componentes. Segundo estes, a rede 

sócio-institucional: 

“Objetiva estimular solidariedades sócio-institucional e favorecer ações 

articuladas entre agências e atores implicados com a formação de uma esfera 

pública no plano local (...) alimenta a esfera pública, publicizando conflitos e 

sugerindo direções para as políticas” (p. 113 e 114). 

  

 Os autores supracitados também caracterizam outro arranjo híbrido, a rede 

sócio-técnica, estabelecida para suprir a necessidade de planejamento de ações 

intersetoriais complexas. Origina-se nos sistemas organizacionais mais 

regulamentados públicos ou privados. Apesar de mais formais, ao se integrar em 

redes sócio-técnicas estes sistemas se tornam mais fluidos, seguindo fluxos de 

recursos mais densos. Os principais atores deste tipo de rede são as agências 
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governamentais, especialistas acadêmicos, agências externas de financiamento 

de políticas sociais, membros da sociedade civil (técnicos de ONGs, por exemplo) 

integrantes de fóruns e conselhos. 

 No campo da produção e circulação de mercadorias, a rede constitui-se 

como mediadora entre a empresa e o mercado, podendo ser: sistêmica – 

articulação de organizações para produção de produtos ou serviços; secundária 

não formal – atende necessidades mais pontuais e fornece serviços particulares; 

estratégica – juridicamente independente e articulada por uma empresa focal, 

mais estável e cooperativa; rede de inovadores – interações entre organizações 

para sistematizar inovações. As redes estratégicas e de inovadores são as 

tipologias mais representativas do que acontece no cenário atual do mercado 

(Loiola e Moura, 1997). 

 Fleury e Fleury (2003) discorrem sobre possíveis enfoques de análises de 

redes. Um deles refere-se à natureza horizontal ou vertical das relações 

interorganizacionais: na primeira, estabelece-se uma parceria simétrica e 

recíproca em que organizações criam alianças por meio de recursos e 

competências complementares, com finalidade de aumentar a competitividade de 

todos os membros; na segunda, o enfoque encontra-se na gestão de operações 

entre clientes e fornecedores nas áreas de cooperação de operações e co-design. 

  Outro elemento trazido pelos autores supracitados que caracteriza 

desenhos específicos de redes é a formação de redes orientada por contratos, 

que funcionam monitoradas por instrumentos de incentivo e controle do 

comportamento esperado dos membros. Alguns arranjos interorganizacionais 

operam por meio de relações de comando e poder numa cadeia interativa com 
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definições prévias acerca dos procedimentos de operação conjunta e de quem 

assume o comando das atividades mais lucrativas. Outro enfoque importante é a 

distinção entre pares e redes centralizadas, que irá prescrever a distribuição ou 

não de poder decisório entre os membros. 

 A classificação de tipos de rede auxilia inicialmente a compreensão de sua 

definição, sendo esta sua principal contribuição, pois os arranjos entre atores 

tendem a ser cada vez mais híbridos e complexos, colocando em interação atores 

dos mais diferentes âmbitos (como por exemplo, governamental, não 

governamental, organizações privadas, instituições de ensino, etc.). Mais 

delicadas ainda são as tentativas de definição pelo grau de autonomia dos atores, 

espontaneidade das relações, participação igualitária, que dificilmente 

representam o funcionamento “real” da rede. Longe de consensos e respostas 

esta discussão se fará presente em todas as etapas deste estudo. 

Outra discussão conceitual confusa, mas importante, são as diferenças 

entre alianças, parcerias e redes. 

A literatura acerca de parcerias e alianças apresenta contradições quanto 

às definições e às diferenças entre estas noções, e, muitas vezes, apresentam 

definições invertidas, como, por exemplo: um estudo indica parceria como uma 

relação mais consistente e duradoura e, aliança uma relação em curto prazo com 

foco definido, o outro define o contrario. As tentativas de distinção buscam avaliar 

as seguintes categorias tempo de duração, existência de ações no âmbito técnico, 

financeiro ou operacional, grau de convergência de valores, estratégias de 

funcionamento, natureza e impacto da ação (Meirelles, 2005).  
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Quando as definições de parceria e aliança referem-se a relações mais 

substantivas, complexas, de longo prazo e que giram em torno de uma 

problemática comum convergem com definições de rede no âmbito dos 

movimentos sociais. A noção de redes de movimentos sociais na literatura tende 

a revelar a lógica da espontaneidade, horizontalidade, adesão e permanência 

voluntárias e auto-regulação. 

 As produções científicas no campo de redes revelam uma diversidade de 

classificações e usos de noções distintas para o mesmo fenômeno. A 

multiplicidade de noções associadas ao estudo de redes revela a complexidade 

do fenômeno e sua presença nos âmbitos individual, grupal, e organizacional, 

imersos nas diversas esferas do Estado, do Mercado e das muitas possibilidades 

de associações da Sociedade Civil (Loiola e Moura, 1997). 

O uso de classificações e termos distintos nos estudos, apesar de sua 

aparente simplicidade e da possibilidade do leitor deduzir e realizar aproximações 

entre os conceitos (o que não garante que sua interpretação de aproximação seja 

condizente ao que os autores se referem), fragmenta a temática e aponta para a 

incipiência do campo de estudo. Principalmente no campo das tipologias de redes 

é clara a necessidade de identificação e delimitação de elementos gerais 

caracterizadores do fenômeno. Este conceito deve ser amplo e capaz de permitir 

ramificações para delinear subtipos específicos. 

Martins (2004) assinala como as discussões teóricas sobre rede ainda são 

incipientes e ambíguas, o que torna a dualidade indivíduo e sociedade elemento 

de interferência nas próprias concepções de redes sociais, desenhadas em duas 

vertentes: 1) individualistas – concebendo a rede como meio estratégico por onde 
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o ator social (indivíduo ou coletivo) busque a construção de laços mais fortes 

visando o aumento de sua centralidade na rede para ter mais recursos ao lidar 

com adversidades; 2) holistas – a rede social impera no âmbito supra-individual e 

restringe a liberdade relativa dos atores sociais. Nesta direção, o autor menciona: 

“... novas teorias estão sendo (...) germinadas do campo das ciências sociais (...) 

abordagens que apresentem a ação e a estrutura não como opostas, mas como 

elementos constituintes de um movimento incessante e ambivalente de trocas – 

às vezes organizativas e às vezes degenerativas -, de objetos materiais e 

simbólicos – não estáticos – em circulação na vida social, resultando, a cada 

momento, na criação de novos lugares (estruturas) e de novas identificações 

(ações) (Martins, 2004, p. 30)”. 

 

 A superação dessas ambivalências implica a compreensão das dicotomias 

como expressões de um mesmo fenômeno de natureza complexa, sistêmica e 

interativa. A pesquisa das diferentes configurações de estruturas sociais e dos 

papéis desempenhados pelos atores nesta estrutura, pode contribuir para o 

avanço na superação das explicações dicotômicas e ambivalentes. 

No próximo capítulo, apresentamos a noção de rede social como 

ferramenta teórico-metodológica, seu processo de desenvolvimento ao longo da 

história e as dimensões básicas de análise da estrutura social e dos atores que a 

compõem. 
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CAPÍTULO 2 - A pesquisa em análise de redes: teoria e ferramenta 

metodológica 

Para muitos sociólogos, os comportamentos e opiniões dos indivíduos 

originam-se na estrutura social a qual pertencem. Mas muitas pesquisas ignoram 

esta realidade e produzem explicações pseudo-psicológicas ao assumir unidades 

independentes de análise. Por exemplo, ao considerar que o individuo se 

comporta da mesma maneira que outro porque compartilha das mesmas normas, 

significa considerar a norma como causa.  

Degenne, A. e Forsé, M. (2004) consideram que a análise estrutural concebe 

o fenômeno em outra direção ao compreender a norma como originada da 

posição estrutural dos indivíduos nos grupos. As relações entre os indivíduos 

formam a estrutura e explicam os motivos de alguns terem acesso mais fácil a 

certos recursos do que outros. Nesta direção Wellman (1983 apud Fontes, 2004, 

p.58) assinala: 

“A maneira mais direta de estudar a estrutura social é analisar os padrões de 

ligação entre seus membros... Os analistas de redes tentam descrever esses 

padrões e visam descrições para aprender como as estruturas de redes 

influenciam o comportamento social e produzem mudança... Analistas de rede 

concentram-se na estrutura, estudando como os padrões de laços estabelecidos 

em uma rede provêem oportunidades e limitações porque influem no acesso das 

pessoas e instituições a recursos como informações, riqueza e poder” (p.58).  

 

 No campo de estudos de redes há uma tentativa de superar esquemas 

dualistas tradicionais nos estudos sociais (indivíduo x totalidade social, por 

exemplo), produzindo mudanças teóricas e metodológicas pelo reconhecimento 

da ambivalência e da descontinuidade do movimento, que caracterizam o fato 
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social. Ao estudar a rede social o olhar do pesquisador precisa flutuar sobre a 

interatividade, as contradições e as multideterminações e fronteiras disciplinares 

da vida social (Martins, 2004). 

O termo “redes sociais” se caracteriza mais como um conceito e ferramenta 

de análise do que como uma teoria propriamente dita. Sua utilização necessita 

ser complementada por dados empíricos que permitam a identificação e análise 

das relações entre atores e as implicações disto no contexto específico do estudo 

(Marteleto, 2001). 

Neste sentido, a análise da rede não tem um fim em si mesmo, ela pode 

esclarecer aspectos da dinâmica de um fenômeno (fluxo de informação, 

transmissão de uma epidemia, etc.) em termos da sua forma. O método de 

análise de redes é uma ferramenta para estudo sistemático de estruturas sociais 

e implica em ir além da mera descrição de seus atributos (Degenne, A. e Forsé, 

M., 2004). 

Quanto ao seu comportamento, a rede assume dinamicidade própria, 

configurando-se nas teias de distribuição de poder, tensão e grau de dependência 

no grupo.  Além disso, ramifica-se em todas as direções, apresentando um 

padrão não linear, e possui laços de realimentação que provêem sua capacidade 

de auto-regulação (Marteleto, 2001; Ayres, 2002).  

Hanneman (2005) sinaliza a importância das conexões para a estrutura da 

rede como para seus atores separadamente. Observa-se o grau de conexão dos 

atores entre si relacionado ao nível de integração da rede como um todo. Estes 

dados podem fornecer indicativos importantes sobre os atributos e os 

comportamentos destes atores, bem como sobre seu papel na rede. Uma vez 
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amplamente conectados, atores podem ser mais influentes ou mais influenciados 

pelos demais. Populações densamente conectadas podem potencializar sua 

capacidade de mobilizar recursos e de diversificar possibilidades de solucionar 

problemas.  

Embora a análise de redes seja uma importante ferramenta de 

compreensão dos processos de interação humana imersos nas estruturas sociais, 

existem poucas pesquisas no Brasil sobre este tema na psicologia social e do 

trabalho.  Para apresentar o panorama da teoria de redes sociais este capítulo se 

estrutura em duas seções principais: o percurso histórico do desenvolvimento da 

teoria de redes e os principais trabalhos publicados na área; e as principais 

dimensões.  
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2.1 Histórico: o desenvolvimento da análise de redes sociais 

 Martins (2004) analisou contribuições de teóricos como Durkheim, Marcel 

Mauss e Norbert Elias e como estas contribuições podem ajudar no alcance de 

abordagens mais sistêmicas em redes. A principal contribuição de Durkheim seria 

a noção de uma totalidade social maior e diferente da soma dos indivíduos que a 

compõem. Tal asserção demarca uma posição anti-utilitarista, por não atribuir 

legitimidade à escolha racional individual como única expressão de razão e ao 

egoísmo o status de valor humano mais característico. 

A contribuição do seu sobrinho Mauss foi de ratificar a noção de uma 

obrigação social coletiva acima das diferenças individuais e, ao mesmo tempo, de 

identificar os indivíduos (considerados partes) como totalidades que gozam de 

autonomia. A obrigação social é passível de ser transformada no âmbito das 

trocas sociais por meio de recursos simbólicos. O enfoque no simbólico viabiliza a 

compreensão do vínculo social em sua natureza e não pela sua funcionalidade 

utilitarista. Na busca de compreender a relação entre as partes e o todo e como 

estas se integram neste todo o constituindo, Norbert Elias desenvolve a noção de 

sociedade como uma rede em movimentos de atar e desatar vínculos (Martins, 

2004).  

Scott (2000) apresenta o processo de desenvolvimento teórico-

metodológico da análise de redes sociais a partir de três vertentes tradicionais 

trazidas para Harvard nos anos 1960 e 1970: 1) análise sociométrica – estudo de 

pequenos grupos tendo os grafos como ferramenta; 2) pesquisas de Harvard 

(1930) – estudo de padrões de relações interpessoais e formação de cliques; e 3) 
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estudos dos antropólogos de Manchester – análise da estrutura das relações 

comunitárias em sociedades tribais.  

A figura 2 demonstra de forma sintética a evolução deste processo histórico 

de construção da teoria da análise de redes sociais.  

Com base neste autor, seguem as considerações sobre este processo 

histórico.  

Figura 2: Correntes influentes na moderna análise de Redes Sociais (Scott, 2000, p.8). 
 

Antecedentes da análise sociométrica e teoria dos grafos 

Influenciados pela Gestalt, imigrantes alemães pesquisadores em 

psicologia cognitiva e social desenvolveram pesquisas sobre estruturas grupais e 

seus fluxos de informação. Em paralelo, antropólogos e sociólogos da 

universidade de Harvard, influenciados por Radckiffe-Brown (estudava conflitos 

em sociedades tribais) desenvolviam estudos sobre a importância das relações 

informais e interpessoais nos sistemas sociais. Estes estudos representaram 
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avanço significativo na pesquisa de análise de redes ao associar 

consistentemente teoria social com métodos matemáticos de pesquisa. 

Jacob Moreno usou métodos psicoterápicos para analisar as maneiras 

pelas quais as relações nos grupos representam limitação ou oportunidade para 

suas ações e desenvolvimento psicológico. A palavra sociométrico está associada 

a Moreno, cujo estilo de pesquisa foi influenciado pela teoria da Gestalt e pelos 

trabalhos de Weber, Tönnies e Simmel.  

A inovação de Moreno foi formular o sociograma como estratégia para 

representar as propriedades formais da configuração social. Os sociogramas são 

diagramas onde os indivíduos são representados por pontos e as relações entre 

eles por setas. Moreno os considera como ferramentas de visualização de canais 

de fluxos de informação, indivíduos isolados ou líderes, assimetria e reciprocidade 

e de mapeamento de canais de conexão. Dentre os conceitos sociométricos, 

destaca-se o de “estrela” – o receptor de muitas escolhas dos outros que assume 

uma posição de popularidade e liderança. 

Kurt Lewin concentrou seus estudos na estrutura do grupo e na percepção 

social. Traz a noção da existência do grupo imerso em um campo de forças 

sociais situadas em um ambiente. Este ambiente é o percebido pelos membros do 

grupo, o que situa o grupo e o ambiente como elementos integrantes de um 

campo de relações. Assim, o significado social é construído continuamente pelas 

percepções e experiências dos integrantes do grupo nos contextos em que 

atuam. Graficamente, os pontos representam as pessoas, suas metas e ações e, 

as linhas, as seqüências de interação que ligam as pessoas. O campo social é um 

campo de forças atuante sobre os membros do grupo, suas ações e experiências.   
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Para Lewin as propriedades estruturais do espaço social podem ser 

analisadas em termos matemáticos, explorando teoricamente a interdependência 

entre grupo e ambiente em um sistema de relações. 

Os padrões de interação entre as pessoas (representado pelas linhas) 

dividem o campo social em regiões. Estas são separadas pela ausência de linhas 

entre si e suas fronteiras estabelecem a estrutura de oportunidades e limitações 

para que os indivíduos transitem de uma região para outra. 

Heider trouxe grandes contribuições para o estudo da dinâmica dos grupos 

e, como Lewin, atenta para um estado psico-fenomenológico, no sentido de dar 

ênfase ao que é percebido pelos atores sociais. O autor traz o conceito de 

equilíbrio cognitivo interpessoal referindo-se à convergência ou não entre as 

atitudes positivas ou negativas das pessoas em interação. O equilíbrio se 

estabelece apenas quando as atitudes são percebidas da mesma forma (ou 

positiva ou negativa) pelas pessoas. 

Apesar da teoria dos grafos ter sido formulada por König (Alemanha, 1930), 

só foi difundida em 1950, ao ser publicada nos Estados Unidos. Cartwrigh e 

Harary, baseados nas idéias de Lewin e Heider, são considerados os pioneiros na 

aplicação da teoria dos grafos para compreender o comportamento grupal. 

Adaptaram o conceito de equilíbrio cognitivo do indivíduo para equilíbrio 

interpessoal entre grupos sociais. Além disso, consideraram a direção 

(unidirecional ou bidirecional) e valência (positiva ou negativa) da relação, 

estabelecendo hipóteses quanto à dinâmica dos grupos e subgrupos. Por 

exemplo, ao utilizarem a noção de equilíbrio para analisar a dinâmica de grupos, 

postulam que se dois atores possuem percepção diferente sobre a valência 
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(positiva ou negativa) da relação com um terceiro ator haverá desequilíbrio e 

tensão no grupo até que as percepções se tornem congruentes. 

Uma importante contribuição destes autores é a noção de que qualquer 

grafo pode ser dividido em dois subgrupos, muito utilizada em estudos sobre 

cooperação e liderança. As relações dentro de cada subgrupo serão positivas e 

entre os subgrupos negativas, havendo conflitos entre eles. 

Harvard: Cliques e configurações interpessoais 

O principal esforço teórico da sociometria é revelar estratégias para 

decompor a rede nos subgrupos que a constituem. Esta é a principal 

característica da tradição de pesquisa em Harvard nas décadas de 1930 e 1940.  

O psicólogo Elton Mayo, com base nas idéias de Pareto (sociólogo e 

economista italiano) sobre componentes não racionais da ação, assinala a 

relação da influência das relações grupais na motivação econômica dos 

trabalhadores. 

O trabalho de Warner reúne muitas influências teóricas e empíricas como 

as noções de organicidade (Radcliffe-Brown); modelo sistêmico de sociedade 

(Henderson); relações recíprocas e análise de díades e tríades (Simmel); e 

configurações sociais (Simmel, Moreno). Seu clássico estudo na fábrica 

Hawthorne, indicando a relação entre o aumento da produtividade dos 

funcionários e o interesse dos gestores neles, foi o disparador para o 

desenvolvimento das primeiras pesquisas, que adaptaram os diagramas 

antropológicos ao mapeamento de relações no contexto organizacional. Este 

mapeamento demonstrou a existência e a importância de relações informais não 

previstas no organograma formal da empresa. 
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 Os estudos conhecidos como “Yankee City” e “Old City” de Warner e seus 

colaboradores são pioneiros na análise estrutural formal. Estes estudos fazem 

uma análise da configuração social de cidades através de vários tipos de 

subgrupos (associações, igrejas, famílias e classes sociais), os chamados cliques. 

Foram construídas e analisadas várias matrizes de análise associando os 

diversos tipos de cliques, como, por exemplo, tipos de associação formal com 

tipos de famílias. Nesta pesquisa e na da fábrica Hawthorne os cliques são 

configurações específicas de relações interpessoais informais. 

Homans é reconhecido como o primeiro a estabelecer uma interseção 

entre as idéias emergentes das pesquisas de Warner e colaboradores e a 

sociometria tradicional de pequenos grupos. O autor centra-se na idéia de que a 

atividade humana situa as pessoas em interações mútuas, que variam em 

freqüência, duração e direção e se baseiam nos sentimentos desenvolvidos entre 

as pessoas.  

A teoria de Homans compreende o grupo como um sistema imerso em um 

ambiente (contexto físico, técnico e social do comportamento do grupo). A 

estrutura do grupo sempre estará dividida em sistema interno – sentimentos em 

torno da interação dos membros e; sistema externo – no qual as atividades do 

grupo representam o processo de adaptação ao ambiente. O sistema interno 

representa uma complexa configuração social dividida em cliques. 

Os antropólogos de Manchester 

Comparados aos pesquisadores de Harvard, Max Gluckman, John Barnes, 

Elizabeth Bott, e Clyde Mitchell (associados à universidade de Manchester) 
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enfatizaram mais conflito e mudança do que integração e coesão em seus 

trabalhos e sofreram maior influência das idéias de Radcliffe Brown.  

Max Gluckman enfatizou conflito e poder como aspectos integrantes de 

qualquer estrutura social e incentivou o desenvolvimento de estudos acerca dos 

processos de negociação, barganha e coerção nas dinâmicas de integração 

social. A partir destas idéias, John Barnes identificou a relevância das relações de 

amizade, parentesco e vizinhança na integração comunitária, dando forte ênfase 

às relações interpessoais informais. Elizabeth Bott priorizou o emprego do 

conceito de redes no estudo de relações de parentesco. Os trabalhos de Barners 

e Bott revelam influência da sociometria de Moreno. O conceito de rede social 

embutido em seus trabalhos é valorizado por antropólogos sociais como noção 

adequada para compreensão de sociedades complexas. 

 

Principais produções 

Observar os temas tratados pela produção científica em determinada área 

ao longo do tempo fornece um panorama do seu desenvolvimento teórico-

metodológico. Wasserman e Faust (1999) realizam um levantamento das 

principais produções desenvolvidas no campo de redes sociais entre as décadas 

de 1950 e 1990. Viana (2003) identifica alguns estudos realizados na atual 

década.  

O Quadro 1 é uma adaptação dos quadros apresentados por estes autores, 

acrescentado de alguns outros estudos. 



 39 

 

 
Período 

Autores Temas 

Bavelas (1950); Bavelas e Barret 
(1951); Leavitt (1951) 

Resolução de problema em grupo 

Coleman, Katz e Menzel (1957) Difusão e adoção de inovações 
Kadushin (1966) Suporte social 
Michell (1969), Fenômenos urbanos complexos 

Década 
de 50 e 
60 

Kapferer (1969); Formação de coalizão grupal 
Laumann e Pappi (1973); Laumann, 
Marsden e Galaskievwics (1977);  
Wellman (1979) 

Tomada de decisão em comunidade 

Cook (1977) Poder e redes interorganizacionais 
Zachary (1977) Formação de coalizão 

Década 
de 70 

Rogers (1979) Difusão e adoção de inovações 
 

Thurman (1980) Formação de coalizão 
 

Fischer, 1982 Urbanização e bem estar individual 
Brass (1985) Influências de gênero nas relações 

intraorganizacionais 
Krackhardt e Porter (1986) Influências individuais na rotatividade 
Krackhardt 1987; Freeman, Romney, e 
Freeman 1987 
Krackhartd e Stern (1988); Nelson 
(1989) 

Cognição e percepção social 
Resposta a crise e conflito nas 
organizações 

Década 
de 80 

Krackhardt. 1987,1988 e 1992; Procedimento QAP e modelos 
estatísticos 

Krackhardt e Kilduff (1990); Cultura organizacional e relações 
informais de amizade 

Krackhartd (1990); Ibarra e Andrews 
(1993); Ibarra (1993) 

Relações de poder, sensemaking e 
impacto em inovações 

Krackhardt e Kilduff (1994) Reputação 
Tolbert, Salancik, Krackhardt e 
Andrews (1995); Krackhardt e Carley 
(1998) 

Efeitos individuais de posições na 
rede 
 

Podolny, Stuart e Hannan (1996) Redes interorganizacionais 
Doreian, Kapuscinski, Krackhardt e 
Szczypula (1996) 

Transitividade, reciprocidade e 
equilíbrio grupal. 

Wasserman e Pattison (1996) Modelos estatísticos 
Ibarra (1993); Smith-Lovin e Ibarra 
(1997); Mehra, Kilduff e Brass (1998) 

Gênero e redes intraorganizacionais 

Labianca, Brass e Gray (1998) Percepção de conflito intergrupal 
Brass, Butterfield e Skaggs (1998) Relações e comportamento anti-ético 

Década 
de 90 

Kuipers (1999) Tipologia de redes informais 
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Castells (1999) A sociedade em rede 
Carvalho (2000); Candido e Abreu 
(2000), Oliver (2001), Hasegawa e 
Furtado (2001) e Penno (2002) 

Redes interorganizacionais 

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

Lazer (2001) Rede e atitude individual 
Nascimento (2000), Marteleto (2001), 
Lai e Wong (2002) 

Transferência de informações em 
redes 

Sluzki (2002) Alternativa terapêutica e saúde 
mental 

Najmanovich (2002) Novo paradigma e rede 
Kadushin 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 

Marinho da Silva (2003), Viana (2004), 
Lago Júnior (2005) 

Redes sociais intraorganizacionais de 
amizade, informação e confiança 

A partir 
do Ano 
2000 

Fachinelli, A. C., Marcon, C & Moinet, 
N. (2001); Marteleto, R.M. (2001); 
Martins, C. & Minhoto, L. (2001); Forni, 
P. (2002); Ayres, B. (2002); Dufloth, S. 
C.(2004); Fontes, B.A.S.M. (2004); 
Mijares, M. M. (2004) 
 

Redes de articulações da sociedade 
civil 

Quadro 1: Temas em redes sociais estudados entre as décadas de 50 e 90/Séc.XX e 
Primeira década/Séc.XXI 
 

 A visualização deste panorama revela a diversidade de estudos associados 

à polissêmica noção de redes sociais nas mais variadas direções configurando 

um escopo de pesquisa muito abrangente. Este levantamento também permite 

identificar que os padrões de interação entre os atores (indivíduos ou 

organizações) podem estar associados prioritariamente a poder, conflito, fluxos de 

informação e suporte social. Na próxima seção a teoria de análise de redes 

sociais é descrita em suas principais dimensões de análise.   
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2.2 Teoria da Análise de Redes Sociais 

A seguir serão destacadas noções básicas na pesquisa em análise de 

redes sociais. As cinco primeiras noções descritas (ator, ligações, díade, tríade e 

grupos) são referidas por Wasserman e Faust (1999). 

Ator 
Atores são entidades sociais. A análise de redes se propõe a compreender 

as relações entre entidades sociais e as implicações destas. Atores podem ser 

pessoas em um grupo, Estados nação em um sistema mundial, agências de 

serviço público situadas numa cidade. 

Ligações ou laços 

Laços sociais ligam um ator a outro. A relação entre o par de atores define 

a natureza e o tipo de laço estabelecido. São exemplos de tipos de laços 

analisados na pesquisa de redes: avaliação de uma pessoa por outra (amizade, 

respeito, etc.); transferência de recursos (transações de negócios, trocas, uso 

comum de infra-estrutura); associação ou filiação (pertencimento a um mesmo 

grupo social); interação comportamental (envio de mensagens, conversas, etc.); 

conexão física (ponte entre dois pontos), relações formais (muito prescritas ou 

envolvendo hierarquia). 

