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Resumo 

Os novos tempos apresentam uma reconfiguração no mundo dos negócios: as organizações 
verticalmente estruturadas estão perdendo espaço para formatos organizacionais ancorados na 
lógica das redes. A forma dinâmica e interdependente como se configura o cenário 
contemporâneo de negócios tende a tornar insuficiente a concepção monológica da ação 
empreendedora, notadamente no que se refere à captação de recursos, ato que demanda um 
agir firmado na relacionalidade. A articulação do empreendedor na rede de relacionamento 
induz à formação do capital social e lhe possibilita o acesso a recursos que garantam a 
sustentabilidade do seu empreendimento. O