Díades e tríades 

São subgrupos de dois e três atores, respectivamente. Consiste em um par 

ou trio de atores e na relação estabelecida entre eles. Algumas abordagens de 

análise de redes centram-se na análise de díades e tríades, avaliando a 

existência de reciprocidade e a natureza dos tipos de laços entre pares de atores. 

Grupo  
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É o conjunto finito de atores no qual são feitas medidas de suas relações na 

rede.  

Relação 

       Conjunto de laços de um tipo específico entre membros de um grupo 

(relações de amizade entre crianças de uma escola, ou relações formais 

diplomáticas).  

 

Rede 
No âmbito da pesquisa que utiliza a metodologia de análise de redes 

sociais, rede significa um grupo de atores ou nós que possuem relações com 

outros. Estas relações ou vínculos se caracterizam por fluxos de informação. Nós, 

vínculos e fluxos constituem-se nos elementos básicos de uma rede. (Norman, A. 

G. e Alejandro, V. A., 2005).  

Nós 
Os nós são os atores que se reúnem em torno de um objetivo comum. Os 

vínculos são laços existentes entre os atores. A direção deste vínculo é expressa 

pelo fluxo que pode ser unidirecional – quando não há reciprocidade na relação, 

ou bidirecional – quando há reciprocidade, ou seja, os atores citam-se 

mutuamente (Norman, A. G. e Alejandro, V. A., 2005).  

Grafos e matrizes 

Teoria dos grafos e matrizes são os dois tipos de ferramentas matemáticas 

utilizadas para representar os dados sobre os padrões de relação entre os nós. 

Importante esclarecer que grafo é apenas um conjunto de pontos (representam os 

atores) ligados por linhas (laços, vínculos entre estes atores). A teoria dos grafos 
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é um arcabouço de axiomas e formulações matemáticas para descrever as 

propriedades dos padrões configurados pelas linhas (Scott, 2000).  

Ordem de um grafo (G) é o numero de nós que compõem o grafo. Os 

grafos podem ser: binários (1 para existência de relação e 0 não existência) ou 

valorados com números para significar pesos diferentes (a valoração é utilizada 

para avaliar freqüência da relação, por exemplo); orientados – arco possui inicio e 

fim (representado por seta) e não orientados; completo – quando para cada par 

de nos há uma linha interligando-os (Marinho da Silva, 20031). 

Cliques 
Clique é o grupo de nodos de um subgrafo completo de um grafo (Marinho 

da Silva, 2003). 

Na literatura, a presença de cliques pode indicar a movimentação de um 

subgrupo diante de alguma situação problema, ou mesmo refletir a existência de 

uma instituição ou subgrupo específico (Marteleto, 2001).  

 
A rede e seus atores 
 

Para ilustrar as duas possibilidades de análise estrutural de uma rede 

social, Marinho da Silva (2003) estabelece uma analogia com as lentes de uma 

câmara fotográfica.  A primeira possibilidade seria a grande angular, ou seja, a 

rede como um todo. A segunda seria um zoom, ou seja, foca os atores e suas 

ligações. O autor apresenta uma figura sintetizando esta asserção: 

                                                
1
 Marinho da Silva (2003) com base em Degenne e Forsé, Wasserman e Faust e Scott define com muita 

clareza os principais conceitos e noções na análise de redes sociais.  
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Figura 3: Abordagens possíveis para análise de redes sociais (Marinho da Silva, 2003) 

 

Indicadores estruturais da rede: a rede em sua totalidade 

A análise da rede como um todo ocorre a partir de três aspectos: 

identificação de elementos estruturais (com tamanho, densidade, distância 

geodésica e diâmetro); coesão da rede social – levantamento dos cliques; e 

análise posicional dos atores como um todo – as equivalências estruturais (esta 

última não abordaremos neste trabalho).  

Tamanho 
O tamanho da rede se configura com a soma dos nós. Pode referir-se à 

rede geral do grupo ou à rede circunscrita a um ator específico. O tamanho 

influencia o grau de disponibilidade/ limitação de recursos e na capacidade dos 

atores para construir e manter laços. Pensando na rede geral do grupo, à 

proporção que este tamanho cresce, espera-se a diminuição da densidade e a 

Analítico/ Formal 

Relacional Posicional Estrutural 

Coesão Teoria  
dos Grafos 

Equivalências 
 Estruturais 

Centralidade 

Redes Centradas em Egos 
(lente zoom) 

Redes como um todo 
(lente grande angular) 

Redes Sociais 

Metafórico 
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formação de subgrupos. Redes com presença de todos os laços possíveis são 

empiricamente raras (Hanneman, 2005).  

Densidade  

A densidade consiste no calculo da relação entre o número de relações 

existentes diante das possíveis. O cálculo varia a depender do tipo de grafo, se 

orientado ou não orientado. Explicitaremos a fórmula do grafo orientado que é o 

tipo utilizado no estudo. Para compreensão da formula, vale ressaltar que “L” é o 

numero de arcos presentes no grafo; e “N” é número de nós.  

 

 

 

 

Representa um índice potencial de comunicação entre os atores da rede 

delimitando a quantidade e os tipos de informações que podem vir a ser 

transacionados. Se esta troca acontece em larga escala, há uma tendência de 

homogeneidade de valores no grupo (Marinho da Silva, 2003).  

Distância geodésica e diâmetro 

A distância entre os nós é igual ao número de linhas ou arcos entre eles. 

Distância geodésica é a menor distância entre dois atores ou nós em um grafo. O 

diâmetro do grafo é a maior distância geodésica encontrada entre dois nós do 

grafo. Assim, posição de um nó é referida em relação a outro (Marinho da Silva, 

2003).  

Hanneman (2005) destaca que, diante da diversidade possível de 

conexões entre atores, a distância geodésica vai quantificar qual a conexão mais 

D(G) =L / N(N-1) 

Fórmula:Densidade de grafo 

orientado 
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próxima. Fazendo-se uma comparação: se Maria precisa de uma informação de 

Clara, ela pode ligar para Clara ou pode pedir a Ana que pergunte a Clara. O 

caminho mais curto seria o telefonema para Clara.  

Coesão 

É a identificação de subgrupos coesos no grupo. Considera-se haver uma 

correlação entre a coesão e a homogeneidade nos padrões comportamentais dos 

atores deste subgrupo. A análise de coesão centra-se em três abordagens: 

reciprocidade – considera como clique apenas quando há citação mútua entre os 

atores; acessibilidade – para haver um clique é preciso que a distância geodésica 

entre os atores seja pequena; e adjacência – baseada no grau de conectividade 

de cada nodo, considerando ligações unidirecionais como indicativa de coesão 

(Marinho da Silva, 2003).  

Equivalência estrutural 

 São subgrupos em que seus atores apresentam posição semelhante na 

estrutura da rede, em termos de rede de relações (atividades sociais e interações 

com outros atores em outras posições) (Wasserman e Faust,1999).  

Critérios de análise de Redes centradas em egos (atores) 

Centralidade 
Mede o grau de acessibilidade de determinado ator na rede e a quantidade 

de fluxos de comunicação que transitam por ele. Depende do tamanho da rede e 

do seu padrão de distribuição de relações. Quanto mais vínculos distribuídos de 

forma homogênea na rede menos haverá a possibilidade de centralização de 

informação e poder (Marinho da Silva, 2003).  
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Hanneman (2005) assinala a tendência dos atores mais centrais na rede 

terem posições mais favoráveis e mais poder diante dos demais. A diversidade de 

vínculos diversifica as oportunidades de satisfação de suas necessidades e os 

torna menos dependentes. Além disso, o fato de dispor de muitos vínculos amplia 

o acesso aos recursos da rede. 

Marteleto (2003) relaciona centralidade à posição do ator diante das trocas 

de comunicação na rede. A qualidade deste posicionamento se relaciona com o 

grau de poder deste ator em relação aos demais. Nem sempre a quantidade de 

ligações diretas significa um posicionamento central na rede. Isto vai depender da 

utilização estratégica das aberturas estruturais da rede, ou seja, do 

aproveitamento máximo das relações. 

Como exemplo podemos pensar em um clique de três atores (A, B e C), no 

qual circulam determinadas informações. Caso A passe a se relacionar com D e 

deixe de se relacionar com C, mantém a fonte de informações de C por meio de B 

e amplia o leque de informações ao acrescentar o elo D.  

Hanneman (2005) também ressalta que o fato de um ator estar muito 

conectado não significa que possui alta capacidade expansiva. Isto vai depender 

do quanto os atores aos quais está conectado se relacionam com mais atores. Se 

as conexões tornam-se redundantes ou se os atores com os quais se conecta não 

estiverem bem relacionados, por exemplo, as conexões não serão eficazes em 

termos de fluxos de informação ou ampliação da malha de contatos. 

Outra noção importante envolvendo posição dos atores destacada pela 

autora é a de abertura estrutural. Esta pode ser entendida como ausência de 
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contatos entre atores de uma rede e promove o direcionamento do olhar do 

pesquisador sobre os elos fracos e os atores periféricos neles envolvidos. 

Existem na literatura vários tipos de medida de centralidade: de grau, de 

proximidade, de intermediação, dentre outros. Marinho da Silva (2003) nos traz as 

definições: 

A centralidade de grau divide-se em saída – quantidade de citações que o 

ator faz – e entrada – quantidade de vezes em que é citado. O grau de saída 

representa o potencial de expansão de um ator e o grau de entrada, sua 

popularidade na rede. Deve ser analisada com cautela, pois sua interpretação vai 

depender da natureza da relação e do tamanho da rede. Isto quer dizer que estar 

vinculado a dois atores periféricos é diferente de estar conectado a dois atores 

centrais. Assim como ter cinco conexões numa rede de 50 é diferente de ter cinco 

conexões numa rede de 10 atores.  

A centralidade de proximidade centra-se na distância geodésica de cada 

ator em relação aos demais. Quanto maior a centralidade de proximidade, mais o 

ator está próximo dos demais e interage com estes com uma velocidade maior. Já 

a centralidade de intermediação se refere ao controle de um ator sobre a relação 

entre outros dois atores. Neste caso, a centralidade aumentará na medida em que 

determinado ator for caminho obrigatório para se alcançar outro.    

A centralidade de intermediação se refere ao controle de um ator sobre as 

possibilidades de interação entre outros dois atores. Quanto mais um ator for 

trajeto necessário para o encontro de outros, maior será seu grau de centralidade 

de intermediação. 
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Análise dos atores críticos na rede 

 Lago Júnior (2005) descreve a noção de atores críticos de Cross e Prussak 

(2002), reconhecida como estratégia para o gerenciamento das redes sociais 

informais, a partir da identificação destes atores, a saber: 

Conector central  

 Ator responsável por colocar em contato uns com os outros a maior parte 

dos atores de uma rede informal. Em geral, são os que sabem a quem recorrer 

para conseguir informações e recursos para operacionalização de um projeto e 

usam seu tempo no auxílio dos demais. Geralmente estes atores não são os que 

assumem uma posição formal de gestão. Apesar de boa parte dos conectores 

centrais agir em prol do grupo e da conclusão exitosa da tarefa deste grupo, 

alguns atuam como “gargalos” e não catalisam o fluxo dos conteúdos na rede 

informal. Esta atuação pode ser resultado tanto de uma postura consciente de 

retenção estratégica de informação como forma de centralizar poder, ou de um 

retardo na resposta às demandas por ter grande dependência em torno de si. 

 

Corretor de informação 

 Estes atores conectam os subgrupos da rede mantendo o fluxo de 

informações ao evitar a fragmentação da rede. Mesmo sem possuir grande 

quantidade de ligações, este papel é de mesma relevância dos conectores 

centrais, pois a grande quantidade de suas ligações indiretas permite a 

disseminação da informação para grandes redes informais, utilizando menor 

tempo e esforço por meio do potencial de conectividade. 

Expansor de fronteiras 
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 Este ator permite a expansão da rede e potencializa a sua diversificação, 

aumento e complexificação, uma vez que amplia o leque de conectividade ao se 

relacionar com atores até então desconhecidos ou inacessíveis para os demais 

atores da rede.  

Critérios qualitativos na análise de Redes Sociais 

Baseado nos estudos de Boissevan, Marinho da Silva (2003) considera 

aspectos qualitativos relevantes à análise de redes sociais: 

Diversidade de ligações 
 

A partir da noção de papel, como normas e expectativas dirigidas ao ator 

situado em uma dada posição, avalia-se se a ligação social entre dois atores é 

baseada em um único papel ou em vários. A hipótese principal é que múltiplas 

ligações significam relações mais fortes do que ligações baseadas em apenas um 

papel, no sentido em que há reforço mútuo em papéis sobrepostos.  

Conteúdo transacional 
 
 São os conteúdos trocados no fluxo das relações entre os atores. Também 

relacionados ao desempenho dos papéis dos atores na rede, configuram a 

qualidade das relações e os possíveis benefícios delas advindos.  

  

Sentido de fluxo 
 
 A análise qualitativa dos fluxos simétricos e assimétricos do conteúdo 

transacional nas relações balizam o grau de equidade na distribuição de status e 

poder e das expectativas entre os atores.   

Freqüência e duração das interações 
 



 51 

 Comparadas, a duração da interação tende a ser um indicativo mais 

consistente da qualidade da relação entre dois atores. 

 Os conceitos, noções e dimensões de análise apresentados constituem-se 

relevantes ferramentas de análise de redes nos mais distintos âmbitos de 

pesquisa.  

 A seguir, é apresentado o segundo enfoque de redes sociais adotado neste 

trabalho: as redes que envolvem articulações da sociedade civil. 
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CAPÍTULO 3 - Redes sociais e articulações da sociedade civil 

O estudo de redes tem auxiliado na compreensão dos movimentos sociais, 

com ênfase em três importantes aspectos: o papel desempenhado pelos atores; a 

formação dos movimentos, sua organização não hierárquica e os entraves 

associados a isto e; o posicionamento político-estratégico (Marteleto, 2001). 

Rede social é um tema nas ciências sociais considerado um caminho para 

compreensão da complexidade da sociedade civil no mundo. Teoricamente, a 

crescente dedicação ao tema de redes sociais na sociologia durante o século XX 

emerge do fortalecimento dos enfoques anti-utilitaristas e humanizantes. Nestes, 

a associação entre indivíduos é compreendida como ferramenta de compreensão 

de realidade social distinta do tradicional pensamento individualista e burocrático 

funcional. A relevância deste tema consiste em ser: 

  “Um recurso teórico de valor prático na construção de esferas públicas 

democráticas a partir da sociedade civil, fora das esferas do Estado e do 

mercado... este debate aponta... para uma reorganização paradigmática 

cujos trabalhos estão nos seus primórdios... o objeto rede social responde 

a uma exigência de complexificação da teoria social a partir de demandas 

práticas (novas metodologias de intervenção social... ou novas formas de 

participação e de mobilizações coletivas) (Martins, 2004, p. 22)”. 

 

 O uso deste conceito implica considerar a sociedade civil como alicerce de 

um sistema autônomo regido por mecanismos específicos e distintos das regras 

do Estado e do Mercado. A rede social institui-se como estratégia na viabilização 

de programas para a promoção de cidadania e democratização por meio da 

participação de populações locais (Fontes e Martins, 2004; Martins, 2004). 
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 Barrios (2003, apud Mijares 2004) define redes sociais como um corpo 

social horizontal onde predomina o diálogo participativo com enfoque em 

temáticas de interesse prático, social ou cultural. 

Loiola e Moura (1997) localizam no sentido atribuído às redes o motivo das 

diferenças centrais entre redes de Estado ou de empresas se comparadas às 

vinculadas a movimentos sociais. No caso do Estado e das empresas há um 

sentido eminentemente instrumental no sentido técnico-operacional estrito, pois a 

rede funciona como uma estratégia eficiente de maximizar o alcance de 

interesses. No caso das redes atreladas a movimentos sociais, a rede adquire 

sentido ideológico de promessa de abrangência e redefinição dos fazeres 

políticos sociais, tornando-se mais solidários e compartilhados. 

Minhoto e Martins (2001) também alertam para a inadequação de transpor 

o conceito de rede sistêmica empresarial, baseada na razão instrumental, para a 

compreensão das redes de solidariedade no campo dos movimentos sociais, com 

enfoque na formação de sujeitos autônomos capazes de implementar políticas 

sociais. No entanto, apesar de reconhecerem a “existência” da formação de redes 

como fenômeno e como explicação plausível para outros, alertam para o uso 

“romântico” das redes como explicações em si mesmas. Assim, há uma tendência 

de legitimação das redes interorganizacionais na área social, justificada por meio 

de um discurso de direito à autonomia com base em um contrato social, quando 

são estratégias de sobrevivência a um processo estrutural de sucateamento de 

estruturas de poder político e social.  

No Brasil, existem organizações de fomento a formação e manutenção de 

redes no terceiro setor, a exemplo da Rede de Informações do Terceiro Setor, a 
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RITS; A REBEA (Rede Brasileira de Educação Ambiental) atuante no combate a 

exclusão social e no incentivo ao desenvolvimento regional e; a RedeSol que 

agrega os projetos da comunidade solidária, são exemplos de organizações sem 

fins lucrativos articuladas (Ayres, 2002).  

Para uma melhor compreensão do papel das redes de movimentos sociais 

no Brasil, apresentaremos uma contextualização histórica e sócio-política. 

 

3.1 Redes sociais e contexto histórico e sócio-político 

A crescente utilização em larga escala do conceito de rede, como um 

modelo sistêmico de compreensão das relações sociais na atualidade, está ligada 

a diversas razões, em diferentes esferas. Sob uma perspectiva sistêmica esta 

noção é explicação plausível e flexível para compreensão das mudanças político-

econômicas contemporâneas.  

 Depois de aprofundada análise histórica das estruturas sociais na era da 

informação, Castells (2005) identifica a organização em rede como formato 

predominante do funcionamento de diversas instâncias sociais. A organização em 

rede não é algo novo, nova é sua potencialização e penetração em toda a 

estrutura social catalisada pela tecnologia da informação. A rede, esta nova 

morfologia social, implica determinações sociais que suplantam interesses 

específicos, como explica o autor:  

“... o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. A presença ou 

a ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes 

cruciais de dominação e transformação de nossa sociedade: uma sociedade 

que, portanto, podemos apropriadamente chamar de sociedade em rede, 
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caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação social” (Castells, 

2005, p. 565). 

  Minhoto e Martins (2001), consideram o uso do conceito de rede descreve 

a atual estratégia de funcionamento das organizações em um ambiente instável, 

com escassez de recursos e demandas extrapoladas. Politicamente, com a perda 

da soberania (com o capital cada vez mais virtual e transnacional), dos recursos e 

do aparato estrutural, o novo Estado-rede se define como um articulador de 

distintos níveis institucionais – busca operacionalidade mediante a cooperação 

internacional e legitimidade transferindo poder para instâncias subnacionais.  

  A reestruturação do cenário dos negócios diante da globalização torna 

necessário às empresas focarem em suas competências essenciais e buscarem 

parcerias para minimizar custos, ter acesso a tecnologias e compartilhar recursos. 

Por sua vez, se inserir numa rede interorganizacional implica mudanças 

essenciais e novos aprendizados na forma como a empresa toma decisões e 

funciona. (Fleury e Fleury, 2003). 

  A reflexão sobre os elementos que influenciaram estas mudanças gira em 

torno da crise fordista com implicações nos sistemas de produção e fluxo de 

mercadorias e da crise do Estado de Bem Estar Social fazendo surgir novas 

práticas de gestão social.  

  O colapso do padrão tradicional do capitalismo suportado pela lógica do 

Estado do Bem Estar, suportada pelo controle estatal da economia através da 

criação de um fundo público. Os autores consideram como elementos 

desencadeadores da crise: o processo de internacionalização da economia 

diminuindo a possibilidade de ação das economias nacionais e enfraquecendo a 



 56 

hegemonia dos Estados Unidos; a tendência crescente ao gigantismo das 

empresas apoiadas no modelo taylorista-fordista de funcionamento, levando à 

perda de flexibilidade para acompanhar as rápidas transformações do mercado; o 

aumento da pressão do capital sobre os salários acirrado pelo déficit comercial 

nos Estados Unidos e na Europa; o crescimento e a legitimação dos movimentos 

sindicais na regulação das empresas no trato com os funcionários (monotonia do 

trabalho e/ou exigência de aceleração do ritmo de produção e carga horária, por 

exemplo) (Borges e Yamamoto, 2005; Castells, 2005). 

 Diante deste cenário, os Estados nação perderam o domínio sobre 

elementos estruturantes de suas políticas econômicas. A relação mercado 

financeiro e monetário no cenário mundial, e não o Estado, regula as distintas 

instâncias monetárias nacionais. A transnacionalização da produção e a busca de 

paraísos fiscais são fatores que inviabilizam a retenção de receita para 

manutenção financeira e política do aparelho estatal (Castells, 2006). 

  O Estado do Bem-Estar social se encontra ameaçado pela globalização da 

produção. A possibilidade das empresas se manterem vinculadas a redes e 

mercados globais (via tecnologia da informação) independente do espaço físico 

em que se encontram promove concorrência pelo baixo custo dos encargos 

sociais. Outros aspectos contribuem para este cenário: o fim do protecionismo 

alfandegário; a comprovação da equidade no nível de produtividade dos 

trabalhadores de diferentes nacionalidades e; o acirramento da fiscalização da 

organização mundial do comércio (Castells, 2006).  

  A perda do poder econômico implica perda da legitimidade do Estado 

diante do mercado e consequentemente na perda do papel de regulação das 
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diferenças sociais pela reparação mínima das desigualdades sociais. Esta 

impossibilidade de garantir benefícios sociais implica também na perda de 

legitimidade diante da sociedade civil.  

  Nas sociedades contemporâneas verifica-se a crescente ampliação do 

terceiro setor. Alguns autores definem as organizações deste setor como as que 

atuam na provisão de bens públicos preenchendo os espaços negligenciados pelo 

Estado e não interessantes para o mercado. Apesar de organizações não 

governamentais (ONGs), associações de moradores, grupos religiosos, etc. 

existirem há tempos não representavam o pólo dos mecanismos de legitimação 

dos interesses sociais, sendo esta tarefa assumida historicamente e até então 

pelos partidos políticos e sindicatos (Fontes, 2004).  

  Por conta da crise dos movimentos sociais nos anos 70 e 80, instalou-se 

certo pessimismo quanto às possibilidades dos movimentos sociais produzirem 

transformações sociais efetivas. Mas pode-se verificar uma mudança na natureza 

das estratégias das organizações sociais, com o abandono de práticas de 

protesto e contestação do Estado para maior participação na gestão pública, 

chegando muitas vezes a intensificar relações de parceria através da atuação 

conjunta em programas de ação social. Tem sido crescente, a importância das 

ONGs no cenário social como instrumento de regulação e luta contra políticas de 

ajustamento estrutural impostas pelo mercado e passivamente legitimadas pelo 

Estado (Fontes, 2004). 

  O surgimento das ONGs está associado a alteração dos padrões de 

políticas sociais nos EUA, delimitando uma tendência na sociedade ocidental de 

atribuir às ONGS o dever de suprir a produção de serviços sociais, ficando para o 
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Estado o papel de fiscalizador. Nos paises subdesenvolvidos podem ser citados 

como incentivadores da proliferação das ONGs: intensa urbanização – movimento 

migratório do campo para a cidade – e industrialização. As associações 

comunitárias passam a ser principal mecanismo de luta pelo acesso ao solo 

urbano e reivindicação de serviços de infra-estrutura urbana. Estas associações 

inicialmente suportadas por comunidades locais, de caráter predominantemente 

político agindo por meio de fóruns de participação popular, agora se vinculam a 

ONGs, Instituições Religiosas e Agências Públicas (Fontes, 2004). 

 Falconer (1999) considera que o surgimento do terceiro setor no Brasil é 

marcado pelo caráter de parceria e integração com os demais setores, diferente 

do ocorrido nos Estados Unidos, onde este surge na busca de estabelecer-se 

como distinto dos demais. O papel do governo, das empresas privadas, de 

organizações internacionais na configuração e fortalecimento do chamado terceiro 

setor no Brasil elucida este caráter de alianças e parcerias entre os setores. 

 A Fundação Ford, há décadas, tem apoiado projetos vinculados a 

organizações comunitárias e movimentos populares com foco no processo de 

fortalecimento da democracia de paises em desenvolvimento. Em toda a América 

Latina, a Fundação americana privada W. K. Kellogg apóia financeiramente 

projetos de fortalecimento da sociedade civil estudo de temas relacionados a 

projetos sociais (filantropia, voluntariado, terceiro setor, etc.). Considerado 

instituição internacional de papel mais premente na consolidação de parcerias 

entre o setor privado e o terceiro setor, o Banco Mundial estabelece parcerias 

com organizações não governamentais desde 1973, considerando estas capazes 
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de prover qualidade, sustentabilidade e efetividade aos projetos financiados pelo 

mesmo (Falconer, 1999). 

Atrelado a este cenário, emergem políticas públicas com apelo à 

participação popular e afirmação identitária. Ampliam-se, assim, os espaços para 

a comunidade intervir e participar das normas de regulação e desenvolvimento 

locais, na gestão dos serviços públicos e mesmo na organização do trabalho, 

utilizando mecanismos de solidariedade (Fontes, 2004).  

O trabalho das ONGs, se comparado às organizações sociais como 

sindicatos e associações locais, está centrado em questões mais gerais. As 

relações identitárias não se localizam em território (vizinhança), local de trabalho 

ou outros elementos. A compreensão de como as ONGs se mantém, como agem 

juntas e como dão sentido ao movimento social não pode ser atingida pela análise 

de determinantes estruturais, valores e crenças. Estas organizações possuem 

causas definidas e estruturadas com base em interesses públicos, são 

mediadoras e provedoras de serviços públicos, dando suporte a grupos sociais 

mais fragilizados. Tendem a adquirir estruturas porosas, com fronteiras menos 

rígidas que viabilizam a circulação de bens, idéias e pessoas. São instrumentos 

de potencialização de uma cultura cívica (Fontes, 2004). 

O capital social presente nas comunidades seria o que potencializa o seu 

desenvolvimento. Este pode ser definido como variedade de entidades que se 

configuram como algum aspecto da estrutura social e facilitam as ações do 

indivíduo nesta estrutura. Por ser produtivo, o capital social torna possível a 

assunção de objetivos, mas só é negociável em relação a atividades específicas 

por ter valor para determinadas ações e não ter para outras. Seu surgimento se 
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dá quando as relações entre as pessoas mudam de modo a facilitar a ação. Neste 

sentido, estando embutido na estrutura das relações entre as pessoas, torna-se 

menos palpável que o capital humano e físico (Fontes, 2004). 

As noções de racionalidade substantiva e racionalidade instrumental são 

úteis para refletir sobre diferenças entre a natureza do Estado e do Mercado – 

movidos por situações de troca seja com consumidores ou com cidadãos - se 

comparados ao Terceiro Setor – movido por laços sociais que se prolongam em 

trajetórias de sociabilidade. Com base em Durkheim, Fontes (2004) reflete sobre 

o funcionamento dos mecanismos de solidariedade como mantenedores do laço 

social e responsáveis pela interdependência entre os indivíduos em suas 

atividades cotidianas. As instituições seriam o lócus de exercício destas práticas 

de solidariedade. 

O funcionamento em rede suportado na articulação entre atores e 

organizações para assunção de objetivos comuns, se distância da lógica das 

organizações burocráticas. Antes, prima pela preservação da heterogeneidade 

entre seus membros, pela flexibilidade e pela cooperação (o que não extingue a 

presença de competição e conflitos) (Loiola e Moura, 1997).  

Fontes (2004) aponta os movimentos de sociabilidade atuais como 

provedores de maior participação dos atores sociais em ONGs, reorientando o 

trabalho antes direcionado para associações. O envolvimento cívico implica a 

participação em atividades sociais que caracteriza a relação entre cidadãos e 

governo, de forma a criar meios para os cidadãos suprirem suas necessidades 

com ou sem a ajuda do governo. O autor credita a existência de fortes relações 
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entre os padrões de redes sociais e as chances da comunidade desenvolver 

associações eficazes. 

Para Marteleto (2001), a configuração dos movimentos sociais tem sofrido 

transformações nas últimas décadas mudando o foco do âmbito da produção e do 

trabalho para uma ênfase na ampliação da participação política e do acesso aos 

benefícios econômicos, tendo como ênfase a melhoria das condições de vida da 

população. Esta mudança associa-se ao enfraquecimento da reivindicação de 

políticas sociais perante o Estado como estratégia dos movimentos sociais, para 

busca de soluções geradas e concretizadas no âmbito da sociedade civil. 

A atuação em rede associa-se, assim, ao processo de reestruturação do 

papel do Estado e de democratização nas relações entre a sociedade civil e o 

Estado, ampliando os espaços de participação cívica. A departamentalização e a 

verticalização do Estado dão lugar aos trabalhos estruturados via projetos e 

distribuição de papéis a competências locais. Configuram-se novas formas de 

relação do Estado com a Sociedade Civil e o sentido de rede pública transpõe os 

limites do Estado, sendo incorporado pelas ações de ONGs e/ou demais 

associações coletivas (Loiola e Moura, 1997).  

Os processos de intervenção social no Brasil têm se delineado com base 

na interação e interdependência entre empresas privadas, governo e 

organizações da sociedade civil. A razão principal apontada pelos estudos é o 

aumento da eficácia por meio da potencialização de recursos e competências 

decorrente do trabalho em conjunto (Meirelles, 2005).  

Há consenso também no âmbito governamental de que as organizações 

sem fins lucrativos são dotadas de eficiência de gestão, qualidade de serviços e 



 62 

maior autonomia, e passiveis de controle social direto. O Estado tem assumido 

cada vez mais a posição de agente financiador e fiscalizador (e não de executor) 

de projetos sociais (Falconer, 1999).  

A garantia de mercado consumidor futuro e a construção de uma imagem 

positiva fomentam o envolvimento do setor privado em atividades de promoção 

social e de defesa ambiental por meio de parcerias com organizações não 

governamentais (Falconer, 1999). 

A discussão acerca da natureza destas parcerias e o que elas representam 

ideologicamente em um contexto neo-liberalista é intensa. O que esta imbricação 

entre os setores significa? Reflete o enfraquecimento dos movimentos sociais? 

Significa a complementaridade a solidificação do Estado Mínimo?  É um horizonte 

de possibilidades diante das mazelas do capitalismo? (Falconer, 1999). 

Pode-se pensar que os estudos sobre parcerias compreendem este 

fenômeno sobre três óticas distintas: 1) estratégia de exercício de 

responsabilidade social das empresas e de promoção de auto-sustentabilidade 

para as comunidades; 2) evidência da redução do papel do Estado de garantir 

bem estar social associada à hegemonia econômica e tecnológica do setor 

privado e; 3) emblema da configuração de um novo pacto social (Meirelles, 2005). 

Apesar da ampliação da legitimidade do terceiro setor como entidade 

distinta do mercado e do governo, existem muitas criticas à gestão, grau de 

dependência e praticas de natureza assistencialista das entidades que o 

compõem (Falconer, 1999). Além disso, este setor, reconhecido como âmbito de 

fomento de projetos sociais, abarca organizações sem este propósito que lucram 

bastante com os benefícios jurídicos do titulo sem fins lucrativos. 
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Se o fortalecimento e mesmo a solidificação do terceiro setor se deve ao 

envolvimento com as entidades multilaterais (governo e empresas privadas), isto 

se relaciona também a sua excessiva dependência dos recursos financeiros 

destas instâncias, o que denota sua fragilidade, pondo em questão a capacidade 

de continuidade e auto-sustento. Como horizonte de possibilidades há tentativas 

do Estado de tornar a esfera legal mais favorável às organizações deste setor 

atuantes na produção de bens públicos. Além disso, discute-se a necessidade da 

profissionalização da gestão das ONGs (Falconer, 1999).  

No entanto, vale a reflexão de que as organizações sem fins lucrativos 

estão imersas na teia das questões macro sócio-político econômicas, tentando 

manter-se em um mercado competitivo, a despeito de não visar o lucro e ter, ao 

menos ideologicamente, uma lógica de cooperação e não competição. É um 

“estar” e “não estar” na lógica capitalista repleto de contradições, o que as deixa a 

mercê das “parcerias”. 

Loiola e Moura (1997) comentam como os teóricos se dividem no 

prognóstico sobre o que representam os arranjos associativos em rede no cenário 

atual: 1) são eles transitórios ou 2) amostra de padrões organizativos futuros? 

Para o primeiro grupo, o aumento e a homogeneização do conhecimento sobre 

novas tecnologias da microinformática e da biotecnologia, conduzirá as 

organizações ao antigo movimento de centralização e hierarquização. Para o 

segundo, a natureza complexa das novas tecnologias e sua volatilidade exigirão 

não apenas a manutenção, mas principalmente o refinamento dos padrões 

associativos em rede.  
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Alguns teóricos defendem ainda a noção de rede como marco de uma 

sociedade futura mais saudável na qual prevaleceria a cooperação e a 

solidariedade sobre a competição. No entanto não se observa esta tendência, 

nem mesmo a relação direta entre redes e associações comunitárias, ainda que 

no âmbito específico dos movimentos sociais. 

 Faz-se necessário refletir sobre aspectos favoráveis e desfavoráveis nos 

processos de gestão de redes de movimentos sociais imersas neste instável e 

complexo ambiente. A seguir algumas considerações sobre a atuação em redes 

de organizações não governamentais, sua gestão e implicações para os atores 

que a integram. 
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3.2 Atuação em rede – gestão e papéis dos atores 

Fleury e Fleury (2003) elegem algumas perguntas importantes para o 

estudo de redes interorganizacionais: o que acontece quando uma organização 

se torna membro de um arranjo interorganizacional? Quais as conseqüências 

para a formulação de estratégias e para o desenvolvimento de competências? Em 

uma rede, como entender questões de alinhamento estratégico e formação 

coletiva de competências? 

Forni (2002) analisa implicações positivas do estabelecimento das redes 

para as organizações comunitárias. Nesta direção, as redes proporcionariam um 

incremento de benefícios econômicos, permitindo melhoria de infra-estrutura e na 

qualidade e na rapidez com que as informações são veiculadas, por exemplo. Um 

benefício em longo prazo seria o processo de legitimação das organizações 

comunitárias, através da interlocução com funcionários estatais, líderes políticos e 

diversas instituições, sendo reconhecidas como executores centrais de programas 

sociais. 

Um estratégia referida pelo autor para avaliar o efeito do desenvolvimento 

de redes é observar o que acontece com as organizações comunitárias que não 

se integram ou não se organizam em redes. As organizações comunitárias não 

integradas em rede observadas em Buenos Aires pelo autor tem um 

desenvolvimento organizacional mais débil em relação às demais e encontram-se 

vulneráveis aos interesses da política local, o que coloca em risco sua existência. 

Minhoto e Martins (2001) destacam alguns motivos que contribuem para as 

organizações formarem redes: 1) maior fluidez e maximização do processo 

produtivo; 2) a diversidade “genética” das organizações propiciando a 
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incorporação de experiências; 3) divulgação de programas da organização 

promovendo a renovação do fluxo de informações e a democratização do 

conhecimento. 

O arranjo em redes caracterizado pela transposição de fronteiras das 

comunidades territoriais, integrando elementos locais, nacionais e internacionais, 

tem sido necessário para garantir a sustentabilidade e a provisão de recursos 

(Fontes, 2004). 

A expansão das redes tecnológicas promove um incremento na cultura de 

formação de redes de indivíduos e organizações. Estrategicamente, a formação 

destes laços catalisa a habilidade de dar respostas antecipadas a um ambiente 

em constante mudança (Fachinelli, Marcon e Moinet, 2001). 

  A participação e a posição que cada organização assume na estruturação 

das redes decorre da forma como as competências organizacionais são 

administradas, e da importância dessas competências para o desenho da rede 

como um todo (Fleury e Fleury, 2003). 

As relações entre os atores na rede necessitam articular-se por um projeto 

coletivo, concreto e voluntário inserido em um campo de ação. A rigor, é 

fantasioso pensar na existência desta rede em que todos os atores colaboram 

com equidade e cuidado constante (Fachinelli, Marcon e Moinet, 2001).  

A discussão da ausência de hierarquia e horizontalidade na rede parece 

estar mais relacionada à circulação da liderança entre os integrantes e/ou a 

criação de um espaço legitimo para todos proporem e concretizarem ações de 

acordo com suas competências. No entanto, a depender da qualidade da relação 

entre os integrantes da rede como, por exemplo, o grau de confiança, este papel 
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de liderança pode não circular e/ou não ser legitimado pelos demais (Ayres, 

2002).  

Entraves políticos, técnicos e internos, são alguns elementos identificados 

por Ayres (2002) como barreiras à articulação de redes organizacionais. A esfera 

política se refere a problemas ligados ao exercício da liderança entre os 

integrantes da rede, já que não possível uma rede completamente horizontal.  

  A literatura aponta alguns elementos importantes para desenvolvimento de 

parcerias como clareza de critérios para escolha dos parceiros, nivelamento de 

expectativas quanto aos papéis e estratégias de regulação mútua, informações 

compartilhadas e, planejamento conjunto (Meirelles, 2005). 

Apesar da formação das redes ser um processo complexo e diverso, Forni 

(2002) identifica três etapas da constituição de redes de cunho comunitário: 1) 

originada do mútuo conhecimento de membros e socialização de informações de 

distintas organizações, enfrenta obstáculos como diversidades de estilos de 

liderança e absorção das organizações em seus cotidianos; 2) processo de 

reflexão e convergência de percepções operacionalizados numa infra-estrutura 

mínima de funcionamento e; 3) gestão de projetos mais eficazes, com apoio de 

instâncias governamentais ou ONGs de promoção e desenvolvimento.  

Este surgimento tende a acontecer informalmente, por contatos 

espontâneos de líderes entre si ou membros, que abrem espaço para 

identificação da existência de dificuldades comuns. Com base em estudos de 

caso de redes interorganizacionais, o autor sinaliza que a sobrevivência destas 

organizações (originadas de integrantes de comunidade sem experiência de 
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gestão e/ou militância política), prescindiu de líderes capazes de sair do 

isolamento e estabelecer articulações com outras organizações.   

A partir da observação dos processos de formação da Rede Voluntária, 

integrada pelos Centros Voluntários no Brasil e a RedeSol (programas do 

Conselho da Comunidade Solidária), Ayres (2002) apresenta algumas 

considerações sobre tipos de articulação, possíveis barreiras e questões 

envolvidas nestes processos. 

A rede apresenta articulações sistemáticas e pontuais. As sistemáticas se 

referem às ações da rede como organização com objetivos, estratégias e agenda 

de funcionamento (agenda de eventos, padronização de ferramentas de 

comunicação, elaboração de plano diretor, etc.). As pontuais caracterizam o fluxo 

espontâneo de informações e afinidades entre integrantes (troca de bancos de 

dados, experiências, partilha de infra-estrutura, etc.). Muitas vezes as articulações 

pontuais são desconhecidas pela gerencia de rede, havendo certa frustração e 

sentimentos de perda de controle pelos altos gerentes. No entanto, as 

articulações pontuais são responsáveis pela dinâmica e auto-regulação da rede 

tanto quanto (ou mais, em alguns casos) do que as sistemáticas, não havendo 

ordem de prioridade entre ambas.  (Ayres, 2002).  

Para Fachinelli, Marcon e Moinet (2001), a lógica da gestão da rede se 

baseia nos princípios de participação ao projeto por engajamento e não por 

imposição; de escolha de figuras de autoridade não imposta, mas por adesão; co-

responsabilidade e manutenção espontânea dos laços pela convivência e 

confiança mútua fruto da sociabilidade da rede. Abertura, mobilização, confiança 

e escuta são qualidades essenciais a um gestor de rede. Meirelles (2005) 
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assinala como principais desafios da gestão de parcerias: a diversidade cultural, 

as disputas de poder, a ética e a flexibilidade na estrutura de funcionamento.  

As barreiras internas à atuação em rede são de natureza conceitual e/ou 

operacional. No âmbito conceitual, avalia-se até que ponto os integrantes na rede, 

acostumados com estruturas sociais hierárquicas não flexíveis, conseguem 

entender e transitar na dinamicidade do funcionamento em rede. Já 

operacionalmente, avalia-se a clareza estratégica da gestão quanto aos objetivos 

e interesses da rede; a disponibilidade de tempo dos membros para atuar em 

rede e; a tendência de focar no mais urgente como, por exemplo, a captação de 

recursos (Ayres, 2002). 

  A troca de recursos deve ser orientada por uma lógica de transparência 

entre os membros, esclarecendo as expectativas quanto ao que cada um quer 

buscar na rede. Assim, captura-se o que se quer, ao mesmo tempo em que pode 

trazer o que o outro quer “capturar”. (Fachinelli, Marcon e Moinet, 2001) 

Os problemas técnicos na articulação de redes versam sobre o acesso e 

familiaridade diferenciados dos participantes a ferramentas padrão na rede como, 

por exemplo, as de comunicação. A assunção de uma tecnologia não acessível a 

todos, por mais eficaz que ela seja, pode ter o efeito contrario: interromper e/ou 

retardar o fluxo de comunicação, a tomada de decisões e o andamento das ações 

na rede (Ayres, 2002).  

Fachinelli, Marcon e Moinet (2001) sinalizam como o grau de eficiência na 

rede se relaciona com a capacidade dos atores da rede em transmitir informação 

não disponível na rede até então e; de enriquecer as informações já existentes, 

incrementando conhecimentos e, assim, sua capacidade de análise. A 



 70 

comunicação nos sentidos do conhecimento e da socialização de forma contínua 

e durável caracteriza os processos de aprendizagem na rede e sua capacidade 

de gerar fluxos no tempo e no espaço.  A liberdade de ação, a economia de 

forças e a concentração de esforços são elementos base da ação estratégica de 

redes eficientes. 

“... capacidade de englobar um território responde ao princípio de liberdade de 

ação... A capacidade de ligar atores heterogêneos e complementares responde 

ao princípio da economia de forças... a capacidade de determinar no tempo e no 

espaço os pontos de convergência, os nós na rede, responde ao princípio de 

concentração de esforços” (Fachinelli, Marcon e Moinet, 2001, p.02). 

 

Dufloth (2005) aponta para a necessidade do melhor gerenciamento da 

informação (obtenção, registro, socialização, divulgação de resultados) do 

ambiente externo nas organizações não governamentais, por meio do 

investimento em profissionais da informação e na infra-estrutura tecnológica. 

Além de facilitar o cumprimento das demandas formais, o que pode fortalecer as 

redes ao favorecer sua socialização, realimentar e reconfigurar o sistema de 

relações por meio da troca contínua de informações.  

“As organizações que melhor lidam com o fluxo informacional e a troca de 

informações em um ambiente de cooperação, confiança e simbiose estabelecem 

as condições para se criarem estruturas cada vez mais complexas”. (Dufloth, 

2004) 

 

A articulação de uma rede no terceiro setor geralmente é uma tarefa 

paradoxal de uma figura “o articulador de redes”. Pois se uma rede depende de 

participação voluntária, como é possível promove-la estrategicamente de forma 

espontânea? Assim, o sucesso ou fracasso de uma rede depende mais do quanto 
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os integrantes consideram que o envolvimento na rede agrega valor ao seu 

cotidiano do que do desempenho do articulador (Ayres, 2002).  

  O avanço na compreensão do funcionamento das redes de movimentos 

sociais depende também do desenvolvimento de mais pesquisas. Tais estudos 

precisam abarcar tanto redes de movimentos sociais mais “puras”, formadas 

apenas por associações sem fins lucrativos, como rede de movimentos sociais 

híbridas, com a presença de atores das mais diversas instâncias.  

  Na próxima seção, descrevemos algumas pesquisas no âmbito de redes de 

movimentos sociais puras e híbridas.   
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3.3 Redes e articulações da sociedade civil: Algumas pesquisas  

Em 2005, a Aliança Capoava (formada pelas organizações sem fins 

lucrativos: Ashoka, Avina, Ethos e GIFE) realizou um mapeamento de 106 

trabalhos publicados (últimos 10 anos) sobre a temática, além de entrevistas com 

responsáveis por parcerias entre organizações da sociedade civil e empresas. 

Meirelles (2005) apresenta a redação deste levantamento, organizando-o de 

acordo com as categorias: contexto sociopolítico e econômico das parcerias; 

diagnóstico das parcerias no Brasil; significados e distinções entre alianças e 

parcerias; aspectos fundamentais das alianças parcerias entre organizações da 

sociedade civil e empresas; aspectos de formação, gestão e avaliação de 

parcerias.  

Marteleto (2001) usou a metodologia de análise de redes sociais para 

estudar os processos de fluxo e transferência de informação na rede de 

movimentos sociais atuante no subúrbio de Leopoldina (Rio de Janeiro). 

Participaram do estudo 44 indivíduos envolvidos com trabalhos comunitários na 

região através de variadas instâncias (ONGs, associações de moradores, igrejas, 

Conselho distrital de Saúde, rádios e jornais comunitários, instituições 

acadêmicas, lideranças populares e grupos informais). 

A análise e discussão dos dados da pesquisa demonstram com detalhes a 

relação entre o posicionamento dos atores na rede e o papel que exercem na 

mesma. Os atores mais centrais fortaleciam os vínculos na rede como um todo ao 

mediarem as trocas de informação. Já os periféricos representavam as 

possibilidades de expansão da rede. Os cliques (atores ligados mútua, direta e 

fortemente) apontam para o papel da interação de subgrupos na capacidade de 
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mobilização das redes, principalmente quando catalisada por atores ponte 

(assumem a tarefa de estabelecer contatos entre os elos). 

Dufloth (2005) desenvolveu um estudo com 15 fundações de cunho 

filantrópico situadas em Belo Horizonte para investigar os processos de gestão da 

informação no ambiente externo. Estes processos foram observados quanto às 

informações mais utilizadas e procuradas, suas fontes de obtenção e grau de 

dificuldade de aquisição, organização e distribuição. Tecnologia; redes e 

parcerias; formalidade e informalidade e; gerencia das informações foram 

considerados aspectos relevantes na análise dos dados.  

As redes de parcerias assumem papel relevante na obtenção e troca de 

informações com o ambiente externo para a maioria das fundações pesquisadas 

(71,4%). Nestas há o incentivo ao estabelecimento destas parcerias que se 

concretizam mais via contatos pessoais que como prática de gestão instituída. As 

parcerias com entidades afins são mais predominantes (71,4%) do que as com 

universidades e centros de pesquisa (28,6%). 

As fundações estudadas, em sua maioria, são filiadas a alguma entidade 

representativa de grupos de organizações do terceiro setor como FUNDAMIG 

(Federação Mineira de Fundações de Direito Privado) e GIFE (Grupo de Institutos 

Fundações e Empresas).  

Informações sobre legislação (do terceiro setor, tributária e trabalhista) são 

as mais procuradas pelas fundações. Isto se relaciona a preocupação em atender 

os critérios de funcionamento de organizações não governamentais, por meio da 

adoção de procedimentos de monitoramento do trabalho, em termos de prestação 

de contas e resultados de ações. Atender estes critérios geralmente se associa a 
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possibilidade de pleitear e manter financiamentos nas diversas instâncias 

(governamentais, privadas e sem fins lucrativos). 

Na literatura encontramos estudos de casos de ações consorciadas de 

organizações de cunho social. Yúdice (2000), em seu estudo sobre o papel da 

cultura nas negociações de movimentos sociais nos contextos organizacionais 

globais, assinala o fato da gestão das organizações estudadas (Olodum; Afro 

reggae; Viva Rio e Ação Cidadania) acontecerem de forma consorciada, 

distribuindo-se em complexas redes de colaboração entre instituições públicas, 

privadas e Ongs. Como um dos exemplos de ação consorciada pode-se citar a 

restauração de praça central no pelourinho (local de simbolismo cultural afro 

brasileiro, onde escravos eram castigados e vendidos). Nesta ação o Olodum 

formou uma rede composta de outros grupos culturais e sociais, empresas, 

fundações, Ongs, instituições do governo municipal e federal, bancos, igreja e a 

indústria do turismo. 

Pacheco (2004) fornece outros exemplos de ações conjuntas. Um exemplo 

é a ROA- rede de organizações afro venezuelanas, criada com o objetivo de unir 

esforços em prol do enfretamento do preconceito racial sob a perspectiva étnica 

afro descendente. Mijares (2004), uma pesquisadora atuante na formação desta 

rede, justifica a sua constituição pela dificuldade de propor projetos de combate 

ao preconceito racial e endoracial de forma isolada numa sociedade que nega a 

existência de racismo.   

Um segundo exemplo é a Rede sociocultural Barlovento, associando 

agrupamentos culturais, organizações campesinas, associações civis e individuais 

de seis municípios da região. Esta rede surge com o objetivo de fortalecer e 
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legitimar a participação dos cidadãos e de suas solicitações diante dos governos 

na execução de programas de desenvolvimento sócio-cultural. Encontros 

regulares entre as organizações integrantes da rede auxiliam na coordenação e 

impulsionam as trocas de experiências (Mijares, 2004). 

Acerca destas redes, Monastérios (2002, apud Pacheco, 2004) assinala 

que funcionam como caminhos unindo povo a povo da região, gerando uma teia 

de caminhos transitáveis formando uma unidade de sentido pela solidariedade e 

compromisso fraterno.  Barrios (2003, apud Mijares, 2004) considera que as redes 

sociais são estímulo à troca de experiências através de um diálogo participativo. 

Um estudo realizado por Schneivar e Miranda (2005) analisando a 

experiência do Consórcio Social da Juventude no Rio de Janeiro, sinaliza que as 

entidades participantes do programa avaliaram positivamente o formato de 

realização via um Consórcio de entidades integrado por organizações da 

sociedade civil, coordenadas por uma organização âncora. No entanto, os autores 

consideram que a experiência foi um grande desafio, pela junção de organizações 

com trajetórias, missões e programas específicos com a finalidade de cumprir 

objetivos comuns, sem abdicar de sua autonomia e identidade.  

Ao analisarem as falas dos coordenadores das organizações, identificam a 

atuação consorciada como o elemento mais forte, e ao mesmo tempo, mais frágil 

do Consórcio. Em geral, assinalam a necessidade de uma atuação menos 

fragmentada e mais orgânica (presente mais no início do programa), que pode ser 

viabilizada por um número maior de encontros entre as consorciadas, abrindo 

espaços de avaliação contínua e maior troca de experiências e uniformizando o 
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procedimento junto aos jovens. Ainda assim, destacaram situações de parceria e 

solidariedade entre algumas das organizações, o que fortaleceu a atuação destas. 

Essa formação de alianças diferenciadas dentro da rede do Consórcio, ou 

mesmo a formação de subredes, também é sinalizada por Souza (2005) 

(coordenadora do Consórcio em Salvador), denominando a associação de três 

entidades integrantes do Consórcio numa rede de Eqüidade com a finalidade de 

lidar com a questão da identidade do jovem e suas imbricações com outras 

questões como raça, gênero, portadores de necessidades especiais e de DST-

AIDS. 

Os dois relatos anteriores de ações consorciadas se referem a uma ação 

do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (Governo Federal) 

denominada Consórcios Sociais da Juventude, lançada em 2004 em diversas 

capitais do país (Belém, Distrito Federal, Fortaleza, João Pessoa, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, São Paulo, Teresina, dentre outras). Neste contexto se inserem as 

organizações participantes do estudo. 

Na próxima parte deste trabalho, delineiam-se o problema do estudo, seus 

objetivos e as estratégia metodológicas traçadas para alcançá-los. 
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PARTE II - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

CAPÍTULO 4 - Delimitação do Problema e Objetivos do Estudo 

 Esta seção objetiva articular a questão do estudo com a discussão teórica 

realizada, contribuindo para delinear mais precisamente o escopo da questão 

investigada, base para as decisões metodológicas apresentadas no próximo 

capítulo. Para tanto, são destacados quais os eixos teóricos de referência (já 

discutidos nos capítulos anteriores) em paralelo com o problema e como este se 

situa diante dos eixos teóricos. Por fim, são colocados os objetivos gerais e 

específicos do estudo.  

 O problema investigado nesta pesquisa é permeado por reflexões das 

noções de rede social a partir de dois eixos. O primeiro ancora-se na noção de 

rede social como estratégia de análise no âmbito de pesquisa em redes. O 

segundo eixo de problematização aborda os arranjos organizativos de 

organizações da sociedade civil articuladas entre si e/ou aos demais setores 

(público e privado). 

 Rede Social aqui é o conjunto de relações estabelecidas entre um grupo 

delimitado de atores. Geralmente elas possuem uma natureza informal, no 

sentido das relações enquanto grupo de atores não estarem prescritas e 

regulamentadas. É importante não confundir a noção de informalidade da rede 

como um todo com o grau de formalidade bastante variável nas relações entre 

atores, principalmente quando se trata do mapeamento de relações entre 

organizações. 
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 A relevância de estudar redes de articulação entre atores está na 

possibilidade teórico-metodológica não apenas de reconhecer, mas de analisar a 

interação mútua entre estrutura (grupo social) e os atores que a compõem. Isto se 

torna possível por meio do enfoque sobre três aspectos: os fluxos de informação; 

os processos de heterogeneidade homogeneidade de valores e; sobre os papéis 

dos atores. 

A configuração da Rede Social é identificada no processo de pesquisa a 

partir de consignas que permitem ao respondente escolher com algum grau de 

espontaneidade qual ator ele vai elencar. Este grau de espontaneidade está 

limitado a consigna do estudo. No presente trabalho a consigna para os gestores 

das organizações integrantes do Consórcio Social da Juventude de Salvador 

(CSJ/RMS) foi: “pense nas organizações (públicas, privadas, do terceiro setor, 

nacionais ou internacionais) com as quais a sua organização interage de modo a 

viabilizar a sua missão e os seus objetivos”.  

Destacar a consigna chama a atenção para o problema de pesquisa em 

questão, pois esta permite às organizações do CSJ citarem quaisquer outras 

organizações independente destas serem ou não do CSJ/RMS. O objetivo foi 

identificar a malha de relações entre organizações a partir do critério das 

parcerias essenciais para atuação e sobrevivência da organização respondente. 

Assim, as organizações respondentes não têm um universo de opções para 

escolher entre elas. Ao contrário, citam espontaneamente qualquer organização 

importante na empreitada de viabilização da missão e dos objetivos. Daí torna-se 

possível identificar a malha de relações “espontâneas” (envolvendo as 

organizações do CSJ/RMS e as citadas por elas) e se existe uma interação e qual 
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o grau de interação entre as organizações do CSJ/RMS. 

Consideramos que as relações entre organizações se concretizam por 

meio das relações entre as pessoas que as constituem, permeadas pelas normas 

e regras institucionais e reguladas pelas oscilações ambientais político-

econômicas. 

Diante das transformações sofridas pelos setores governamental, não 

governamental e privado a partir dos fenômenos da globalização e conseqüentes 

instabilidade do ambiente e escassez de recursos, os arranjos em rede 

apresentam-se como estratégia de atuação e sobrevivência. A referência teórica 

de literatura descreve, em sua maioria, classificações mais “puras” de arranjos 

entre organizações principalmente no âmbito da articulação da sociedade civil, 

chamadas redes sociais ou redes de movimentos sociais. Esta noção de pureza 

geralmente pode se referir tanto à articulação entre grupos de um mesmo setor, 

como à natureza da relação (prescrita e hierárquica ou horizontal e sem papéis 

definidos).  

A imbricação cada vez maior entre os setores público, privado e não 

governamental torna complexa a temática sob os diversos enfoques: grau de 

formalização e hierarquização; nível de convergência de objetivos ainda que 

numa mesma ação; continuum competição/cooperação, grau de dependência 

entre setores; e fronteiras entre ação social conjunta e conformidade e 

transformação social.  

As redes de movimentos sociais sejam elas puras quanto à inserção de 

atores da sociedade civil ou articule atores dos diversos âmbitos (público, privado 

e não governamental) têm como características unânimes (na literatura 
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consultada): a horizontalidade (ou busca dela) nas relações; espontaneidade no 

seu processo de formação; existência de papéis flexíveis e interdependentes e; 

objetivos comuns de melhoria de condições de vida (meio ambiente) e ampliação 

de participação social política da população excluída (dos bens públicos e de 

consumo). 

 Outro elemento nodal do problema de pesquisa encontra-se na discussão 

de onde estaria situada esta possível Rede (caso se apresentem grupos de atores 

conectados entre si), provavelmente híbrida, que se pretende mapear.   Esta 

discussão se coloca diante do objeto de estudo “parcerias estabelecidas pelas 

organizações integrantes do CSJ” por dois enfoques: a possibilidade de existência 

de parcerias em todos os âmbitos (governamental, não governamental e privado) 

e; o mapeamento desta rede a partir de um grupo de atores com uma tarefa em 

comum definida por um programa de governo, denominado Consórcio Social da 

Juventude e, muitas vezes, referido como Rede.   

No intuito de trazer alguma contribuição para o avanço destas reflexões, o 

presente estudo visa mapear a configuração e a dinâmica das interações 

mantidas pelas organizações do Consórcio Social da Juventude em Salvador 

(CSJ/RMS) com suas parcerias. Mais especificamente, o estudo terá dois 

enfoques centrais: a) a análise da rede social interorganizacional gerada pelas 

citações de parcerias (nas diversas instâncias – governamental, não 

governamental, instituições de ensino, privadas, dentre outras) das organizações 

do CSJ/RMS; b) analisar a subrede interorganizacional formada pelas 

organizações integrantes do consórcio, bem como a percepção dos atores 

respondentes quanto aos impactos da inserção no CSJ/RMS para o desempenho 
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de suas organizações.  

Para tanto se delineiam seis objetivos específicos: 

1. Mapear a teia de interações (formais e informais) das parcerias citadas 

pelas organizações integrantes do CSJ/RMS (Consórcio Social da 

Juventude em Salvador); 

2. Descrever aspectos macro estruturais – tamanho e densidade da rede 

gerada pelas interações mantidas pelas organizações do CSJ/RMS e suas 

parcerias; 

3. Identificar os papéis desempenhados (grau de centralidade, por exemplo) 

pelos diferentes atores nas interações mantidas pelas organizações do 

CSJ/RMS e suas parcerias;  

4. Analisar conteúdos e recursos transacionados nas redes 

interorganizacionais; 

5. Levantar percepções e indicadores de desempenho organizacional 

(coerência entre ações e missão, raio de ação, profissionalização da 

gestão, satisfação da equipe, visibilidade e reconhecimento social) que 

permitam avaliar impactos sobre o desempenho da organização 

relacionados à sua inserção no CSJ/RMS; 

6. Levantar percepções de vantagens e desvantagens da atuação em rede.  

O estudo da rede nos coloca diante de um conjunto de questões que, 

embora não se tornem objetivo do presente trabalho poderão ser utilizadas 

como dimensões para reflexão a partir dos dados obtidos e pontos de partida 

para investigações mais aprofundadas no futuro: 

• Como fica um agrupamento de organizações consorciadas em torno 
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de uma política de inserção no mercado por meio da iniciativa e 

regulação administrativo financeira do Estado?  

• Como fica a relação entre as entidades e uma organização parceira 

designada como gestora por deliberações estatais?  

• Que conseqüências esta legítima ordem hierárquica implica para 

uma tentativa de gestão em rede, para permitir a concretização de 

um programa de governo planejado consorciado em sua natureza 

(grupo de entidades efetivando uma ação comum)? 

• Como ficam os espaços de distribuição da fala e escuta entre 

organizações e a relação disto com o grau de importância que uma 

entidade tem no cotidiano da outra? Qual o impacto disso nos 

resultados do programa? 

• Apesar de não ser o objetivo do estudo, emerge a pergunta “O 

consórcio é, ou não, uma rede, e em que sentido?”. 

Estas questões têm um grau de complexidade acima da possibilidade do 

estudo em respondê-las. Mas a assunção dos objetivos do estudo 

supracitados pode auxiliar no avanço da elucidação das mesmas ou da 

proposição de outras mais pertinentes.  

A seguir serão apresentadas as estratégias de coletas de dados e de 

análise utilizadas no presente estudo. Para tanto estão presentes: a 

identificação das organizações participantes; justificativa da escolha destas; 

descrição do contexto em que atuam; descrição de procedimentos de coleta; e 

detalhamento de procedimentos de análise.  
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CAPÍTULO 5 - Delineamento Metodológico 

A análise de redes sociais é uma ferramenta que permite identificar e 

compreender as relações entre qualquer tipo de atores (organizações, grupos, 

indivíduos, etc.). Além de mostrar graficamente as análises da rede, permite o 

cálculo de indicadores estruturais da rede, como o grau de centralidade (Norman, 

A. G. e Alejandro, V. A., 2005).  

Hanneman (2005) avalia que a perspectiva da análise de redes predispõe o 

pesquisador a identificar múltiplos níveis de análise. Apesar disso, poucas 

análises de rede são feitas de fato integrando as posições e os papéis dos atores 

da rede com sua dinâmica geral de funcionamento, havendo tendência de fazer 

descrições separadas dos atributos, relações e nós envolvidos. Esta ferramenta 

de estudo permite analisar quais atores estão inseridos na rede e como suas 

posições podem ser identificadas em padrões mais gerais. O foco principal está 

em descrever seus atores em função de suas relações, não apenas em função de 

seus atributos (sexo, idade - indivíduos, forma jurídica, missão, etc. - 

organizações). Assim, as relações em si mesmas são tão importantes quanto os 

atores que a estabelecem.  

 

5.1 As organizações participantes 

A estratégia mais comum para limitar sua população é aquela delimitada 

pelos próprios atores, como, por exemplo, os funcionários de uma empresa, 

estudantes de uma sala de aula, comunidade de um determinado bairro. Estes 
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são grupos ou redes articulados em decorrência da delimitação do contexto em 

que se inserem (Hanneman, 2005). 

A escolha por estudar as parcerias estabelecidas pelas entidades que 

integram o Consórcio Social da Juventude foi permeada pelos seguintes motivos: 

o mapeamento de uma rede de interações necessita ser realizado com uma 

população de atores circunscrita, delimitada; a participação da pesquisadora 

como psicóloga em uma das ações do Consórcio, chamada atendimento psico-

social, facilitava o acesso às entidades participantes; boa parte das entidades do 

Consórcio são organizações de expressivo reconhecimento social e legitimidade 

em Salvador (no mínimo); e, como há questionamentos sobre o fato de se o 

Consórcio deve ser considerado ou não uma “rede”, o mapeamento das 

interações e da força das mesmas pode auxiliar no avanço desta discussão.  

As organizações participantes do estudo foram as entidades integrantes do 

Consórcio Social da Juventude em Salvador e Região Metropolitana – CSJ/RMS.  

 O Consórcio Social da Juventude 

As informações desta seção foram obtidas do Termo de Referência do 

Consórcio Social da Juventude (MTE, 2005) e do Projeto do Consórcio Social da 

Juventude de Salvador e Região Metropolitana (AVANTE - Educação e 

Mobilização Social, 2005). 

Os Consórcios Sociais da Juventude constituem uma das linhas de ação 

do Programa Nacional de estímulo ao Primeiro Emprego para jovens – PNPE do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE do Governo Federal. Nas principais 

capitais do Brasil, os Consórcios estabelecem a parceria entre o MTE e a 

sociedade civil na execução das ações do Programa com foco em seus três eixos 
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de organização: 1) fomento à geração de postos de trabalho; 2) preparação para 

o primeiro emprego e; 3) articulação com a sociedade civil. Tem como objetivo 

geral mobilizar e articular diferentes atores sociais para a criação e ampliação de 

oportunidades de inserção dos jovens no mundo do trabalho. Esta ação dura, em 

média, cinco meses e encontra-se em sua terceira edição.  

 A população atendida pelo programa constitui-se de jovens de ambos os 

sexos, na faixa dos 16 aos 24 anos, com renda familiar per capita de até meio 

salário mínimo e com o ensino médio incompleto ou completo. Os mais 

impactados pelos fenômenos de exclusão social têm prioridade, estes são os 

jovens: em conflito com a lei e/ou em cumprimento de medidas sócio-educativas; 

portadores (as) de necessidades especiais; mulheres; afro descendentes; 

indígenas; que assumem função de provedor (arrimo) da família; que tenham 

concluído o 2º grau (no máximo 30% do público).  

Operacionalmente, no modelo de gestão dos Consórcios Sociais da 

Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego estabelece convênio com uma 

entidade da sociedade civil organizada denominada de entidade âncora, que por 

sua vez contrata uma rede de entidades para a execução das ações de 

qualificação básica, social e profissional.  

A entidade âncora é escolhida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e/ou 

Delegacia Regional do Trabalho do Ministério – DRT. A escolha das entidades 

executoras acontece por meio de Audiências Públicas realizadas pelo MTE em 

articulação com a Delegacia Regional do Trabalho do Ministério - DRT, com a 

participação de entidades da sociedade civil organizada que atuam junto à 

juventude em ações de qualificação ou de inserção dos jovens no mundo do 
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trabalho.  

Os critérios para as organizações ingressarem no Consórcio são: ser uma 

entidade social de reconhecida atuação em âmbito local, regional ou nacional, 

com no mínimo três anos de regular atuação; b) ter em sua missão o trabalho 

com a juventude, atuando na área a que se propõe; c) ser uma associação civil 

sem fins lucrativos, fundação ou ser qualificada como organização da sociedade 

civil de interesse público; d) possuir capacidade logística e infra-estrutura 

suficiente para a realização das ações propostas; e) comprovar capacidade 

técnica para realizar as ações a que se propõe; f) comprovar capacidade para 

aportar contrapartida proporcional aos recursos envolvidos nas ações sob sua 

responsabilidade; e g) comprovar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.  

Além desses critérios, a escolha das organizações consorciadas teve em 

consideração a experiência acumulada na área de atuação específica, o 

reconhecimento público, e da aproximação com as comunidades com as quais 

iriam trabalhar. 

A entidade âncora além de atender os critérios para a escolha das 

entidades executoras, deve apresentar diferencial em relação às demais entidade, 

a saber: a) disponibilidade e garantia de cessão de espaço físico adequado para a 

implantação do centro de Juventude; b) estar sediada em sua base de atuação; c) 

disposição de dedicar-se predominantemente às ações do Consórcio; d) ser uma 

entidade social de reconhecida atuação em âmbito local, regional ou nacional, 

com no mínimo cinco anos de atuação; e) comprovar capacidade para aportar a 

contrapartida prevista no convênio. 

A entidade âncora é responsável pela elaboração e encaminhamento do 
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projeto, efetivação do mesmo através da coordenação (gestão administrativo-

financeira e técnica) e emissão de relatórios descritivos do funcionamento do 

Consórcio Social da Juventude. Deverá, ainda, promover ações e eventos junto 

ao empresariado local, em parceria com a DRT, a fim de divulgar as ações do 

CSJ. 

Compondo, ainda, a configuração do funcionamento operacional do CSJ, 

temos: Secretaria Executiva (entidade âncora) - responsável por toda a gestão 

das ações previstas no Plano de Trabalho e pelo monitoramento e avaliação das 

ações junto às entidades executoras; b) Conselho Deliberativo: responsável pelo 

monitoramento e avaliação das ações constantes do Plano de Trabalho que 

integra o convênio celebrado com o MTE, sendo integrado pela entidade-âncora e 

por entidades eleitas para representar a rede de entidades executoras; c) 

Conselho Consultivo: tem por objetivo promover a articulação com o setor 

privado, visando à inserção dos jovens o mundo do trabalho, sendo composto 

pela entidade-âncora e por instituições representativas do empresariado, dos 

trabalhadores e dos governos locais.  

A meta final do programa é inserir cerca de 30% dos jovens no mundo do 

trabalho. O programa inclui o Serviço Civil Voluntário e o incentivo ao 

empreendedorismo, através do auto-emprego e pequenos negócios. Os 

empresários participantes do programa recebem um selo de parceiro da 

juventude, além de uma subvenção econômica bimestral por emprego gerado, até 

o limite de seis parcelas, desde que as empresas comprovem que estejam com 

regularidades de tributos e contribuições devidas (FGTS, INSS, SRF, e Ativa 

União). 
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O Consórcio Social da Juventude em Salvador e Região Metropolitana – 

CSJ/RMS 

As informações desta seção são provenientes do projeto da terceira edição 

do CSJ/RMS elaborado pela entidade âncora e executora AVANTE – Educação e 

mobilização social (2005).  

O CSJ/RMS tem como objetivos específicos ampliar e dar continuidade ao 

Consórcio Social da Juventude da Região Metropolitana de Salvador, pela 

formação de uma Rede de organizações da sociedade civil; promover ações de 

formação e de inserção no mundo do trabalho; criar condições para participação 

na formulação de políticas públicas de juventude; garantir a prestação de Serviço 

Civil pelos jovens. 

 As metas do CSJ/RMS são: 1500 jovens qualificados para a vida e para o 

trabalho e beneficiados via concessão de auxilio financeiro, e, 450 jovens 

colocados no mercado de trabalho. 

As 21 entidades do CSJ/RMS dividem-se em dois grupos: transversais – 

realizam 140 horas de qualificação básica (língua portuguesa e matemática), 40 

horas de equidade (raça, relações de gênero e deficiência e estratégias de 

inclusão social) e 40 horas de inclusão digital (informática básica) e; executoras – 

realizam a qualificação profissional propriamente dita. Todos os jovens do 

programa realizam as atividades propostas pelas entidades transversais. Já as 

executoras capacitam apenas os jovens designados para sua respectiva oficina 

profissionalizante.  

 A gestão do CSJ/RMS terceira edição se dará a partir das seguintes 

instâncias: a) Rede – espaço de relações predominantemente horizontais, 
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formada pela totalidade das instituições participantes; b) Conselho Deliberativo – 

formado por seis instituições da rede (duas escolhidas pela âncora e quatro pelo 

voto na rede) e coordenado pela entidade âncora; Conselho Consultivo – formado 

pela entidade âncora e por instituições representativas do empresariado, dos 

trabalhadores e dos governos locais; Secretaria Executiva – instância operativa 

do Consórcio coordenada pela entidade âncora; e, Conselho Jovem – formado 

pelos representantes eleitos pelos jovens do programa, sendo um representante 

por turma/ oficina. 

O CSJ de Salvador e Região Metropolitana também se diferencia dos 

demais com as atividades do chamado Balcão de Atendimento Psico-social, 

espaço instituído para dar conta das mais diversificadas demandas extra 

qualificação profissional, desde atividades culturais (filmes, concertos, peças 

teatrais), até encaminhamentos nas áreas de saúde e jurídica. 

  Na edição passada o CSJ/RMS atingiu as metas de inserção e foi 

considerado exemplo pelo modelo do balcão de atendimento. A inserção no 

mercado de trabalho só é computada para assunção da meta se acontece após 

80% do curso concluído. Entidades da edição passada que não inseriram 

qualquer jovem, não puderam continuar no programa. 

De acordo com a entidade gestora do consórcio (Avante) apenas três 

Consórcios Sociais da Juventude no país mantiveram a mesma âncora por três 

edições, o que pode representar um reconhecimento e legitimação da gestão 

destas âncoras por parte do Ministério do Trabalho e Emprego.  
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5.2 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 O presente trabalho integra dados quantitativos e qualitativos. Os 

quantitativos concentram-se em boa parte dos itens fechados do questionário, 

provendo base para os cálculos diversos de centralidade, densidade e tamanho, 

freqüências de citações e de dados demográficos. Os dados qualitativos 

envolvem as questões abertas do questionário; o registro dos comentários 

espontâneos dos respondentes durante a aplicação do instrumento; as súmulas 

(atas das reuniões de rede); relatório do seminário de avaliação final do 

CSJ/RMS, projeto do CSJ/RMS 2006 e; entrevistas não estruturadas com uma 

das gestoras da entidade âncora.  

O questionário semi-estruturado desenvolvido para coleta de dados teve 

como referência o instrumento de coleta do trabalho de doutorado de Régis 

(2005). Seu estudo de caso buscou descrever redes informais de amizade, 

confiança e informação de empresários de 07 incubadoras de base tecnológica 

em Recife. Os itens foram adaptados ao contexto de parcerias entre organizações 

não governamentais e demais setores com base nos indicativos da literatura e 

com ênfase no mapeamento de uma rede interorganizacional.  

O questionário semi-estruturado (ver Anexo B) foi respondido por escrito 

pelos participantes do estudo, com a pesquisadora presente para dirimir dúvidas e 

registrar comentários espontâneos. 

O instrumento foi organizado em 06 partes:  

I) aspectos de identificação e caracterização da organização – como forma 

jurídica, ano de criação, missão, número de funcionário, etc. - e do respondente, 

como função e tempo de inserção na organização;  
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II) mapeamento da rede interorganizacional – o respondente é orientado a listar 

15 organizações com as quais a sua organização interage de modo a viabilizar 

sua missão e seus objetivos;  

III e IV) percepção da natureza das relações – o respondente informa com que 

freqüência a situação colocada acontece com cada uma das organizações que 

listou anteriormente; 

V) Levantamento da percepção dos indicadores de desempenho relacionados à 

inserção no CSJ/RMS. Esta parte inclui perguntas sobre motivo do ingresso no 

CSJ/RMS; 

VI) Solicita-se ao respondente que liste vantagens e desvantagens da atuação em 

rede (sendo rede, o que ele considera como rede).  Em seguida há um espaço 

para o respondente fazer quaisquer comentários que considerar pertinente. Esta 

sessão de comentários será um espaço para emergência de conteúdos não 

previstos pelo questionário. 

Em geral foi critério para escolha do respondente, aquele que conhecesse 

as parcerias da entidade e a natureza destas relações. A disponibilidade de 

tempo também foi um critério importante. 

O tempo médio de duração de aplicação do questionário foi de 01 hora e 

meia. Das 21 entidades integrantes do Consórcio Social da Juventude, 18 

responderam e devolveram o questionário. A coleta durou 06 meses, de 

novembro de 2005 a maio de 2006. 

 Em seqüência, são apresentadas as demais fontes de dados, mais 

especificamente os dados qualitativos. 

 As súmulas são uma espécie de atas das reuniões de rede (solicita-se a 
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presença de todas as entidades integrantes do CSJ-SSA) com o registro da pauta 

proposta para a reunião, do que foi discutido, dos encaminhamentos das decisões 

tomadas e das proposições de pautas futuras. No início da reunião definia-se um 

representante de qualquer entidade para registrar as falas e elaborar a súmula 

posteriormente e enviar para os demais. Havia a proposta de não repetir o 

responsável pela súmula, o que imprime uma variação de observadores e seus 

respectivos filtros perceptivos. Ao todo foram 11 súmulas registradas entre os 

períodos de 20 de dezembro de 2005 e 02 de agosto de 2006. A periodicidade 

das reuniões de rede registradas foi de uma reunião por mês, com exceção dos 

meses de abril e julho em que houve duas reuniões.  

Por ocasião da aplicação do questionário foi registrado todo comentário 

espontâneo. Espontâneo no sentido de não se referir estritamente a uma questão 

do instrumento semi-estruturado, embora possa ter sido suscitado por esta. 

O relatório do seminário de avaliação final do CSJ/RMS como a 

designação indica, é o registro das discussões realizadas por ocasião de um 

seminário de avaliação realizado em setembro de 2006, após e encerramento das 

atividades do CSJ/RMS. 

Todos estes registros foram disponibilizados pela entidade âncora do 

CSJ/RMS, a AVANTE Qualidade, Educação e Vida. Além disso, foram realizadas 

algumas entrevistas não estruturadas com a gestora da entidade âncora. 

  As entidades foram previamente informadas sobre a utilização dos dados 

estritamente para fins de estudo e apenas fizeram parte do estudo após 

assinarem o termo de consentimento (ver Anexo 1).   
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5.3 Estratégias de análises de dados  

Para identificação das redes de interação foi utilizado o grafo como 

ferramenta, onde as unidades de análise (entidades do CSJ/RMS e organizações 

por elas citadas) serão representadas por pontos e as relações entre elas por 

linhas unindo os pontos. O software Ucinet para Windows versão 6.81 foi usado, 

organizando os dados sob a forma de matrizes e calculando indicadores macro e 

micro estruturais da rede e dos nós que a compõem (atores). Após a montagem 

das matrizes, estas foram transferidas para o programa NetDraw para 

visualização e análise gráfica das matrizes. O benefício do uso destes dois 

programas é a rápida visualização dos atores e dos padrões de ligações 

permitindo a movimentação dos pontos e alterações de formas e cores. O 

diagrama gráfico das redes representa as organizações (através dos pontos e dos 

códigos dos nomes) e as relações (através das linhas e setas). 

Para gerar uma rede no programa NetDraw é preciso construir matrizes de 

adjacência quadradas (mesmo número de linhas e colunas) e idênticas (mesmos 

atores listados nas linhas e colunas). A matriz pode ser simétrica (as relações 

entre os nós são bidirecionais) ou normal (possui fluxos unidirecionais e 

bidirecionais). Nesta pesquisa, a matriz construída com as organizações do 

Consórcio é normal, mas foi simetrizada para cálculos específicos conforme 

demonstrado na Etapa 3 descrita neste capítulo. 

Os indicadores principais da macro-estrutura da rede analisados no 

presente trabalho são: a densidade - avalia a quantidade de conexões existentes 

em relação à quantidade de conexões possíveis e; o tamanho – revela a 

quantidade de ligações existentes. Já os indicadores micro estruturais são: 
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centralidade de grau – grau de conectividade do ator na rede; centralidade de 

grau de entrada – quantas vezes o ator é citado; centralidade de grau de saída – 

quantos atores cita; centralidade de intermediação – grau em que é ponte entre 

os demais; papéis dos atores e recursos transacionados por eles. 

Em seqüência, a trajetória de tratamento dos dados é apresentada em quatro 

etapas cronológicas: codificação dos nomes das organizações, codificação das 

respostas do questionário, operacionalização das rotinas de cálculos do UCINET 

6.81 e utilização dos dados qualitativos. 

Etapa 1: A codificação dos nomes das organizações  

O critério utilizado para a codificação das organizações foi a natureza 

jurídica destas, de modo que facilitasse a identificação rápida e clara das 

parcerias entre os diversos segmentos (não governamental, governamental e 

privado) nas matrizes, nos grafos e nas listas geradas pelos cálculos macro e 

micro estruturais.  

No entanto, como a maior parte das organizações codificadas não 

participaram do estudo e não responderam dados básicos de identificação, a 

codificação baseou-se nas informações dos próprios respondentes e em 

pesquisas em páginas afins na web.  

A primeira codificação foi das organizações participantes e, em seguida, de 

todas as organizações por elas. Para tanto foram usadas letras (até 2) e números 

(pela ordem em que foram sendo codificadas dentro do seu grupo específico). Os 

códigos estão descritos no Quadro 2, a seguir: 
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Código Descrição 

C (C1-C22) 

Organizações sem fins lucrativos integrantes do Consórcio 

Social da Juventude participantes do estudo e/ou citadas  

Gf (Gf1-Gf11) Governo Federal 

Ge (Ge1-Ge15) Governo Estadual 

Gm (Gm1-Gm16) Governo Municipal 

O (O1-O38) 

Associações sem fins lucrativos nacionais citadas e não 

integrantes do Consórcio (Institutos, Fundações, 

Organizações não Governamentais, Associações). 

Oi (Oi1-Oi14) 

Associações sem fins lucrativos citadas internacionais citadas 

e não integrantes do Consórcio (Institutos, Fundações, 

Organizações não Governamentais, Associações). 

P (P1-P5) Empresa privada 

R (R1-R8) Rede de Organizações sem fins lucrativos 

U (U1 e U2) Universidade Pública 

Up (Up1-Up4) Universidade/ Faculdade Particular 

D (D1-D22) 

Diversos (instituições religiosas, instituições de ensino secular 

e organizações não passíveis de categorização).  

Quadro 2: Codificação das organizações 
 

Etapa 2: A codificação das respostas do questionário 

Em geral, foram usadas três escalas de medida para composição das 

matrizes: 1) medidas binárias de relação, que diferencia relações existentes 

(codificadas com o nº. 1 na matriz de dados) e não existentes (codificadas com o nº. 0); 
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2) medidas nominais de categoria múltipla – pode ser usada para atributos 

diferenciando-os, como, por exemplo, 1= recursos financeiros, 2= orientações 

técnicas, 3 = suporte jurídico e; 3) medidas ordinais de ranking de relações – foi 

utilizada para medir a força das relações, por exemplo, 4= muito próximo, 3= 

próximo e assim por diante. 

Além disso, muitas medidas de nominais de categoria múltipla foram 

transformadas numa série de medidas binárias, sendo tratadas como presença 

(1) ou ausência (0) de laços. As perguntas do questionário de 01 a 09, 

respondidas com a escala (5) sempre, (4) frequentemente, (3) ocasionalmente, 

(2) raramente e (1) nunca foram codificadas como presença do atributo os itens 

(4) e (5), atribuindo-se 1 e como não presença do atributo as respostas (1), (2) e 

(3). Para a escala (1) não ocorreu, (2) ocorreu pouco e (3) Ocorreu muito presente 

na parte V, utilizou-se a mesma tendência, atribuindo-se o código 1 para (3) 

Ocorreu muito e 0 para (1) não ocorreu e (2) ocorreu pouco. 

Etapa 3: operacionalização das rotinas de cálculos do UCINET 6.81 

Os cálculos macro e micro estruturais podem ser realizados de três formas, 

a partir da matriz de dados: 1) assimétrica – mantém-se as relações da forma 

como são colocadas na matriz originalmente, sejam elas bi ou unidirecionais; 2) 

simetrizada pelos máximos – se um dos atores sinaliza que acontece uma 

relação, esta é considerada mútua, ou seja, nos dois sentidos e; 3) simetrizada 

pelos mínimos – se um dos atores não sinaliza a existência da relação, ou seja, 

se ela é unidirecional, a relação é excluída da matriz.  

Régis (2005) considera que a simetrização pelos mínimos é uma medida 

qualitativa da relação, pois se dois atores citam-se mutuamente é um indicativo de 
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que este constitui um laço forte. A simetrização pelos mínimos só foi utilizada na 

avaliação da Rede Consórcio – a sub rede formada apenas pelas entidades do 

CSJ respondentes e citadas.  

A simetrização pelos máximos, neste estudo, foi útil quando se objetivou 

medir papéis dos atores na rede como um todo, incluindo os que não puderam 

responder o questionário e, portanto, não tinham como validar as relações em que 

foram citados. 

A matriz assimétrica foi utilizada sempre que se configurou como dado 

mais relevante as relações unidirecionais ou bidirecionais da forma como foram 

colocadas originalmente pelos respondentes. 

De qualquer forma, em muitas das medidas foram feitas simulações com 

as matrizes simetrizadas ou não, avaliando a pertinência dos dados gerados para 

cada matriz e cálculo específico. No mais, explicitaremos qual tipo de matriz 

(assimétrica ou simétrica) os dados foram gerados a depender do cálculo 

pretendido. 

As estratégias de identificação dos chamados atores críticos (conectores 

centrais, corretores de informação e expansores de fronteiras) são detalhadas a 

seguir: 

Conectores centrais 

 Os conectores centrais foram definidos através do cálculo de centralidade 

de grau e de intermediação por meio de rotinas específicas do software UCINET, 

a partir da matriz de adjacência simetrizada pelos máximos, ou seja, validando as 

relações unidirecionais como recíprocas. Logo após, realiza-se a média aritmética 

dos índices de centralidade dos atores. Conector central será todo ator com 
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centralidade de grau e de intermediação acima da média aritmética, tendo como 

referência de classificação a centralidade de grau. 

Corretores de informação 

Estes atores são identificados a partir do cálculo da média aritmética dos 

índices de centralidade de intermediação da matriz de adjacência simetrizada 

pelos máximos. Os que ficaram acima da média aritmética foram considerados 

corretores de informação, classificados por ordem crescente de intensidade, ou 

seja, quanto maior o índice mais forte o papel do ator como corretor de 

informação. 

Expansores de fronteiras 

A partir da matriz de adjacência simetrizada pelos máximos buscou-se 

identificar os atores pontos de corte da rede, definidos com base no cálculo de 

blocos de segmentação. A partir da média aritmética da quantidade de blocos 

segmentados por cada um dos atores, foram identificados os situados acima da 

média como expansores de fronteiras. 

Etapa 4: utilização dos dados qualitativos 
 

Com exceção das questões abertas do questionário e dos comentários 

espontâneos, as demais fontes de dados qualitativos foram buscadas com o 

intuito de enriquecer, contextualizar e dar sentidos à discussão dos resultados. 

Após a realização das análises quantitativas e categorização temática das 

questões abertas do questionário e dos comentários espontâneos, foi possível 

identificar pontos nodais e lacunas mais relevantes para compreensão do 

conjunto de dados.   

 A partir destes enfoques previamente identificados, os diversos registros 
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qualitativos (súmulas, relatório de seminário de avaliação, projeto do CSJ/RMS, 

entrevistas não estruturadas) foram analisados. 

 Após cumprimento destas quatro etapas, um amplo conjunto de dados foi 

gerado. No próximo capítulo, buscamos analisar este conjunto de dados 

articulados à teoria. 
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PARTE III – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados com base nos seis objetivos do estudo 

distribuídos em duas seções principais: 1) a Rede Geral – gerada pela imbricação 

de todos os atores respondentes e não respondentes citados e; 2) a Rede 

Consórcio – subrede formada apenas pelos integrantes do Consórcio Social da 

Juventude de Salvador e Região Metropolitana (CSJ/RMS) respondentes e não 

respondentes citados. 

 Na primeira seção, ao apresentar a Rede Geral, são analisados: aspectos 

de identificação e caracterização das entidades participantes; mapeamento da 

teia de interações; aspectos macro estruturais (tamanho e densidade) e micro 

estruturais (papéis dos atores e recursos transacionados na rede e; atores críticos 

– conectores centrais, corretores de informação e expansores de fronteiras). 

Na segunda, que contempla a Rede Consórcio, além dos aspectos 

abordados na seção anterior, são analisados mais dois grupos de dados: 

percepção de impacto no desempenho das organizações participantes 

decorrentes da inserção no Consórcio Social da Juventude e; a relação entre as 

entidades e o programa CSJ/RMS. 

Os dados qualitativos são apresentados imbricados aos quantitativos, na 

medida em que se fazem possíveis associações entre os dois conjuntos de 

dados. Neste sentido, os dados qualitativos assumem papel de contextualização e 

de ferramenta de interpretação.  

A denominação Rede aqui se coloca no sentido conceitual da análise de 

redes em pesquisa, discutida no capítulo 2, como grupo de relações 
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estabelecidas, ou não, a partir de uma população delimitada de atores. 

Outro aspecto a ser considerado durante toda leitura dos resultados e 

discussões é a natureza dinâmica, complexa e mutante das Redes, o que implica 

olhar os resultados contextualizados em um dado momento do tempo, momento 

da coleta dos mesmos. Certamente as Redes apresentadas aqui sofreram 

transformações após o seu mapeamento para a pesquisa. 
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6.1 A Rede Geral 

 

A Rede Geral consiste no mapeamento de todas as parcerias citadas pelos 

respondentes a partir da consigna: “Pense nas organizações (públicas, privadas, 

do terceiro setor, nacionais ou internacionais) com as quais a sua organização 

interage de modo a viabilizar a sua missão e os seus objetivos”.    

 

 6.1.1 Aspectos de identificação e caracterização das organizações  

Ao todo foram 153 organizações citadas. Dentre estas: 13,6% (n=21) 

integrantes do CSJ/RMS; 38,7% (n=60) organizações sem fins lucrativos não 

respondentes, 38 nacionais, 14 internacionais privadas e oito redes de 

organizações não governamentais nacionais; 26,4% (n=41) governamentais 

sendo 10 federais, 15 estaduais e 16 municipais; 3,9% (n=6) instituições de 

ensino superior, duas públicas e quatro particulares; 3,2% privadas (n=5) e; 

14,2% (n=22) categorizadas como diversas. O Anexo C demonstra os valores do 

cálculo de centralidade de grau de saída (quantas organizações a entidade cita) e 

centralidade de grau de entrada (quantas vezes a organização é citada) de todas 

as organizações respondentes e não respondentes.  

Dentre as quatro entidades do CSJ/RMS que não responderam ao 

questionário, uma não foi referida por qualquer entidade respondente, por este 

motivo o n da categoria C (entidades do CSJ/RMS) é 21 e não 22 (total de 

entidades integrantes do CSJ/RMS) ou 18 (total de respondentes). 

 

A descrição detalhada desta codificação encontra-se na seção anterior de 
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delineamento metodológico. 

A seguir, duas Figuras (04 e 05) ilustrativas da distribuição das 

organizações. A primeira, mais geral, agrupa as organizações seis blocos: 1) 

entidades do CSJ/RMS; 2) associações sem fins lucrativos – ONGs nacionais e 

internacionais e redes; 3) governos (federal, estadual e municipal); 4) 

organizações privadas; 5) instituições de ensino superior e; 6) diversos. A 

segunda figura mostra a distribuição de forma detalhada, separando as ONGs 

nacionais e internacionais, bem como as instâncias federativas governamentais 

(federal, estadual e municipal).  
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Figura 4: Distribuição geral das organizações respondentes e citadas 
 

A distribuição geral permite observar a prevalência de parcerias 

estabelecidas com associações sem fins lucrativos, em azul (ONGs nacionais, 

Média = 25 
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internacionais e redes), configurando o terceiro setor. Em segundo lugar, estão as 

organizações governamentais nas suas três instâncias com representação 

significativa no balanço total de parcerias por setor. 

O reduzido número de organizações privadas deve ser considerado com 

cautela, pois parece decorrer mais da forma de codificação e da ampla gama de 

organizações que possuem natureza jurídica de associação sem fins lucrativos do 

que da pouca participação do setor privado na rede mapeada. Por exemplo, 

existem ao menos sete institutos de conhecidas empresas do mercado inclusas 

na codificação “O” (associações sem fins lucrativos).  
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Figura 5: Distribuição detalhada das organizações respondentes e citadas 

 

A distribuição detalhada permite identificar prevalência de parcerias com 

associações sem fins lucrativos e/ou ONGs nacionais. Isto corrobora o estudo de 

Dufloth (2005) sobre parcerias estabelecidas por fundações de Belo Horizonte, 

Média = 14,1 
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onde há predominância de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Colocam-

se acima da média aritmética também as entidades do consórcio (dado esperado 

por serem as respondentes), seguidas do governo municipal e estadual.  

Os “diversos” não estão sendo considerados como categoria de análise por 

não representarem um grupo específico identificado.  

 A rede de interações entre as organizações é constituída por organizações 

dos diversos setores e instâncias, com prevalência de organizações do terceiro 

setor. Lembrando da consigna que origina a rede deste estudo (pense nas 

organizações com as quais a sua organização interage de modo a viabilizar a sua 

missão e os seus objetivos), esta imbricação entre os três setores exemplifica 

toda a discussão de Falconer (1999) quanto ao surgimento do terceiro setor no 

Brasil. Este foi marcado pela natureza de parceria com os setores privado e 

governamental, diferente do fenômeno ocorrido nos Estados Unidos (onde nasce 

em busca pela diferenciação dos demais setores). 

 Em consonância, Meirelles (2005) identifica como os processos de 

intervenção social no Brasil acontecem via interdependência entre os três setores, 

como estratégia de potencialização de recursos. Para Marteleto (2001), a 

motivação do Estado no estabelecimento de parcerias com ONGs faz sentido a 

partir da reestruturação do seu papel (crise do Estado de Bem Estar Social), 

saindo da departamentalização e verticalização para distribuir este papel com 

instâncias sociais locais. Já a mobilização das organizações privadas em torno de 

parcerias com ONGs estaria em garantir mercado consumidor futuro e criar uma 

imagem ‘politicamente correta’, de acordo com Falconer (2001). 

Alguns dados de caracterização e identificação das organizações, como 
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tempo de existência da organização, número de funcionários e função do 

respondente, são das 18 organizações que participaram do estudo, dentre as 22 

integrantes do CSJ/RMS, pois este foram dados obtidos através do questionário 

de pesquisa.  

A maior parte das organizações possui entre 10 e 20 anos de existência.  

No total, este tempo varia entre cinco e 134 anos, estando distribuídos da 

seguinte forma: uma com 137, quatro entre 29 e 47 anos, nove entre 10 e 20 e 

quatro entre 05 e 07 anos. Dados ilustrados na Figura 6: 
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Figura 6: Tempo de existência das organizações 

 

A missão das organizações foi categorizada em cinco tipos: educação para 

cidadania e mobilização social – nove entidades; desenvolvimento comunitário 

local - quatro; inserção social do negro e valorização da cultura afro – cinco; 

preservação do meio ambiente – duas e; inserção social do deficiente – duas. 

Conforme Figura 7, a seguir: 
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Figura 7: Quantidade de organizações de acordo com a missão 
 

As organizações categorizadas em desenvolvimento comunitário buscam 

alcançar este objetivo via educação para cidadania. Foram categorizadas desta 

forma por ter este objetivo específico declaradamente em suas missões: o de 

educar para a cidadania como estratégia para promover o desenvolvimento da 

comunidade em que se encontram. 

A presença maciça de organizações com o emblema de educação para a 

cidadania relaciona-se diretamente com o objetivo final do CSJ/RMS: qualificação 

profissional. Tal missão, educação para cidadania, busca ser concretizada por 

meio de oficinas profissionalizantes em distintas ênfases (manutenção náutica, 

telemarketing, costura, congelamento, manutenção em máquinas de costura e 

computadores, etc.).  
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Já a presença de organizações com temáticas em inserção do negro e do 

deficiente integra a política afirmativa do CSJ/RMS de qualificar para inserir a 

faixa populacional notadamente excluída do mercado de trabalho. Segundo o 

documento do projeto do CSJ/RMS esta qualificação não se restringe ao trabalho, 

sendo meta do programa a qualificação para a vida e para o trabalho.  Assegurar 

o respeito à diversidade de raça, gênero, credo, opção sexual e portadores de 

deficiência é estratégia de formação para a vida e para enfraquecimento dos 

mecanismos sociais de exclusão, de acordo com os pressupostos do programa. 

Em consonância, as duas organizações direcionadas à defesa do meio ambiente 

também atendem ao requisito de formação integral para cidadania, 

conscientizando os jovens diante destas questões. 

Em seqüência ao mapeamento dos dados demográficos das entidades, 

apresentamos o número de funcionários que varia muito de uma organização 

para outra: vai de zero a 510.  A distribuição é bastante variada também, como 

mostra a Figura 8, a seguir: 
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124 (N=1); 6% 

 

 

Figura 8: Número de funcionários das organizações 
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O número de funcionários se refere à quantidade de pessoas fixas na 

organização. Das organizações que não possuem funcionários, uma relatou ter 55 

prestadores de serviços atualmente. Nas outras duas, este número depende de 

projetos em andamento, sendo bastante variável. Uma das organizações não 

respondeu este dado.   

Esta variabilidade na quantidade de pessoas dependendo da aprovação e 

financiamento de projetos promove uma grande instabilidade nas ONGs e nas 

suas equipes de trabalho. Tais equipes apresentam dificuldade em manterem-se 

as mesmas, pois seus integrantes são itinerantes e intermitentes, em busca de 

remuneração contínua. Esta instabilidade pode ter interferência na qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos já que, ainda que aquele projeto ou programa seja re-

editado, nem sempre encontrará a equipe anterior disponível esperando-o. Perde-

se, assim, parte do know how adquirido com a experiência do fazer direto dos 

profissionais, permanecendo a experiência dos gestores fixos na organização.  

No referente às funções dos respondentes do questionário da pesquisa, 

presidentes, diretores, administradores e coordenadores (de projetos, 

pedagógicos, financeiros e executivos) predominaram. Em geral os respondentes 

do instrumento foram integrantes das equipes gestoras da organização, fator que 

contribui para a consistência e qualidade das informações coletadas na pesquisa.  

O tempo de inserção destes variou de dois a 30 anos, estando distribuído 

da seguinte forma: dois a sete anos - nove entidades; 12 a15 anos – seis; 20 - 

uma e 30 - uma. Quatro organizações não participaram do estudo e uma não 

respondeu este item do questionário. O tempo de inserção também contribui para 
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a qualidade das informações coletadas, uma vez que o menor tempo de inserção 

considerado (dois anos) já representa uma vivência considerável do cotidiano 

organizacional. Quanto à natureza jurídica, com exceção do CEAFRO vinculado à 

Universidade Federal da Bahia, todas as demais entidades são associações sem 

fins lucrativos. 
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6.1.2 Mapeamento da Teia de Interações 

No presente estudo, a rede interorganizacional é gerada a partir da 

primeira consigna do instrumento, que solicita aos atores respondentes a citação 

das organizações (no máximo 15) com as quais a sua entidade interage de modo 

a viabilizar sua missão e seus objetivos. A Figura 9 representa graficamente o 

mapeamento da teia de interações formada pelas organizações participantes do 

estudo e suas parcerias. Os círculos representam as organizações e as setas, a 

direção das relações entre elas. As cores simbolizam a categorização das 

organizações de acordo com o setor ao qual pertencem e/ou natureza da 

organização, conforme legenda elucidativa ao lado da Figura 9. 

 

Figura 9: Mapeamento da teia de interações 

 Entidades CSJ-RMS 
 ONGs nacionais 
 ONGs Internacionais 
 Redes 
 Governo Federal 
 Governo Estadual 
 Governo Municipal 
 Instituições de Ensino 

Superior 
 Organizações Privadas 
 Diversos 
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 Importante notar que não existe a formação de subredes isoladas, estando 

todos os atores conectados entre si, ainda que não diretamente. Isto revela um 

amplo e concreto potencial de relações a ser explorado pelos integrantes da rede. 

Esta rede totalmente conectada é bem diferente da encontrada por Régis 

(2005) ao mapear a rede de relações entre empresários de incubadoras de base 

tecnológica de Recife, onde foram encontrados 12 subgrupos isolados. A 

comparação aqui é válida apenas para constatar a possibilidade de encontrar 

atores com chances muito menores de trocar recursos e informações do que os 

atores das ONGs mapeados na Rede Geral deste estudo, ainda que atuem em 

um mesmo âmbito (incubadoras de base tecnológica). A ressalva se deve a 

serem estudos e sujeitos de pesquisa bastantes distintos em sua natureza e 

objetivos. 

Visualmente, podemos identificar que as organizações governamentais, 

representadas pelos círculos em tons de verde (Gf - verde-escuro, Ge - verde e 

Gm - verde-fluorescente) predominam como relações em comum entre boa parte 

das entidades do CSJ/RMS. Este dado se confirma com o cálculo proporcional da 

quantidade das organizações por categoria sobre a quantidade de vezes que são 

citadas (centralidade de grau de entrada) na Rede geral. Os resultados deste 

cálculo encontram-se ilustrados na Figura 10, a seguir: 
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Figura 10: Organizações citadas em comum entre as entidades respondentes do 

CSJ/RMS 
 

Pode-se observar que se destacam como organizações mais comuns as 

Instituições de Ensino Superior (U e Up), as do Governo Federal (Gf) e as do 

CSJ/RMS (C), respectivamente. 

A média aritmética (linha vermelha) desta medida proporcional (1,5) indica, 

ainda, outros grupos de organizações que se destacam por aparecerem mais em 

comum entre as entidades respondentes do CSJ/RMS, como o grupo “C” 

(entidades do CSJ/RMS, em vermelho na figura 3) e “Oi” (ONGs internacionais, 

em azul claro na figura 3).  

 

Média = 1,5 
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6.1.3 Aspectos Macro Estruturais: densidade e tamanho 

A densidade relaciona o tamanho da rede interorganizacional e a 

quantidade de relações existentes entre os atores. 

A rede gerada pelo total de citações (Rede Geral) apresentou uma 

densidade muito baixa, de 0.0095 indicando que está sendo utilizado menos de 

1% do potencial existente de relações. Esta baixa densidade é esperada, já que 

135 atores citados não responderam o questionário, pois não faziam parte da 

população delimitada pelo estudo. 

Um dado mais esclarecedor quanto à baixa densidade é o do tamanho da 

rede inteorganizacional, calculado em 221 relações efetivas em um total de 

23.256 possíveis, pois demonstra o alto potencial de relações a ser explorado e 

desenvolvido na rede. Neste sentido, o grande número de atores não 

respondentes se associa ao tamanho grande da rede para explicar o dado de 

baixa densidade, conforme colocado por Hanneman (2005): à medida que o 

tamanho da rede cresce, há expectativa de decréscimo na densidade e de 

formação de subgrupos.  

Apesar da baixa densidade, a não formação de subgrupos indica um real 

potencial de maior aproveitamento e difusão dos recursos transacionados na 

rede. A utilização deste potencial por meio do incremento nos contatos, permitiria 

que os atores desfrutassem do alcance na malha de relações, vantagem de 

atuação em rede colocada pelos respondentes: “Um que se relaciona melhor com 

determinadas esferas e outro que tem maior clareza dos objetivos e do 

funcionamento de determinado programa”. Esta fala é bem característica de 

vantagem da atuação em rede diante de uma malha de relações híbrida (esferas 
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dos setores governamental, não governamental e privada). 

 

6.1.4 Aspectos Micro Estruturais: recursos transacionados, papéis dos 

atores e atores críticos 

 

Recursos Transacionados 

 

As entidades participantes do estudo indicaram no questionário o que 

buscavam na relação com suas parcerias, escolhendo no máximo dois dos itens: 

suporte financeiro, orientações técnicas, suporte jurídico, viabilizar ações 

conjuntas e outros. A partir deste dado foi feito um levantamento do que se busca 

nas parcerias de acordo com os grupos de organizações categorizados no 

estudo.  

Desta forma foi possível identificar o que as entidades respondentes do 

CSJ/RMS, buscam nas suas relações entre si, com outras Ongs nacionais, ONGs 

internacionais, Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, Redes, 

Instituições de Ensino Superior e Organizações Privadas. Este levantamento 

encontra-se ilustrado na Tabela 01, a seguir: 
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 O que as respondentes buscam (%) 
Em que grupo 
de 
organizações 
buscam  

Suporte 
financeiro 

Orientações 
Técnicas 

Informações Viabilizar ações 
conjuntas 

C x C 0 8 28 64 

C x O 17 8 24 51 

C x Oi 45 5 3 47 

C x Gf 40 6 11 43 

C x Ge 39 6 11 41 

C x Gm 39 7 5 49 

C x P 38 0 13 49 

C x U e Up 0 30 10 40 

C x R 6 0 38 43 

Médias  24,8 7,8 15,9 47 

Tabela 1: O que as organizações buscam nas suas parcerias   
 

A maioria das entidades do CSJ/RMS busca viabilizar ações conjuntas nas 

parcerias estabelecidas com outras organizações não governamentais. Segundo 

Loiola e Moura (1997) esta é uma das funções básicas da formação de redes. A 

busca de informações vem em segundo (apenas 24%), seguida de suporte 

financeiro (17%) e orientações técnicas (8%).  

Alguns comentários espontâneos dos gestores durante a coleta parecem 

indicar que o termo orientação técnica foi compreendido como indicador de uma 

relação de dependência e não horizontal. Isto pode ter contribuído para os 
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reduzidos índices de busca por orientação técnica na maioria dos grupos 

relacionados na tabela. 

A natureza da parceria com ONGs internacionais é basicamente de busca 

por viabilizar ações conjuntas via assunção de suporte financeiro junto a estas, 

sendo ínfimas as citações quanto a busca de informações e orientações técnicas. 

Fontes (2004) sinaliza como o arranjo em redes caracterizado pela transposição 

de fronteiras integrando elementos nacionais e internacionais tem sido necessário 

para garantir o sustento das ONGs. 

Provavelmente os índices baixos de busca por informações e orientações 

técnicas têm relação com as diferenças de contexto sócio-econômico que 

implicam níveis e naturezas de intervenção próprios do contexto de cada 

localidade. De acordo com um comentário espontâneo de um dos gestores de 

uma ONG em prol da inserção do negro, esta é convidada com freqüência por 

uma ONG internacional para fornecer informações e orientações técnicas sobre 

intervenções sociais neste âmbito. 

A observação comparativa dos índices da coluna suporte financeiro 

demonstra as ONGs internacionais como maior fonte de suporte financeiro se 

comparadas aos demais grupos.  

O papel das organizações governamentais e privadas para as entidades do 

CSJ/RMS também se define como fornecimento de suporte financeiro. Como era 

de se esperar, na relação com as entidades privadas há índice expressivo de 

busca por suporte financeiro. 

O dado da relação com o governo e com organizações privadas 

caracterizada essencialmente na busca de suporte financeiro levanta dúvida 
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sobre a conotação de interdependência entre os setores apontada por Meirelles 

(2005). A sobrevivência de boa parte das ONGs e a concretização de seus 

projetos de intervenção social tem dependido totalmente do suporte financeiro do 

governo e de organizações privadas. Isto caracteriza relações de dependência 

não só financeira, desde quando este suporte financeiro está geralmente 

condicionado a delimitações prescritas do que fazer, como e que resultados 

apresentar em exímios relatórios. Falconer (1999) chega a denominar de 

‘fragilidade’ esta dependência financeira por colocar continuamente em dúvida 

sua continuidade e auto-sustento. 

Algumas falas acerca de vantagens da atuação em rede identificadas 

durante a coleta enfatizam a potencialização das ações por meio da concentração 

de esforços e competências, e colocam isto como estratégia para aumentar o 

poder de influência das ONGs nas políticas públicas. A noção de rede dos 

respondentes esteve sempre associada à noção de redes sociais na literatura 

como redes mais “puras” formadas espontaneamente, dotadas de horizontalidade 

e integradas por associações sem fins lucrativos (em sua maioria).  

Estas asserções dos respondentes nos fazem refletir na possibilidade, 

ainda que “romântica”, de que a organização das associações sem fins lucrativos 

em redes sociais coesas pode reduzir um pouco sua condição de dependência 

dos demais setores, a partir da homogeneização de recursos e informações entre 

pares. 

  Esta discussão nos remete à relação apontada por Fontes (2004) entre 

formação de estoque de capital social para mobilização de recursos e as posições 

ocupadas pelos indivíduos nas redes.  Para o autor, o acesso aos recursos e o 
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impacto ou poder das ONGs diante do ambiente em que atuam é delimitado pelo 

desenho das redes em que se inserem. 

  Em consonância, Forni (2002) observa como organizações comunitárias de 

Buenos Aires não integradas em rede possuem um desenvolvimento 

organizacional mais débil se comparadas às demais e tornam-se vulneráveis aos 

interesses da política local. 

Avaliando agora a relação das entidades do CSJ/RMS com as Redes 

chama atenção a busca por informações, sendo o grupo (redes) que apresenta 

este dado de forma mais expressiva (38%), como mostra a coluna informações da 

tabela. Estas redes são redes de movimentos sociais compostas em sua maioria 

por associações sem fins lucrativos, organizadas formalmente para diferentes 

fins. Não serão caracterizadas aqui para evitar identificação das parcerias citadas.  

O dado significativo de busca pela informação na parceria com as redes 

nos remete ao sentido etimológico da palavra rede trazida por Fachinelli, Marcon 

e Moinet (2001), proveniente do latim retis (malha de captura de caças), 

identificando a essência da rede como instrumento de obtenção de informações. 

O raciocínio na via inversa (são redes porque viabilizam o fluxo de informação) 

mostra que as Redes destacadas como parceiras importantes na assunção da 

missão e dos objetivos das entidades são relevantes por cumprir este papel: ser 

espaço de obtenção de informações, fortalecendo sua identidade como rede. 

Interessante notar que o maior e único expressivo índice de busca por 

orientações técnicas aparece na relação com as instituições de ensino superior, 

como mostra a coluna orientações técnicas da Tabela 01. Isto pode indicar que o 

papel destas na ação sócio-comunitária tende a se direcionar na tentativa de 
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aplicação e multiplicação do conhecimento acadêmico e que, principalmente, tem 

sido percebido pelos seus parceiros e usuários de seus serviços desta forma. 

No entanto, esta legitimidade conferida às Instituições de Ensino Superior 

parece mais premente no âmbito das atividades de extensão continuadas se 

comparadas às de pesquisa. O registro dos comentários espontâneos demonstra 

uma visão utilitarista das atividades de pesquisa, sendo vistas pela maioria dos 

respondentes como coletoras de informações e benefícios: “... elas não vêm com 

o sentido de ajudá-los, mas sim de fazer um estágio, uma coleta em uma área 

específica da instituição e depois vão embora. Não há uma freqüência 

delimitada.”  

Provavelmente por este motivo foi tão difícil ter acesso a algumas 

organizações e foi inviabilizada a coleta com outras.  

O fato de nenhuma organização indicar o item do questionário de busca 

por suporte jurídico na relação de parceria chama muita atenção. Este dado não 

condiz com os resultados do estudo de Dufloth (2005) sobre processos de gestão 

de informação em que informações acerca de legislação do terceiro setor, 

tributária e trabalhista são as mais procuradas por associações sem fins 

lucrativos. A ausência da indicação deste item estaria relacionada a uma 

compreensão do termo “suporte jurídico” como suporte profissional formal e não 

como orientações de cunho jurídico. Além da indicação deste estudo, era de se 

esperar a busca de suporte ou orientação jurídica nas parcerias, principalmente 

nas relações entre entidades do consórcio, pois no início desta edição do 

consórcio houve a exigência por parte do Ministério do Trabalho e Emprego 
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(MTE) de vários ajustes em documentos e elaboração de outros para aceitação 

de novas entidades e manutenção de outras.  

 

Papéis dos atores  

 

Os dados que permitem a análise de papéis de atores específicos são 

obtidos das questões da parte III do questionário. Nesta o gestor da entidade 

responde para cada organização que citou se esta: indica para participar de 

eventos e programas; fornece informações de procedimentos; orienta na 

formação de rede de contatos; mostra fontes de financiamento; foi convidada para 

discutir idéias antes de colocá-las em prática; ajuda a concluir prazos; amplia 

visibilidade social e; informa sobre terceiro setor. Cada questão gera uma matriz, 

na qual são calculadas as centralidades de grau de entrada (nº. de ligações que o 

ator recebe de outros, denotando sua popularidade naquele item específico).  

A Figura 11 é a Rede Geral, excluídas boa parte das organizações que não 

possuem um papel definido para as entidades respondentes, ou seja, que não 

foram citadas por n entidades simultaneamente. Este n varia muito.  

O cálculo das médias não foi referência para o n por apresentar valores 

muito baixos (entre 0.275 e 0.627). Mesmo quanto às médias foram calculadas na 

matriz da Rede Consórcio (só as entidades respondentes) o valor chegou a, no 

máximo 1.143. No caso da Rede Geral isto se deve a grande quantidade de 

organizações citadas não respondentes. No caso da Rede Consórcio, isto pode 

estar relacionado a baixa densidade, ou seja, pouco número de relações efetivas 

diante das possíveis, a ser discutido na seção pertinente à Rede Consórcio. 
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Assim, o critério para definir o n a ser considerado para destacar alguns atores, foi 

considerar a maior, as duas ou as três maiores medidas de centralidade de grau 

de entrada (receptividade) em cada matriz, ou seja, em cada questão. Na legenda 

da Figura 11 há referência do n considerado em cada matriz. 

 

 

 

Os atores C17, C18 e Oi4 estão destacados com o círculo preto, pois foram 

citados por 03 ou 04 entidades como organizações que as indicam para 

participação em eventos e/ ou programas, sendo a C17 a com maior grau de 

receptividade (4). 

As organizações destacadas em azul, C17, O13, O16, O17, O20, Oi4, Gf7, 

Gm12, U1 e U2, foram citadas pelo papel de fornecer informações de como as 

coisas funcionam ou sobre procedimentos adotados no cotidiano da sua 

organização. A quantidade de organizações destacadas neste item é maior do 
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Figura 11: Papéis dos atores 
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que nos demais e indica um bom fluxo de troca de informações sobre 

procedimentos cotidianos, fluxo este bem distribuído entre os atores, não havendo 

um centralizador deste tipo de informação, o que torna o seu fluxo mais 

homogêneo e menos dependente de atores específicos (conectores centrais ou 

corretores de informação, a serem vistos na seção sobre atores críticos). 

Os círculos vermelhos indicam atores destacados pelos respondentes 

como importantes por orientar na formalização de redes de contatos com outras 

organizações relevantes para o seu desenvolvimento. As organizações com grau 

de centralidade de entrada três e quatro nesta matriz específica, são: C17 (maior 

grau, quatro), C18, Oi5, Gf7 e Gm12.  

Os círculos verdes assinalam organizações citadas por mostrarem fontes 

de financiamento às parceiras. O N variou em de dois a três, e C15, C17, C18, 

O1, Oi9, Ge10, Gm8 e Gm12 assumem este papel na rede, com destaque para a 

C17, com grau de centralidade de grau de entrada ou receptividade 3.  

Os atores envoltos pela cor amarela, C11, C15, C17, Oi4 e Gm12, são os 

que foram convidados pelas respondentes para discutir idéias inovadoras antes 

de colocá-las em prática (n= 3; 4 ou 5). Deste grupo destacam-se Gm12 (n=5), 

C17 e Oi4 (n=4). Os atores que exercem este papel são atores que estabelecem 

relações de alta confiança para com os seus parceiros. 

Os círculos em azul claro sinalizam organizações que auxiliaram as 

respondentes concluir prazos que de outra forma seriam difíceis de conseguir. 

C17, O17, Oi4 e Gm12 obtiveram grau de centralidade de entrada de 2 e 3, com 

destaque para C17 (n=3). 

As organizações em destaque pelo círculo rosa (n: 3, 4 e 8) são citadas por 
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fazer com que outras instâncias sociais vejam o trabalho das respondentes, 

ampliando a visibilidade ou legitimidade perante a sociedade. São elas: C17 

(n=8), O21, Gf5, Gm10 e Gm16.  

Os círculos marrons sinalizam organizações relevantes por ser fonte de 

informação sobre o que está acontecendo no âmbito do terceiro setor para as 

respondentes (n=3; 5). C15 e C17 são as organizações mais citadas neste item, 

sendo a C17 a de maior receptividade (n=5). 

Neste levantamento quanto às informações transacionadas na rede alguns 

atores se destacam tanto pelo alto grau de centralidade como pela quantidade de 

papéis em que se situa como central. 

A C17 revela-se uma entidade do consórcio com relevante papel na Rede 

Geral, ao ser citada em todos os aspectos acima com o maior grau de 

centralidade de entrada ou receptividade em quase todos (exceto fornecimento de 

informações sobre procedimentos e; ser convidada para discutir idéias). A sua 

atuação mais característica junto às parceiras é ampliar a legitimidade social 

destas permitindo que outras instâncias vejam o trabalho das mesmas. 

Uma organização do governo municipal, a Gm12, apresenta grau de 

receptividade significativo em quatro itens: fornece informações sobre 

procedimentos, amplia rede de contatos, mostra financiamento e é convidada 

para discutir idéias. 

Uma ONG, a Oi4, também apresenta grau de receptividade relevante em 

quatro itens, sendo discutir idéias com suas parceiras, seu principal papel na 

Rede Geral, os demais são: indicar para participar de eventos e programas, 

fornecer informações sobre procedimentos e auxiliar na conclusão de prazos.  
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Duas entidades do consórcio, a C15 e a C18, aparecem em três índices 

com graus de receptividade relevantes, dos quais destacaremos dois. A C15 atua 

junto às parceiras discutindo idéias e fornecendo informações sobre terceiro setor. 

Já a C18 atua na formação de redes de contatos e na indicação de eventos e 

programas. 

Atores críticos na Rede Geral: conectores centrais, corretores de 

informação e expansores de fronteiras 

Todas as entidades do CSJ/RMS respondentes são conectores centrais e 

corretores de informação na Rede Geral. Portanto serão abordados os demais 

atores da Rede Geral que se destacam nestas posições. A discussão sobre 

atores do consórcio que assumem estes papéis é mais producente se avaliada 

apenas na Rede Consórcio considerada na segunda seção deste capítulo, com 

exceção dos expansores de fronteiras. 

A Rede Geral apresenta 23 atores que desempenham papel de conectores 

centrais. Cinco delas não respondentes são as organizações governamentais Gf7 

e Ge7, as instituições de ensino superior U2 e Up4 e a ONG internacional Oi4. As 

demais foram as 18 entidades respondentes do consórcio. O fato de organizações 

não respondentes serem conectores centrais explica porque na Rede Geral todos 

os atores estão conectados não havendo a formação de subgrupos (figura 3, p.), 

pois ainda que entidades do CSJ/RMS não tenham citado seus pares (outras 

entidades do CSJ/RMS) estas mantêm parcerias em comum.    

Os conectores centrais são atores com alto grau de acessibilidade na rede 

e boa parte dos fluxos de comunicação passam por eles, fatores reveladores de 

concentração de poder (Marinho da Silva, 2003; Marteleto, 2003). 
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O Anexo D contém a tabela demonstrativa em ordem decrescente de cada 

tipo de ator crítico. Nela se encontram todos os atores que obtiveram índices de 

centralidade acima da média para cada cálculo específico. 

O cálculo das médias de centralidade de intermediação indica 26 atores 

que desempenham o papel de corretores de informação. As não respondentes 

Gf7, Ge7, U3, Up4 e Oi4 (conectoras centrais) também são corretoras de 

informação (um dos critérios para definição dos conectores centrais), somando-se 

ao grupo a Gm7, a O21 e a R6.   

Lago Júnior (2005) localiza a relevância destes atores em conectar os 

subgrupos na Rede Geral permitindo a manutenção dos fluxos de informação, por 

meio da grande quantidade de suas ligações indiretas. 

 Os atores C21, C12, C18, C7, C16, C20, C6, C14 e C17 desempenham o 

papel de expansores de fronteiras na Rede Geral, conectando os subgrupos 

desta, mantendo o fluxo de informações e impedindo a fragmentação da Rede. 

Lago Júnior (2005) compara a relevância destes atores aos conectores centrais  

A seguir, a Rede Consórcio, um recorte da Rede Geral configurado apenas 

pelos respondentes e não respondentes citados integrantes do CSJ/RMS.  
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6.2 A Rede Consórcio 

  A Rede Consórcio constitui-se de 21 atores respondentes e não 

respondentes integrantes da terceira edição do Consórcio Social da Juventude de 

Salvador e Região Metropolitana - CSJ/RMS.  

A C19, inicialmente categorizada por integrar as entidades constituintes do 

CSJ/RMS foi retirada no início da análise de dados por não ter sido citada por 

nenhuma das organizações, nem ter respondido o questionário. 

Para configurar a Rede Consórcio e realizar os cálculos afins, foram 

excluídas da matriz de adjacência as linhas e colunas de todos os atores de outra 

natureza (O, Oi, Gf, Ge, Gm, U e Up, P e R).   

Esta seção (5.2) divide-se em cinco partes: 5.2.1. o mapeamento da teia de 

interações – identificação geral da existência ou não de conexão entre os atores, 

da direção uni ou bidirecional das relações entre eles, da força destas relações e 

do tempo de duração destas; 5.2.2. aspectos macro estruturais (tamanho e 

densidade) e conseqüências para os fluxos de informação; 5.2.3. aspectos micro 

estruturais – papéis dos atores e recursos transacionados, centralidades de grau 

de entrada e saída e identificação de atores críticos ; 5.2.4. percepções de 

impacto e possíveis associações com índices de centralidade de grau de entrada 

e saída e; 5.4.5. as entidades do CSJ/RMS e o programa CSJ/RMS. 
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6.2.1 Mapeamento da teia de interações 

A figura 12 demonstra a configuração da teia de interações estabelecidas 

entre as entidades do consórcio.  

 

 

 

Figura 12: Rede Consórcio 

 

Diferente da Rede Geral, a Rede Consórcio apresenta a formação de um 

subgrupo isolado e de organizações completamente desconectadas das demais. 

Podemos observar duas entidades respondentes, a C12 e a C21, que não citaram 

qualquer outra entidade do CSJ/RMS, ou sequer foram citadas por elas. Há 

também, mais duas entidades isoladas da Rede Consórcio, C1 e C13, diferente 

das duas primeiras por estarem conectadas mutuamente. Isto fala de um 

distanciamento da Rede Consórcio, e pode revelar certa independência direta das 

demais para sua sobrevivência. Ainda que exista um vínculo com o programa, 

certamente que o distanciamento com as demais entidades deste interfere no 
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andamento da ação de qualificação dos jovens, uma vez que esta é planejada 

consorciada em sua natureza.  

Este distanciamento, entretanto, não significa exclusão quanto aos 

recursos e informações transacionados na Rede Geral ou até mesmo na sub 

Rede Consórcio. Tal fato acontece porque C12 e C21 se conectam a sub Rede 

Consórcio via outras organizações, dentre as quais se encontram conectores 

centrais e corretores de informação da Rede Geral, como Gf7 e Oi4 (C12) e Up4 

e Ge7 (C21).  Já C1 e C13 estão conectadas à Rede Geral por organizações que 

não assumem papel de conectoras centrais, mas que são citadas por apenas 

mais uma entidade, estando associadas a apenas mais uma organização.   

A conexão destas quatro entidades do CSJ/RMS a organizações parceiras 

das demais auxilia na não formação de grupos isolados na Rede Geral, conforme 

identificado na seção 5.1.2 deste capítulo.  

 A rigor, se tomarmos a definição de Rede no âmbito da metodologia de 

análise de redes sociais, no qual rede é o grupo de atores que possuem relações 

com outros, as entidades do CSJ/RMS em sua totalidade não constituem uma 

rede entre si, pois temos cinco entidades que não se conectam diretamente a 

nenhuma das demais. São elas: C1, C12, C13, C19 (não respondente e não 

citada por qualquer entidade) e C21.  

  A reflexão sobre a direção das relações (unidirecionais ou bidirecionais) 

torna-se possível a partir dos grafos gerados pelo cálculo de simetrização pelos 

mínimos (rotina do ucinet que mantém apenas as relações recíprocas, ou seja, 

em que os atores citam-se mutuamente).  

Estes mostram a existência de apenas três pares de relações recíprocas 
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entre os atores, fenômeno ilustrado na Figura 13: 

 

 

Figura 13: Rede Consórcio simetrizada pelos mínimos 

 

Para Régis (2005) a simetrização pelos mínimos é um indicativo qualitativo 

da relação, pois a citação mútua (bidirecional) revela que este constitui um laço 

forte. A partir das considerações de Boissevan, Marinho da Silva (2003) 

acrescenta que os fluxos simétricos de conteúdo transacional na relação 

bidirecional tornam eqüitativos a distribuição de status, poder e das expectativas 

entre os atores.  Isto fortalece a relação de confiança entre atores, uma vez que 

não há receio de trocas desvantajosas, favorecendo uma das partes. 

Neste sentido, vale pensar sobre possíveis impactos da ausência de 

relações recíprocas e da baixa densidade de relações na Rede Consórcio, 

durante a execução do programa. Caso estas relações estejam permeadas por 

percepções de desvantagem nas trocas da Rede, há possibilidade de 
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interferência na consecução dos objetivos gerais do programa Consórcio e na 

assunção de um de seus objetivos colocados no projeto de 2006: buscar 

constituir-se uma rede. 

Dois dos respondentes identificam a existência de competitividade entre 

atores da rede, e apresentam incômodo por perceber nuanças entre parceria e 

benefício unidirecional. Isto é identificado como entrave à atuação conjunta: 

“Cada um quer saber qual será sua fatia do bolo... o capital consegue corroer 

onde menos se imagina”; “tentativas de parcerias às vezes viram relação 

comercial”. 

Em consonância com a constatação dos respondentes acima, houve um 

episódio em que uma entidade precisava de sala para realização de atividades e 

lhe foi proposto como solução por outra entidade do CSJ/RMS o aluguel de uma 

sala de suas dependências. Isto revela o estabelecimento de uma relação 

comercial, a despeito da possibilidade de um empréstimo, o que seria um 

exemplo de vantagens de atuação em rede colocado pelos participantes: 

“utilização do potencial de mobilização de recursos (humanos e materiais), por 

meio da racionalização dos mesmos (compartilhando-os) ou pelo aumento do 

fluxo”. 

Fontes e Martins (2004) defendem a análise de processos de inserção dos 

atores nas redes e dos desenhos formados a partir de então e do quanto estes 

desenhos são mais ou menos funcionais no alcance dos seus objetivos. Assim, o 

mapeamento da rede auxiliaria na compreensão dos mecanismos de interação 

entre organizações, a partir da análise da distribuição concreta dos recursos e, 

consequentemente, de poder. 
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O item 12 do questionário que avalia grau de proximidade entre as 

organizações também é um indicativo de força da relação. Solicitou-se às 

entidades respondentes que sinalizassem o nível de relacionamento com as 

organizações citadas passando pelas seguintes gradações: muito próximo - é 

uma das organizações que a sua estabelece mais contato no momento; próximo - 

a sua organização interage bem com esta, mas não pode ser considerada a mais 

próxima; menos que próximo - não há problemas em interagir com esta 

organização, mas não existem esforços ou ações para estreitar as relações com a 

mesma e; distante - só há interação entre a sua organização e esta quando é 

absolutamente necessário. 

A figura 14 ilustra o grau de proximidade entre as organizações do 

consórcio. a legenda que a acompanha relaciona as cores às gradações de 

proximidade. 

 

 

Figura 14: Força da Relação/ Rede Consórcio 
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As relações simétricas anteriores mostradas na Figura 13 são 

representadas por laços fortes designados pelas entidades como próximos ou 

muito próximos. A despeito da baixa densidade, as poucas relações existentes se 

caracterizam mais por laços próximos ou muito próximos (68%). Bastante 

contraditório, se compararmos este dado com as poucas relações bidirecionais 

(simétricas) encontradas, já que relação simétrica é indicativo qualitativo de força 

da relação. Isto nos faz pensar em duas hipóteses: há uma dissonância 

perceptiva entre as entidades do consórcio quanto à natureza das relações que 

estabelecem e/ou; há relações de forte dependência, desde quando A é 

importante para B concretizar seus objetivos e B não precisa de A.  

Quanto ao tempo de parceria entre as entidades, demonstrado na Figura 

15, na Rede Consórcio, um pouco mais da metade (56%, n=22) possui de um 

mês a três anos (dois anos, em sua maioria) de relacionamento. Referente às 

demais, sete (18%) já estabeleciam parceria entre ‘três anos e um mês’ a cinco 

anos, nove entre seis e dez anos.   

Tempo de Parceria

3 anos; 22; 
58%3 a e 1 m; 7; 

18%

6 a 10 anos; 9; 
24%

3 anos

3 a e 1 m

6 a 10 anos

 

 

Figura 15: Tempo de parceria 
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É possível que algumas destas relações com tempo de existência de um 

mês a três anos tenham sido geradas no âmbito do CSJ/RMS existente há três 

anos. Este dado não é consistente, pois há possibilidade da interação ter se 

estabelecido em outros espaços (mesma comunidade de intervenção) e por 

outros motivos (como fóruns afins sobre meio ambiente, inserção do negro, 

educação para cidadania). De qualquer forma, as estabelecidas a partir da 

convivência no consórcio, representam a configuração deste espaço como local 

de fomento a troca de informações e viabilização de ações conjuntas mesmo fora 

dele.  

Há uma questão no questionário perguntando especificamente se a relação 

com determinada entidade aconteceu após o ingresso no CSJ/RMS. Mas este 

dado ficou impreciso, pois algumas entidades não responderam ou destacavam 

que foi após o CSJ/RMS, mas que não foi ocasionado por ele.  

 

6.2.2 Aspectos Macro estruturais  

O tamanho da Rede Consórcio é de 39 relações efetivas em um total de 

420 relações potenciais, por meio da combinação entre as 21 entidades 

analisadas (participantes ou citadas). Isto significa uma densidade de 0,092, 

indicando que apenas 9,29% do potencial de relações está sendo utilizado, ou 

seja, a densidade desta sub-rede é baixa. Ainda que as relações unidirecionais 

fossem consideradas recíprocas esta densidade dobraria de tamanho, chegando 

a 18,58%, permaneceria baixa. 

De acordo com Hanneman (2005), a baixa densidade representa pequeno 

potencial de troca e mobilização de recursos, o que empobrece o leque de opções 



 135 

para solucionar problemas. 

Com base nas asserções de Marinho da Silva (2003) sobre a correlação 

entre densidade, potencial de comunicação e de homogeneidade de valores, esta 

baixa densidade pode representar entraves aos processos de convergência de 

valores. 

Considerando que estas organizações realizam uma ação conjunta por 

meio de um programa em pleno exercício, chama atenção a baixa densidade de 

relações e sua implicação para a efetivação das ações propostas no programa 

CSJ/RMS. Traremos alguns relatos de documentos escritos e registros de 

comentários espontâneos que podem estar vinculados a baixa densidade de 

relações e ao baixo potencial na comunicação entre os atores. 

Os registros consultados (reunião final de avaliação do consórcio e 

súmulas) e os relatos sobre vantagens e desvantagens da atuação em rede 

levantados no questionário de pesquisa sinalizam problemas no fluxo e na 

disponibilidade da informação. Isto fica explícito em situações quotidianas das 

reuniões de rede, como, por exemplo, percepções diferenciadas de atores sobre a 

concretização de atividades previamente acordadas pela rede em prol da inserção 

no mercado de trabalho. Neste sentido, alguns declaravam não ouvir falar de 

inserção em momento algum, enquanto outros identificavam a operacionalização 

da ação para inserção em pleno andamento.  

Nas súmulas das reuniões (em seis súmulas dentre 11) há queixas 

constantes da necessidade de melhorar a comunicação entre as entidades 

executoras (oferecem cursos de qualificação profissional) e as transversais 

(oferecem qualificação básica: equidade, inclusão digital e elevação de 
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escolaridade). Estes problemas de comunicação podem ter contribuído para uma 

série de problemas operacionais como choques de horários para utilização de 

salas e repetição de conteúdos ministrados aos jovens.  

 No registro do seminário final de avaliação do CSJ/RMS há relatos 

colocando a necessidade de melhorar a qualidade da comunicação tanto entre a 

âncora e as entidades, como das entidades entre si.  Há, ainda, solicitações de 

que o espaço da rede se torne espaço de transferência de tecnologia social entre 

as instituições, o que indica reconhecimento por parte das entidades do potencial 

de melhoria no fluxo da informação e os possíveis benefícios advindos desta 

melhoria. Estes benefícios são descritos pelas entidades ao citarem vantagens da 

atuação em rede: “informações são vantagens no sentido de ampliação do 

conhecimento e da velocidade do fluxo das informações, abertura de espaços de 

trocas e combinações que viabilizam novos olhares sobre os ‘fazeres’ em 

capacitação social”.  

 Os problemas de comunicação da Rede Consórcio parecem ter sofrido 

certa influência do processo de implementação de um sistema informatizado 

integrado de banco de dados e avaliação do CSJ/RMS. Da leitura das súmulas 

depreende-se que da segunda reunião (janeiro/2006) até a nona (julho/2006) são 

recorrentes as solicitações de alimentação do banco de dados e de dificuldades 

neste processo, como problemas na instalação e utilização do sistema. Estas 

dificuldades possivelmente estão relacionadas ao alto grau de complexidade do 

sistema, a infra-estrutura não compatível e a pouca disponibilidade de pessoal em 

termos de carga horária para realização desta tarefa. 

O problema da infra-estrutura chega a ser explicitado por um dos 
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respondentes, ao considerar que a informação não está disponível a todos, 

principalmente para aqueles que não dispõem de tecnologias de informação 

(internet, por exemplo): “O consórcio vem se sofisticando e exigindo que as 

entidades se atualizem, mas elas não têm dinheiro para investir em tecnologia de 

gestão social (avaliação informatizada, CD-Rom)”. Nem todos os atores da rede 

partilham desta percepção, pois uma entidade chega a sinalizar que a 

participação no consórcio viabilizou a melhoria da infra-estrutura da organização 

(equipamentos).  

Ayres (2004) sinaliza como a adoção de uma tecnologia não acessível a 

todos pode ter o efeito oposto ao desejado, ao invés de acelerar e democratizar a 

informação, interrompe ou retarda o seu fluxo, as tomadas de decisão e a 

concretização de ações. Mas se há incremento de benefícios econômicos, é 

possível melhorar a infra-estrutura e a qualidade e rapidez na veiculação das 

informações (Forni, 2002). Como conseqüência, Fachinelli, Marcon e Moinet 

(2001) comentam como um alto potencial de comunicação delineia um alto grau 

de eficiência na rede.  

 

6.2.3 Aspectos Micro estruturais 

Papéis dos atores e recursos transacionados  

 Os papéis dos atores na Rede Consórcio já foram identificados na Rede 

Geral. Apesar de a Rede Consórcio integrar apenas as entidades do programa 

CSJ/RMS, a quantidade de vezes que são citados no exercício de determinado 

papel permanece a mesma da Rede Geral. Isto acontece porque somente as 

entidades do CSJ/RMS responderam o questionário. Serão retomados novamente 
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para que fique mais claro o papel destes na Rede Consórcio. Ademais, faremos 

um levantamento nas duas direções: 1) quais atores são mais citados exercendo 

determinado papel e 2) quais atores buscam mais parceiros que exercem 

determinado papel. Ao lado do ator, entre parênteses e na cor azul, estão quantas 

vezes ele foi citado ou quantos parceiros que exercem aquele papel ele buscou. 

Como critérios, estabelecemos os dois números maiores ou o maior (caso este 

esteja muito maior que o segundo). Para facilitar a identificação de atores que se 

repetem eles estão com a mesma cor sempre. Este levantamento é demonstrado 

a seguir na Tabela 02: 

Papel do ator 
 

Ator que exerce Busca parceiro que 
desempenha este papel 

Indica para participar de 
eventos e programas  

C17(4) e C18(3) C9(8); C3(3) e C15 (3)  

Fornece informações de 
procedimentos  

C17(2) C9(7) 

Orienta na formação de 
rede de contatos 

C17(4) e C18(3) C9 (3) e C3(3)  

Mostra fontes de 
financiamento 

C17(3); C15(2) e C18 (2)  C3(3); C14(2); C16(2) e C18 
(2) 

Foi convidada para 
discutir idéias 

C17(4); C15(3) e C11(3) C9(12)  

Ajuda a concluir prazos C17(3) C9(4); C3(3) 
Amplia visibilidade social C17(8) C9(5); C3(3); C16(3) e 

C20(3) 
Informa sobre terceiro 
setor 

C17(5); C15(3) e C18 (2) C9(6); C3(3) e C16(3) 

Atores mais freqüentes C17; C18; C15 C9; C3 
   
Tabela 2: papéis dos atores x quem busca parceiros que exercem aquele 
papel 
 

 A construção da tabela permitiu a rápida identificação dos papéis e 

recursos transacionados pelos atores na rede. A entidade C17 possui grande 
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relevância na rede em todos os papéis descritos na Tabela 02, com destaque 

para as funções de ampliar a visibilidade social das parceiras e fornecer 

informações sobre o terceiro setor.  

Já na busca por atores que desempenham determinado papel destaca-se a C9.  

Esta entidade apresenta uma busca mais intensa por parceiros que: informem 

sobre como as coisas funcionam e sobre procedimentos adotados no cotidiano da 

organização; venham discutir idéias com ela, antes dela colocá-las em prática e; a 

indiquem para participar de eventos e programas.  

As centralidades de grau de entrada e saída 

O cálculo das médias das centralidades de grau de entrada (quantas vezes 

o ator é citado) indicou que apenas 09 das organizações (dentre 21) possuem 

centralidade acima da média, que, vale ressaltar, é bastante baixa (1,857). As 

entidades com maior centralidade de entrada ou maior popularidade na Rede 

Consórcio são: C17, C11 (citadas por 06 entidades) e C6 e C8 (citadas por 04 

entidades). No Anexo E encontra-se uma tabela com os graus de centralidade de 

entrada e de saída de cada ator da Rede Geral.  

A medida de centralidade de grau de entrada mostra seis atores que não 

são citados por nenhuma das outras. O que significa dizer não representarem 

organizações que contribuem significativamente para que as demais alcancem a 

concretização de seus objetivos, são elas: C3, C9, C12, C14, C20, e C21.  

A média das centralidades de grau de saída (quantidade de citações que o 

ator faz) foi a mesma (1,857), mas houve maior concentração na distribuição, com 

destaque a uma organização que citou 13 entidades do consórcio como parcerias 

importantes na viabilização de seus objetivos. Com base nas considerações de 
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Marinho da Silva (2003), pode-se interpretar que este ator possui alto potencial de 

expansão na rede. Ao mesmo tempo, se retomarmos a sua intensa busca por 

atores que desempenhem quase todos os tipos de papéis explicitados na Tabela 

02, podemos levantar a hipótese de um alto grau de dependência deste ator 

diante dos demais. 

Atores críticos: conectores centrais e corretores de informação 

Os atores C9, C17, C11 e C6 são conectores centrais e corretores de 

informação na Rede Consórcio. Isto implica em maior concentração de poder por 

exercerem as seguintes atribuições: estão bastante acessíveis aos demais atores 

e assumem uma posição privilegiada quanto às trocas de informação na Rede; 

interligam subgrupos na rede, exercem maior grau de controle sobre a 

possibilidade de interação entre os demais atores e podem interromper o fluxo de 

comunicação entre eles.  

O fato da C9 aparecer como ator crítico e a relação disto com a 

concentração de poder devem ser analisados com cautela. Para realização deste 

cálculo a matriz foi simetrizada pelos máximos, ou seja, consideramos toda 

relação unidirecional como bidirecional. No caso da C9 isto parece delicado, pois 

ela não tem reciprocidade de nenhuma das nove entidades que citou e busca 

intensamente auxílio dos demais como mostrado na Tabela 02. Isto indica mais 

uma relação de dependência do que de poder, conforme já foi apontado. 

O Anexo E contém a tabela demonstrativa em ordem decrescente de cada 

tipo de ator crítico. Nela se encontram todos os atores que obtiveram índices de 

centralidade acima da média para cada cálculo específico. 

Na próxima seção serão discutidos a natureza e o grau do impacto da 
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inserção no consórcio para as entidades. Interessante observar este dado para a 

C9, pois esta considerou que a inserção no consórcio representou alto impacto no 

seu desempenho, o que no seu caso, deve estar bastante ligado ao 

estabelecimento de contatos com as entidades participantes. Esta medida indica 

nove entidades (metade das respondentes) com centralidade de grau de saída 

zero, ou seja, que não citaram quaisquer das entidades do consórcio.  

Uma análise geral das medidas de centralidade de grau na Rede Consórcio 

sinaliza uma distribuição de vínculos muito heterogênea, o que implica numa 

maior possibilidade de centralização de poder e informação por parte de algumas 

entidades, espaço fértil para consolidação de aumento no grau de dependência 

de algumas entidades perante outras, conforme assinalado por Marinho da Silva 

(2003). 

 6.2.4 Percepção de Impacto 

As entidades participantes do estudo assinalaram no questionário o que 

havia mudado ao ingressar no consórcio. Nesta parte do questionário poderiam 

assinalar um ou mais de nove itens que contemplava os seguintes indicadores: 

resultados se tornaram mais visíveis; houve ampliação do raio de ação; houve 

diversificação das atividades desenvolvidas ou dos serviços prestados; aumentou 

o fluxo de recursos financeiros; ampliou o reconhecimento social; ajudou a 

focalizar as ações, tornando-as mais coerentes com a missão; os procedimentos 

administrativos foram aprimorados; melhorou a satisfação da equipe de 

funcionários e colaboradores e; tornou a gestão mais profissionalizada. Estes 

indicadores estão relacionados ao desempenho das organizações e o objetivo foi 

de identificar o que elas percebiam como impactos da inserção no consórcio para 
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seus desempenhos. Este levantamento está ilustrado na Figura 16: 
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Figura 16: Freqüência de citação dos indicadores de impacto 
 

 A ampliação do raio de ação e do reconhecimento social são os indicativos 

de impacto no desempenho mais percebidos pelas entidades, como relacionados 

ao ingresso no programa no CSJ/RMS.  

 O destaque ao indicador ampliação do raio de ação pode estar associado 

tanto ao atendimento de mais jovens de uma parcela da população específica 

(delimitada pelos parâmetros do CSJ/RMS), como ao desenvolvimento de uma 

nova atividade a partir das demandas do CSJ/RMS de qualificação.  

Quanto ao reconhecimento social, em uma das súmulas, ao analisar 

aspectos favoráveis à inserção do jovem do CSJ/RMS, uma das entidades 

sinaliza que a qualificação de 400 horas não é suficiente para promover esta 

inserção. Foram considerados como fatores de fato propulsores: o 

reconhecimento social e visibilidade do programa e; a força do trabalho em rede. 

Média = 7 
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Estas constatações nos fazem pensar em dois aspectos que podem estar 

associados à visibilidade e ao reconhecimento social: o emblema de ser um 

programa do Governo Federal e; a própria “força” do trabalho em rede confere 

esta legitimidade, ao potencializar a ação por meio da integração de 21 entidades.  

Forni (2002) compreende o reconhecimento social como um benefício para as 

associações sem fins lucrativos que atuam em rede, pois estas passam a ser 

reconhecidas como executoras principais de programas sociais diante dos demais 

setores (privado e governamental), uma vez que a visibilidade de suas ações se 

amplia exponencialmente.  

A visibilidade dos resultados e o aumento na profissionalização da gestão 

também apresentaram freqüência acima da média. Tal fato pode ter relação com 

ao acompanhamento sistemático de assunção de metas exigido pelo programa do 

CSJ/RMS como porcentagem de inserção no mercado de trabalho, carga horária 

de qualificação de jovens, freqüência e desempenho dos jovens. A 

profissionalização da gestão também pode ser influenciada tanto pelo 

acompanhamento de metas, como pelo convívio com organizações em distintos 

graus de profissionalização. Um comentário espontâneo indica ter havido 

aprendizagem via “aquisição de experiências” com outras entidades participantes.  

 Apesar da participação no programa significar repasse de verbas do 

Governo Federal para sua operacionalização, o aumento do fluxo de recursos 

financeiros foi o indicador menos citado (apenas três entidades). Isto pode indicar 

que as entidades consideram baixo o valor da verba para realização do programa. 

Ao longo do período da coleta, foi possível identificar no discurso informal das 

entidades que a verba financeira é muito desproporcional a quantidade de 
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trabalho exigida.  Neste sentido, é possível também que o fluxo de recursos não 

seja percebido como significativo por ser gasto totalmente durante a ação, não 

sendo revertido em melhorias permanente no balanço financeiro da organização.  

Talvez este quadro de insatisfação com os recursos financeiros contribua 

também para que a inserção da entidade no consórcio não favoreça melhoria do 

grau de satisfação da equipe. Possivelmente esta equipe experimenta um 

aumento considerável na carga de trabalho que não é acompanhado por 

incrementos financeiros. 

Apesar de aumento do fluxo de recursos financeiros aparecer como 

indicativo de impacto menos percebido pelas entidades este é um dos principais 

motivos de ingresso no programa assinalados por elas: a necessidade do apoio 

financeiro para viabilizar ações de qualificação já realizadas ou almejadas pela 

entidade.  

A análise anterior dos dados de percepção de indicativos de impacto 

baseou-se em quais eram os indicativos, ou seja, preocupou-se com a natureza 

destes. Foi feita uma segunda organização dos dados com ênfase na quantidade 

de indicativos citados por cada organização, considerando esta quantidade como 

reveladora do grau de impacto da inserção no consórcio para o desempenho das 

organizações. A Figura 17 ilustra a relação entre quantidade de organizações 

(porcentagem) e percepção de grau de impacto. O valor entre parênteses na 

figura refere-se a quantidade de indicativos considerados para cada grau de 

impacto (de nenhum a alto). 
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Impacto no desempenho da organização

Nenhum; 
5; 28%

Pouco; 4; 
22%

Médio; 6; 
33%

Alto; 3; 
17%

 

Figura 17: Níveis de percepção de impacto das organizações 

 

Agrupadas as porcentagens em dois grupos, de um lado médio e alto, do 

outro nenhum e pouco, encontramos exatamente 50% para percepção de impacto 

significativo e 50% para não percepção de impacto significativo para o 

desempenho da organização. Faz-se necessário um olhar mais atento sobre 

quais atores percebem e quais não percebem impacto, relacionando esta 

percepção com outros dados como, por exemplo, graus de centralidade de 

entrada e de saída. A Figura 18 auxilia na identificação dos atores, suas 

percepções acerca do grau de impacto e seus posicionamentos na rede. 
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Figura 18: Atores na rede e percepção do impacto 

 

Centralidade x Impacto 

Das 09 organizações que consideraram um impacto de médio a alto nos 

seus desempenhos a partir da inserção, seis – C3, C5, C9, C14, C15, C9 e C16 – 

apresentam centralidade de grau de saída significativo se comparadas às demais 

entidades. Este dado é muito interessante, pois parece indicar que as entidades 

que mais buscaram estabelecer parcerias e utilizar o potencial de recursos 

transacionados na rede foram as que mais obtiveram benefícios nos seus 
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cotidianos organizacionais. Isto ilustra as considerações de Hanneman (2005) 

sobre como a diversidade de vínculos amplia as possibilidades de satisfação de 

necessidades e de acesso aos recursos da rede. 

 Interessante que a observação das 09 entidades que menos buscam 

manter relações com as demais do consórcio e a percepção destas quanto ao 

grau de impacto relacionado a inserção no consórcio corrobora com o encontrado 

acima: 07 das 09 com menor grau de centralidade de saída percebem de nenhum 

a pouco impacto no desempenho de suas organizações. 

 É claro que muitos outros fatores podem estar relacionados à percepção de 

impacto do consórcio no desempenho das organizações. Como por exemplo: 

tamanho, complexidade, grau de estruturação da organização em questão e 

tempo de inserção no consórcio.  No presente estudo foi possível identificar esta 

relação entre quantidade de busca de contatos e percepção de impacto. Isto 

levanta a hipótese de que a busca pelo estabelecimento de contatos se relaciona 

a desempenho, uma vez que a intensificação de parcerias promove 

aprendizagem e crescimento das organizações.  
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6.2.5 As entidades e o programa CSJ/RMS 

 

Neste final de capítulo de resultados e discussões são colocados aspectos 

da relação das entidades com o programa CSJ/RMS, identificadas ao longo da 

coleta de dados e possíveis articulações com as análises e aspectos teóricos 

apresentados anteriormente. 

Um dos eixos orientadores do Consórcio Social da Juventude (CSJ/RMS) é 

a parceria entre o Ministério e a sociedade civil como estratégia fundamental. A 

formação desta parceria aproxima-se da classificação de rede sócio institucional 

proposta por Fontes e Martins (2004) estando localizada entre os sistemas 

governamental e não governamental, com a finalidade de favorecer a efetivação 

de políticas públicas e suporte social. Aproxima-se, mas não se situa 

completamente porque a parceria na rede sócio-institucional é estabelecida 

voluntariamente entre as organizações integrantes e, por mais que as entidades 

tenham optado em participar do CSJ/RMS, não escolheram umas as outras.  

A discussão mais presente nos comentários espontâneos durante a coleta 

e nas considerações acerca das desvantagens da atuação em rede foi a de não 

considerar o consórcio como uma rede.  Os principais aspectos considerados 

como não característicos da atuação em rede foram: 1) a ausência de interação 

entre as organizações e a descontinuidade da ação que ocorre apenas durante 

cinco meses, sendo a sua continuidade cercada de dúvidas, sem garantia de 

permanência das mesmas organizações participantes; 2) os problemas de 

comunicação 3) a alta heterogeneidade e, o 4) alto grau de formalização das 

relações e centralização da gestão.  
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A seguir, faremos uma avaliação comparativa entre cada aspecto 

considerado pelas entidades como critério não característico da atuação em rede 

com os aspectos teóricos e os dados analisados.  

A ausência de interação na Rede Consórcio foi identificada de forma clara 

nas análises pela baixa densidade e quantidade bastante reduzida de relações 

bidirecionais (apenas três pares). Os relatos corroboram: “A palavra rede 

pressupõe inter-relação, fora do consórcio se trabalha em rede”; “pode se propor 

a ser, mas não é, pois existem organizações que nem se falam”. Este critério é 

bastante relevante teoricamente nas várias concepções de rede. 

A descontinuidade da ação é fato, pois sua duração é circunscrita ao 

cumprimento de uma carga horária de 400 horas, cumprida em cerca de cinco 

meses. No entanto a operacionalização desta qualificação requer encontros 

sistemáticos por um período de cerca de nove meses (reuniões de rede de 

dezembro a agosto e seminário de avaliação em setembro). Na literatura, a 

realização de uma tarefa em conjunto é um critério mais relevante de atuação em 

rede, do que o caráter transitório ou permanente da tarefa. Assim, é possível que 

atores formem uma rede com o objetivo específico de realização de uma tarefa e 

que esta se enfraqueça ou se dilua posteriormente após o término deste elemento 

motivador e agregador. 

Os problemas de comunicação, assim como a ausência de interações e os 

impactos disso na eficiência da rede, são identificados de forma clara. Os 

aspectos ilustrativos identificados nos dados da Rede Consórcio foram: baixa 

densidade – não corrobora com homogeneização de valores e crenças; poucos 

atores (apenas quatro, sendo os mesmos) assumem papel de conectores centrais 
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e de corretores de informação, o que resulta em alta centralização de poder por 

parte de alguns; e diversos relatos exemplificando entraves cotidianos na 

operacionalização do CSJ/RMS (descritos nas seções anteriores). A comunicação 

e mais explicitamente os fluxos de comunicação são critérios chaves na análise 

dos processos de interação entre atores componentes de uma rede. 

A alta heterogeneidade também é um elemento de análise de 

funcionamento da rede, desde quando é colocada a hipótese teórica: se a troca 

acontece em larga escala, há uma tendência a homogeneidade de valores no 

grupo (Marinho da Silva, 2003). Podemos pensar em dois sentidos desta fala das 

entidades que estão relacionados entre si e com a qualidade do fluxo de 

informações e o grau de densidade. No primeiro, heterogeneidade refere-se à 

natureza das organizações (número de funcionários, tempo de existência, missão, 

histórico de formação, grau de infra-estrutura, nível de articulação com outras 

instâncias), como explicita uma entidade: “é difícil conciliar ‘tempos institucionais’ 

distintos”. No segundo sentido, a heterogeneidade aparece nas crenças, valores e 

posicionamentos políticos: “o comprometimento político de algumas organizações 

de forma radical inviabiliza algumas ações conjuntas”.  

Na literatura, a heterogeneidade, no primeiro sentido, não é considerada 

entrave à formação e manutenção da rede, sendo, antes, algo que contribui para 

a formação em rede por propiciar a incorporação de experiências, conforme 

Minhoto e Martins (2001) sinalizam. Já a heterogeneidade, no sentido de 

divergências mais acirradas em termos de crenças e valores, vai na contramão de 

uma das funções básicas da rede de acordo com Trist (1983, apud Forni, 2002): 

convergir quanto a orientações e valores.  
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O alto grau de formalização das relações e centralização da gestão se 

deve ao fato do Consórcio Social da Juventude ser um programa do Governo 

Federal que regulamenta a ação consorciada através de uma entidade gestora, a 

âncora, que contrata as demais e regula todo processo de emissão de 

documentos, informações, assunção de metas e repasse de verbas. Este é um 

dos aspectos mais apontados pelas entidades como indicador de que o consórcio 

não se constitui numa rede. Nesta direção, as entidades pontuam: 

“Não é uma rede, é um programa federal... é um conglomerado de 

instituições com finalidade de promover a qualificação dos jovens”; “Não 

há interação entre as organizações, mas punição se os prazos não forem 

cumpridos”; “Imposições externas, formalizações e burocracias em 

excesso”; “maior lentidão no processo de tomada de decisão”. 

A exigência da atuação em conjunto é outro elemento que aparece como 

desvantagem: “Falta de liberdade para fazer sozinho. Tem que fazer junto com os 

demais”; “Ter que entrar em consenso, tudo que fizer tem que ouvir antes”. Estas 

falas denotam um incômodo pela obrigatoriedade de realizar uma ação em 

conjunto como se as entidades tivessem sido obrigadas a ingressar no consórcio 

e/ou como se, ao ingressar, desconhecessem a proposta de ação consorciada. É 

possível que este ingresso “forçado” aconteça pela necessidade constante das 

associações sem fins lucrativos de conseguir apoio financeiro de outras instâncias 

para garantir a sobrevivência da organização (conforme discutido acerca da 

parceria entre os três setores). 

Fachinelli, Marcon e Moinet (2001) identificam como cerne do trabalho em 

rede relações permeadas por um projeto coletivo e voluntário imerso em um 
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campo de ação. Muitas vezes, a necessidade de suporte financeiro impele a 

organização a aceitar condições de funcionamento de um projeto não construído 

coletivamente, que terminam por não serem legitimadas ao longo do processo de 

concretização do programa. Neste sentido, a adesão ao programa CSJ/RMS pode 

não ter este caráter de espontaneidade e voluntarismo por parte de todas as 

entidades.   

Por outro lado, este incômodo com a necessidade de atuar em conjunto, 

pode ser pensado como uma dificuldade dos integrantes da rede, acostumados 

com estruturas hierárquicas não flexíveis, de entender e transitar na dinamicidade 

e co-responsabilidade do funcionamento em rede, conforme apontado por Ayres 

(2002).  Fachinelli, Marcon e Moinet (2001) complementam esta discussão ao 

caracterizarem a lógica da gestão de rede, baseada em: participação por 

engajamento e não por imposição; eleição de lideranças por adesão; 

espontaneidade dos laços pela convivência e estabelecimento de confiança 

mútua decorrente da sociabilidade da rede.  

A leitura das súmulas mostra questionamentos das entidades executoras 

direcionados à âncora quanto à definição prévia de distribuição de carga horária 

das atividades. Este incômodo pode ser compreendido tanto pela não 

participação no processo decisório de distribuição de carga horária, como por 

percepções de estar em desvantagem, já que há relação entre o repasse de 

verbas e a quantidade de carga horária. 

Este tema (verticalização e burocratização) permeou muitas reuniões de 

rede e aparecem nas súmulas algumas tentativas do conselho deliberativo 

(formado por seis entidades, quatro votadas pelas demais e duas escolhidas pela 
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âncora), de tornar as relações mais horizontais para melhorar a qualidade da 

ação. 

Assim, na sexta reunião de rede o Conselho Deliberativo discute a 

dinâmica das reuniões até então, retomando seus objetivos e avaliando os papéis 

dos integrantes.  Destaca que o objetivo primordial das reuniões de rede é o 

caráter informativo de troca e de proposições de pautas futuras. Avalia haver 

papéis cristalizados de entidades que não se pronunciam e de outras que 

monopolizam as discussões. Quanto ao funcionamento, muitas reuniões não têm 

clareza e não saem do primeiro ponto proposto na pauta. Na tentativa de superar 

estes entraves, o Conselho Deliberativo propõe assumir a direção das próximas 

reuniões, até então geridas pela âncora, no intuito de evitar a polarização 

‘executoras x âncora’. O objetivo principal é descentralizar a direção, buscando 

engajar as partes para que se coloquem em posições mais participativas e menos 

‘queixosas’.  

Não há registros escritos sobre resultados desta estratégia. Mas alguns 

relatos nas súmulas mostram uma entidade questionando a ação do conselho em 

tratar algumas questões (como a de uma entidade com problemas na distribuição 

de vales transporte, entre outros) em separado, não trazendo para toda a rede. 

Isto pode demonstrar nova polarização ‘entidades x conselho deliberativo’. 

Apesar disso, consideramos muito interessante a estratégia do Conselho 

Deliberativo e esta pode representar alternativa para redes mais formais e 

prescritas funcionarem como um espaço mais democrático. 

Sobre o papel da âncora e o grau de centralização das ações, na súmula 

da reunião de rede do mês de junho, há o relato do encontro nacional dos 
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Consórcios Sociais da Juventude, do qual se destaca a diferenciação do 

CSJ/RMS pela gestão diferenciada da rede. Esta é considerada mais democrática 

em comparação com as demais gestões que deliberam mais do que negociam e 

decidem em assembléia as diretrizes não delimitadas previamente pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego - MTE. 

Fachinelli, Marcon e Moinet (2001) consideram fantasiosa a idéia de pensar 

em uma rede plenamente horizontal em que todos cooperam igualmente. Para 

Ayres (2002) a inexistência de hierarquia na rede refere-se mais a circulação de 

lideranças ou a abertura de um espaço de proposição coletiva, que vai depender 

do grau de confiança entre os atores e do quanto estas diversas lideranças serão 

de fato legitimadas igualmente. 

Concluindo, a rede formal do CSJ/RMS instituída pelo MTE sofre do 

paradoxo apontado por Ayres (2002) que faz uma importante pergunta: se uma 

rede depende de participação voluntária, como é possível promovê-la 

estrategicamente de forma espontânea?  

Para o autor, o sucesso ou fracasso da rede depende mais do quanto os 

integrantes consideram que o envolvimento na rede agrega valor ao seu cotidiano 

do que da gestão impecável das lideranças da rede.  

Neste sentido, para que a formal rede CSJ/RMS se torne de fato uma rede 

de interação entre as entidades integrantes, estas precisam ser relevantes na 

viabilização da missão e dos objetivos umas das outras. 
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PARTE IV - CONCLUSÕES  

 O presente estudo buscou investigar as parcerias mantidas pelas entidades 

integrantes do programa Consórcio Social da Juventude em Salvador e Região 

Metropolitana – CSJ/RMS. Esta investigação permitiu a análise dos dados em 

dois níveis distintos: o da Rede Geral – parcerias estabelecidas entre os diversos 

setores governamental, não governamental e privado e o da Rede Consórcio – 

parcerias mantidas apenas entre as entidades do CSJ/RMS. 

 Ao mesmo tempo, estes dois conjuntos de dados foram discutidos sob o 

enfoque de redes sociais a partir de duas noções: como ferramenta teórico-

metodológica no campo de pesquisa em redes e; como arranjos organizativos de 

organizações da sociedade articuladas entre si e/ou aos demais setores. 

O mapeamento da teia de interações da Rede Geral chamou atenção pelo 

estabelecimento de parcerias em todas as instâncias não governamental, 

governamental e privada, demonstrando a tendência apontada por Falconer 

(1999), Marteleto (2001) e Meirelles (2005) do estreitamento das relações entre 

os diversos setores na efetivação de projetos sociais. Foi possível identificar 

prevalência de parcerias com entidades afins, ou seja, das entidades do 

CSJ/RMS com associações sem fins lucrativos. O mapeamento surpreende ao 

mostrar e existência de fato de uma rede, totalmente interconectada, sem a 

formação de subgrupos ou atores isolados. A importância disto se deve ao 

potencial concreto de incremento das relações e melhoria do fluxo de informações 

entre elas, a despeito da baixa densidade encontrada por conta do grande 

tamanho da rede (aspectos macro- estruturais).  
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Quanto aos recursos transacionados na Rede Geral, há busca 

predominante pela viabilização de ações conjuntas na relação com todas as 

instâncias. A relação com organizações privadas, governo e ONGs internacionais 

demarcadas pela busca de suporte financeiro evidencia a ‘fragilidade’ das ONGs 

e certa impossibilidade de articulação horizontal com os demais setores pela clara 

dependência. A formação de redes de movimentos sociais coesas que permitam 

a formação de um estoque de capital social disponível a todos os atores da rede, 

conforme proposto por Fontes (2004) pode diminuir a vulnerabilidade das ONGs, 

conforme observado por Forni (2002).  

Os aspectos micro-estruturais envolveram a análise dos papéis dos atores 

e da identificação dos atores críticos. Nos papéis desempenhados pelos atores na 

Rede Geral foi interessante a relevância assumida por atores não respondentes 

como, por exemplo, Gm12 no fornecimento de informações sobre procedimentos, 

ampliação de rede de contatos, mostrando fontes de financiamento e discutindo 

idéias com suas parceiras. Atores não respondentes também se destacaram 

como conectores centrais – por onde passam boa parte dos fluxos de 

comunicação da rede e corretores de informação – evitando a formação de 

subgrupos e mantendo o fluxo da informação.   

O mapeamento da Rede Consórcio mostrou a existência de subgrupos e 

atores isolados, demonstrando que apenas 17 entidades dentre 21 do programa 

CSJ/RMS integram uma rede social de interações a partir da consigna que 

privilegia organizações relevantes na assunção dos objetivos organizacionais. A 

existência de poucas relações bidirecionais associada à baixa densidade da rede 

(aspecto macro-estrutural) faz refletir sobre os impactos para execução do 
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programa. Aspectos identificados no cotidiano das interações entre as entidades 

no decorrer da execução do programa tais como dificuldades no fluxo e na 

disponibilidade da informação, baixa cooperação e não compartilhamento de 

recursos parecem ter relação com os aspectos macro e micro estruturais da Rede 

Consórcio encontrados nas análises. 

 A identificação dos aspectos micro-estruturais (papéis dos atores, graus de 

centralidade e atores críticos) permitiu a visualização da concentração de poder 

de alguns atores, por um lado, e de alto grau de dependência de determinados 

atores, por outro. No entanto, a identificação de uma clara relação entre 

percepção de impacto no desempenho e busca de estabelecimento de parcerias 

(centralidade de grau de saída) nos faz pensar que esta relação de dependência 

pode representar mais atitudes de apoio entre organizações do que usufruto de 

poder por parte das entidades mais abastadas. A predominância de laços fortes 

ou considerados muito próximos corrobora com esta reflexão. 

Um dado aparentemente contraditório foi o de a Rede Geral estar 

conectada totalmente e a Rede Consórcio apresentar atores e subgrupos 

isolados, não formando uma rede, de fato.  Esta tendência não era esperada, já 

que a quantidade de atores da Rede Consórcio era menor e estes possuíam uma 

tarefa em comum, convivendo há, pelo menos, dez meses. No entanto, as 

entidades do CSJ/RMS se conectam através dos parceiros financiadores, o que 

amplia o grau de dependência, já elevado, diante deste atores não respondentes.   

A despeito de não ser objetivo deste estudo definir se o Consórcio Social 

da Juventude é ou não uma rede, esta pergunta foi recorrente nas ocasiões de 

apresentação do trabalho antes da sua conclusão, assim como se revelou uma 
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inquietação dos participantes (entidades respondentes), pela simples presença 

deste título, Rede Consórcio, no instrumento de pesquisa. 

A partir da polissemia em torno do nome Rede e das diversas 

classificações de distintos autores apenas é possível refletir sob que enfoques 

podemos ou não considerar este agrupamento de entidades em torno do 

CSJ/RMS, uma rede. 

O programa Consórcio Social da Juventude proposto pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) é uma proposta de articulação entre uma instância 

governamental federal e um consórcio de associações sem fins lucrativos. Isto 

caracteriza uma Rede Formal, com papéis previamente definidos e prescritos 

para os atores. Estas entidades não se escolheram mutuamente, sendo 

selecionadas pelo MTE e contratadas por uma entidade âncora, definida pelo 

MTE. 

Com o andamento das ações para a efetivação do programa delinearam-se 

as configurações de relações entre as entidades do CSJ/RMS. A partir do 

mapeamento destas interações pudemos observar que não formam uma rede 

social (no sentido de grupos de atores em interação) em sua totalidade, pois 

quatro organizações não se integram às demais. 

A discussão de ser ou não uma rede pode ser uma preocupação pouco 

producente se tomada desta forma polarizada e sem um objetivo definido. Temos 

que pensar em um continuum e refletir como aquele agrupamento de atores opera 

em termos de papéis e fluxo de informação e como isto interfere numa ação 

conjunta se esta proposta se faz presente. 

Classificar também em uma categoria específica é muito difícil, pois as 
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variações de inserção de atores e de graus de formalidade é alta e a 

dinamicidade da rede complexifica em muito estas tentativas. 

Interessante notar que no projeto do CSJ/RMS 2006 um dos objetivos 

principais da ação é que as entidades formem uma rede. Associado a isto, 

observa-se no discurso das entidades o desejo do incremento na qualidade e na 

quantidade de interações como estratégia para melhorar a efetividade da ação: 

qualificação profissional dos jovens atendidos.  Isso mostra discernimento das 

entidades quanto a relação entre padrões de interação e eficiência da rede 

apontados na literatura. 

Parece essencial para as entidades integrantes do CSJ/RMS reconhecer o 

paradoxo apontado por Ayres (2002) de como promover estrategicamente uma 

rede que depende de participação voluntária. A partir de então, as entidades 

devem identificar e explicitar no grupo: os desconfortos gerados pela 

regulamentação do Estado e da âncora legitimado por este; as implicações deste 

desconforto para a operacionalização da tarefa ‘formação profissional do jovem’; 

propostas de funcionamento mais eficazes e legitimadas pelo grupo (dentro do 

‘espaço’ não prescrito pelo programa). Por fim, as entidades serão uma rede 

social quando forem de fato relevantes e legitimadas entre si. 

A apresentação e discussão dos resultados obtidos no presente trabalho 

sofreram uma limitação imposta pela necessidade de manutenção de sigilo das 

organizações. Esta foi preocupação constante durante toda a análise de dados, o 

que inviabilizou discutir mais aprofundadamente algumas questões como:  

• Identificar a âncora e percepções das entidades sobre o seu papel na rede 

de relações. Contrapor o seu papel e poder formais, instituídos pelo 
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Estado, e o papel que exerce no cotidiano dos vínculos e até que ponto 

este papel é legitimado; 

• Identificar se organizações com missões semelhantes formavam 

subgrupos coesos na rede; 

• Comparar os conflitos identificados nas súmulas entre executoras e 

transversais e seus posicionamentos e fluxos de interação na rede; 

• Observar os atores mais periféricos e menos relacionados e comparar com 

grau de participação e papel nas reuniões de rede. 

No entanto, a análise mais aprofundada destes itens por meio da identificação 

de atores na rede traria muitas pistas sobre quem são os atores, infringindo a 

promessa de sigilo acordada na coleta de dados. 

Interessante pensar que apesar de trazer limitações na análise, estas 

perdas são ínfimas diante dos dados conseguidos. Certamente, a garantia de 

sigilo viabilizou o aparecimento de informações mais genuínas e mais 

desprovidas de preocupação quanto a retaliações e constrangimentos (apesar de 

estarem presentes, não inviabilizaram a obtenção dos dados). O caráter de 

pesquisa acadêmica no âmbito de mestrado também auxiliou pelo fato da 

universidade ser considerada instância de certa forma neutra e não associada a 

instâncias de gestão.  

Ainda assim, os respondentes relataram certo constrangimento em “avaliar” 

as parcerias que estabeleciam com outras organizações: “Constrangedor medir o 

grau de satisfação com as parcerias”. Em determinados momentos, a relação de 

algumas entidades com o consórcio se mostrou bastante delicada, o que dificultou 

o andamento da coleta. Dizer às organizações que estávamos estudando redes 
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sociais e os participantes do estudo eram as organizações do consórcio trouxe 

inquietações e desconfianças em relação à pesquisa: “é da universidade ou é da 

âncora esta pesquisa?”. Este possivelmente foi um dos motivos da retenção de 

alguns questionários nas entidades por um longo tempo (cerca de um mês) e da 

não participação de quatro entidades. 

No âmbito da pesquisa ou da gestão de atores associados em redes torna-

se imprescindível o estabelecimento de uma relação de transparência e 

confiança, onde haja crença da utilização dos dados em benefício dos atores 

envolvidos. Quanto à preservação do sigilo dos atores tudo depende do objetivo 

do mapeamento e do contrato previamente estabelecido pelos atores. A despeito 

da gama de contribuições efetivas do mapeamento e análise das interações à 

gestão de redes com a manutenção do sigilo das identidades, a revelação das 

mesmas (com consentimento dos atores) pode enriquecer ainda mais as análises 

e intervenções delas advindas. 

No decorrer do trabalho pudemos identificar ampla relação entre os dados 

e os aportes teóricos da análise de redes sociais no âmbito da pesquisa. Neste 

sentido, como Hanneman (2005) assevera a configuração das conexões entre 

atores é relevante para a compreensão da rede como um todo e dos papéis dos 

seus atores separadamente. O grau de conexão dos atores entre si comparado 

ao nível de integração da rede em sua totalidade revela o papel exercido pelos 

atores. Uma vez densamente conectados potencializam sua capacidade de 

mobilizar recursos e, principalmente, de diversificar possibilidades para solucionar 

problemas.  

Estudos posteriores poderiam incluir os conectores centrais não 
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respondentes responsáveis pela não fragmentação da Rede Geral. Desta forma 

poderíamos identificar a presença de reciprocidade ou não das relações e o grau 

de dependência das entidades do CSJ/RMS diante destes atores.  

Ademais, o mapeamento da Rede Consórcio numa próxima edição, caso 

esta aconteça, pode contribuir para compreensão da dinamicidade da Rede e dos 

aspectos relacionados a mudanças e/ou cristalizações de papéis ao longo do 

tempo, bem como de possíveis aprendizados de mecanismos mais eficazes de 

atuação conjunta. 

 Outra sugestão direciona-se para o levantamento de percepções sobre a 

atuação em rede dos trabalhadores das entidades envolvidos na ação do 

CSJ/RMS. Uma vez que o perfil dos respondentes do estudo foram os gestores 

das entidades, a percepção das equipes de trabalho pode enriquecer a 

compreensão dos mecanismos de interação entre as entidades. 

Por fim, propomos para trabalhos futuros o mapeamento de diferentes 

arranjos associativos entre atores quanto ao histórico de formação, ao grau de 

espontaneidade e voluntarismo, a formalização e a 

heterogeneidade/homogeneidade dos atores. Tais mapeamentos podem 

contribuir para identificação elementos producentes e contraproducentes no 

processo de busca de conglomerados de atores tornarem-se Redes Sociais. 
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ANEXOS 

 

 Anexo A: TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

REDES SOCIAIS INTERORGANIZACIONAIS: UMA ANÁLISE DAS PARCERIAS 

MANTIDAS PELAS ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES DO CONSÓRCIO SOCIAL DA 

JUVENTUDE  

Orientador: Professor Antônio Virgílio Bastos 

Mestranda: Elisa Maria Ribeiro 

 

Prezado (a) colaborador (a): 

 

A pesquisa, para a qual você está sendo convidado (a) a participar, vem sendo 

desenvolvida pela mestranda Elisa Ribeiro, na Universidade Federal da Bahia. Para a 

consecução dos objetivos dessa investigação, sua colaboração será imprescindível, no 

sentido de informar voluntariamente sobre os relacionamentos da sua organização com 

outras organizações.  

Vale ressaltar que as informações fornecidas serão utilizadas somente para os 

fins específicos deste estudo, resguardando seu caráter sigiloso e privativo. É importante 

salientar também que você fica livre para interromper a sua participação na presente 

pesquisa, quando achar conveniente. 

A mestranda Elisa Ribeiro pode ser contatada pelo telefone (71) 9932-7247 e/ou 

pelo e-mail elisambr@ufba.br 

Ciente do exposto, eu 

__________________________________________________nome completo por 

extenso) declaro que dou consentimento para a utilização dos dados pela pesquisa para 

os fins a que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na 

pesquisa científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima elencadas. 

 

Salvador, _____ de ________________ de 2005. 

 

R. G.:______________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 
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Anexo B: Instrumento da Pesquisa 
 
QUESTIONÁRIO 
Este é um trabalho de mestrado. Obrigada por disponibilizar seu tempo para 
responder a este questionário. As informações fornecidas serão tratadas com sigilo 
e conhecidas apenas pelos pesquisadores. Ninguém mais terá acesso a estas 
informações. Quando da divulgação dos resultados, a identificação das 
organizações e/ou dos nomes dos respondentes não serão revelados em hipótese 
alguma. Os nomes citados no cartão de respostas (ANEXO) serão codificados de 
maneira a preservar a confidencialidade dos dados. Você receberá um sumário 
com os resultados da pesquisa. A defesa da minha dissertação, pebrante a banca 
examinadora, será um evento público e desde já você está convidado a 
comparecer. Deverá acontecer no segundo semestre de 2006, assim que for 
marcada você será avisado. 
Obrigada, 
Elisa Ribeiro – elisambr@ufba.br Cel. (71) 9932-7247 
Parte I: Dados de caracterização da organização 
Nome do respondente: 
Idade: 
Função na organização:                                                                          Tempo de 
inserção na organização: 
Nome da organização:                                            Ano de criação:                             
Forma jurídica: 
Missão: 
Atividade Principal e Secundária 
Número de funcionários:                                 Quantidade de voluntários: 
Parte II: Mapeamento da rede interorganizacional 
Primeiro pense nas organizações (públicas, privadas, do terceiro setor, nacionais 
ou internacionais) com as quais a sua organização interage de modo a viabilizar a 
sua missão e os seus objetivos.   
A partir disto, escreva por ordem de importância o nome de, no máximo, 15 
organizações. Na coluna correspondente, identifique a função da pessoa com 
quem sua organização mantém maior contato, nas referidas organizações. 
Código Organização Pessoa de contato / Função exercida 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
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13.    
14.    
15.    

 
Parte III: A partir de agora, o questionário terá questões para caracterizar a relação 
que sua organização mantém com as organizações por você listadas no quadro 
anterior. Os números de 01 a 15 (a partir da segunda coluna) são para identificar as 
organizações e correspondem ao número da primeira coluna da tabela anterior.  
Utilize a escala a seguir nas questões de 1 – 10 para informar com que freqüência 
a situação colocada acontece com cada uma das organizações que você listou. 
 
1-nunca 2-raramente 3-ocasionalmente 4-

frequentemente        
5- 
sempre 

 
 
Esta organização... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1) ...indica ou indicou a 
sua organização para 
participar de eventos e/ou 
programas.  

               

2) ...fornece ou forneceu 
informações de como as 
coisas funcionam ou 
sobre procedimentos 
adotados para o cotidiano 
da sua organização. 

               

3) ...orienta ou orientou 
na formalização de uma 
rede de contatos com 
organizações importantes 
para o desenvolvimento 
da sua organização. 

               

4) ...mostra ou mostrou 
fontes de financiamento.  

               

5) ...é ou foi convidada 
por sua organização para 
discutir idéias inovadoras 
antes de colocá-la em 
prática. 

               

6) ...ajuda ou ajudou sua 
organização a concluir 
prazos que de outra 
forma seriam difíceis de 
conseguir. 

               

7) ...atua ou atuou de 
maneira que merece ser 
imitada. 
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8) ...tem feito com que 
outras instâncias sociais 
vejam o trabalho da sua 
organização, ampliando 
sua visibilidade ou 
legitimidade perante a 
sociedade 

               

9) é ou foi fonte de 
informação importante 
com relação ao que está 
acontecendo no âmbito 
do terceiro setor 

               

 
Parte IV: Para informar sobre as interações com cada organização listada, coloque, 
na coluna correspondente à cada organização que integra a rede de 
relacionamentos, o número correspondente à alternativa de cada questão que se 
encontra na coluna 1.  
 
Informações sobre os 
relacionamentos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10) Há quanto tempo esta 
organização faz parte da 
rede de relações da sua 
organização (em anos e 
meses) 

               

11) Indique a freqüência 
com que sua organização 
interage ou interagiu com 
esta organização 
1. Várias vezes ao dia; 2. 
Uma vez ao dia  
3. Algumas vezes por 
semana; 4. Uma vez por 
semana; 5. Algumas 
vezes por mês; 6. Uma 
vez por mês; 7. Algumas 
vezes por ano 

               



 172 

12) Indique o nível de 
relacionamento da sua 
organização com esta 
organização: 
1. Muito próximo (é uma 
das organizações que a 
sua estabelece mais 
contato no momento) 
2. Próximo (a sua 
organização interage bem 
com esta, mas não pode 
ser considerada a mais 
próxima) 
3. Menos que próximo 
(não há problemas em 
interagir com esta 
organização, mas não 
existem esforços / ações 
para estreitar as relações 
com a mesma). 
4. Distante (Só há 
interação entre a sua 
organização e esta 
quando é absolutamente 
necessário). 

               

13) O que a sua 
organização busca na 
relação com esta 
organização. Escolha 
dois objetivos principais: 
1. Suporte financeiro; 2. 
Orientações técnicas; 3. 
Suporte Jurídico; 4. 
Informações; 5. Viabilizar 
ações conjuntas 
6. Outras. Especificar: 
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14) Quanto ao grau de 
formalidade da relação (o 
quanto a definição de 
papéis entre a sua 
organização e esta 
organização está descrita 
e legitimada legalmente): 
1. Totalmente prescrita. 
2. Há formalizações, mas 
existem interações 
informais.  
3. Não há qualquer 
formalização. 

               

A interação da sua 
organização com essa 
organização: 
1. Passou a ocorrer após 
o ingresso no Consórcio 
2. Já existia antes, mas 
foi ampliada com o 
ingresso no Consórcio 
3. Se manteve no mesmo 
nível de antes do 
ingresso no Consórcio 
4. Diminuiu após o 
ingresso no Consórcio 
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PARTE V 
 

 
 
PARTE VI  

O que mudou na sua organização quando ingressou no CSJ-RMS? Avalie cada item 
abaixo com a seguinte escala: 
1 – Não ocorreu     2- Ocorreu pouco   3 – Ocorreu  muito 

(  ) os resultados se tornaram mais visíveis; 
(  ) houve ampliação do raio de ação 
(  ) houve diversificação das atividades desenvolvidas ou dos serviços prestados; 
(  ) aumentou o fluxo de recursos financeiros; 
(  ) ampliou o reconhecimento social;  
(  ) ajudou a focalizar as ações, tornando-as mais coerentes com missão;  
(  ) os procedimentos administrativos foram aprimorados 
(  )melhorou a satisfação da equipe de funcionários e colaboradores; 
(  )torno (a)u a gestão da organização mais profissionalizada;  
(  )Outros: Especificar 
 

Comente vantagens e desvantagens da atuação em rede: 
Comentários: Acrescente quaisquer comentários, críticas ou sugestões que você considerar 

pertinentes.  

Obrigada pela sua participação! 
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Ator Saída Entrada 
  7   C7 16 1 
  2   C2 15 3 
 20  C21 15 0 
 16  C16 15 2 
 18  C18 15 3 
 15  C15 15 3 
 12  C12 15 0 
 19  C20 15 0 
  6   C6 14 4 
  9   C9 14 0 
 17  C17 13 6 
 13  C13 11 1 
  5   C5 10 1 
  8   C8 10 4 
 14  C14 9 0 
 11  C11 7 6 
  1   C1 6 1 
  3   C3 5 0 
  4   C4 0 1 
 10  C10 0 2 
 21  C22 0 1 
 22   O1 0 2 
 23   O2 0 1 
 24   O3 0 1 
 25   O4 0 2 
 26   O5 0 1 
 27   O6 0 1 
 28   O7 0 1 
 29   O8 0 1 
 30   O9 0 1 
 31  O10 0 1 
 32  O11 0 1 
 33  O12 0 1 
 34  O13 0 2 
 35  O14 0 1 
 36  O15 0 1 
 37  O16 0 1 
 38  O17 0 2 
 39  O18 0 1 
 40  O19 0 1 
 41  O20 0 2 
 42  O21 0 2 
 43  O22 0 3 

 44  O23 0 1 
Ator Saída Entrada 
 45  O24 0 1 
 46  O25 0 1 
 47  O26 0 1 
 48  O27 0 1 
 49  O28 0 1 
 50  O29 0 1 
 51  O30 0 1 
 52  O31 0 1 
 53  O32 0 1 
 54  O33 0 1 
 55  O34 0 1 
 56  O35 0 1 
 57  O36 0 1 
 58  O37 0 1 
 59  O38 0 1 
 60  Oi1 0 1 
 61  Oi2 0 1 
 62  Oi3 0 1 
 63  Oi4 0 4 
 64  Oi5 0 2 
 65  Oi6 0 1 
 66  Oi7 0 3 
 67  Oi8 0 1 
 68  Oi9 0 1 
 69 Oi10 0 1 
 70 Oi11 0 2 
 71 Oi12 0 1 
 72 Oi13 0 1 
 73 Oi14 0 1 
 74  Gf1 0 1 
 75  Gf2 0 1 
 76  Gf3 0 1 
 77  Gf4 0 1 
 78  Gf5 0 3 
 79  Gf6 0 1 
 80  Gf7 0 7 
 81  Gf9 0 1 
 82 Gf10 0 2 
 83 Gf11 0 1 
 84  Ge1 0 2 
 85  Ge2 0 1 
 86  Ge3 0 1 

Anexo C: Centralidades de grau de entrada e saída da Rede Geral 
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 87  Ge4 0 1 
 88  Ge5 0 1 
 89  Ge6 0 2 
 90  Ge7 0 3 
 91  Ge8 0 1 
 92  Ge9 0 1 
 93 Ge10 0 3 
 94 Ge11 0 1 
 95 Ge12 0 1 
 96 Ge13 0 1 
 97 Ge14 0 1 
 98 Ge15 0 2 
 99  Gm1 0 1 
100  Gm2 0 1 
101  Gm3 0 1 
102  Gm4 0 1 
103  Gm5 0 1 
104  Gm6 0 1 
105  Gm7 0 2 
106  Gm8 0 3 
107  Gm9 0 1 
108 Gm10 0 2 
109 Gm11 0 1 
110 Gm12 0 5 
111 Gm13 0 1 
112 Gm14 0 1 
113 Gm15 0 1 
114 Gm16 0 1 
115   U1 0 3 
116   U2 0 3 
117  Up1 0 1 
118  Up2 0 1 
119  Up3 0 1 
120  Up4 0 3 
121   R1 0 1 
122   R2 0 2 
123   R3 0 1 

124   R4 0 1 
125   R5 0 1 
126   R6 0 2 
127   R7 0 1 
128   R8 0 1 
129   P1 0 1 
130   P2 0 1 
131   P3 0 1 
132   P4 0 1 
133   P5 0 1 
134   D1 0 1 
135   D2 0 2 
136   D4 0 1 
137   D6 0 1 
138   D7 0 1 
139   D8 0 1 
140   D9 0 1 
141  D10 0 1 
142  D11 0 1 
143  D12 0 1 
144  D13 0 1 
145  D14 0 1 
146  D15 0 1 
147  D16 0 2 
148  D17 0 1 
149  D18 0 1 
150  D19 0 1 
151  D20 0 1 
152  D21 0 1 
153  D22 0 1 
   
 
  
 
 

 



 

Centralidades Conector
es  
Centrais 

Grau  Intermediação 

C17 19.000 2414.098 

C2 18.000 1687.991 

C6 18.000 2295.195 

C7 17.000 1521.938 

C15 17.000 1524.175 

C18 16.000 1677.567 

C16 16.000 1990.037 

C21 15.000 1406.946 

C12 15.000 1641.890 

C20 15.000 1409.735 

C8 14.000 992.482 

C9 14.000 1851.27 

C11 13.000 949.567 

C13 11.000 990.440 

C5 11.000 789.028 

C14 9.000 1060.22 

Gf7 7.000 1421.438 

C1 6.000 516.337 

C3 5.000 298.856 

Oi4 4.000 615.563 

U2 3.000 356.849 

Up4 3.000 373.376 
Ge7 3.000 511.766 

Corretores de 
informação 

C17 2412.098 

C6 2295.195 

C16 1990.037 

C9 1851.327 

C2 1687.991 

C18 1677.567 

C12 1641.890 

C15 1524.175 

C7 1521.938 

Gf7 1421.438 

C20 1409.735 

C21 1406.946 

C14 1060.022 

C8 992.482 

C13 990.440 

C11 949.567 
C5 789.028 

Oi4 615.563 

C1 516.337 

Ge7 511.766 
O21 396.889 

Up4 373.376 

U2 356.849 

Gm7 342.673 

C3 298.856 
R6 274.844 

Expansores de 
fronteiras 

C21 21 
C12 11 
C18 10 
C7 9 
C16 8 
C20 8 
C6 8 
C14 7 
C17 7 

Anexo D: Atores Críticos/Rede Geral 
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Centralidade de 
grau 
 
Ator Grau 
  C9 13.000 
 C11 6.000 
 C17 6.000 
 C8 5.000 
 C5 5.000 
 C18 5.000 
 C15 5.000 
 C16 4.000 
 C6 4.000 
 C2 3.000 
C20 3.000 
 C3 3.000 
 C7 2.000 
 C14 2.000 
 C10 2.000 
 C1 1.000 
 C4 1.000 
 C13 1.000 
 C22 1.000 
 C21 0.000 
 C12 0.000 
Média 3.429 
Std 
Dev 

2.838 

Corretores de 
informação 

C9 65.617 

C17 17.050 

C11 11.800 

C6 6.250 

Média  5.762 
Std 
Dev 14.038 

Centralidade Grau Rede 
Consórcio 

 Saída Entrada  
 C9 13 0 
 C18 4 3 
 C5 4 1 
 C3 3 0 
 C16 3 2 
 C15 3 3 
 C20 3 0 
 C14 2 0 
 C13 1 1 
 C7 1 1 
 C1 1 1 
 C8 1 4 
 C2 0 3 
 C11 0 6 
 C10 0 2 
 C12 0 0 
 C17 0 6 
 C6 0 4 
 C4 0 1 
 C21 0 0 
 C22 0 1 
Média 1.857 1.857 

Conectores 
Centrais 
C9 13.000 
C17 6.000 
C11 6.000 
C6 4.000 

Anexo E: Centralidade de Grau & Atores Críticos/Rede Consórcio 


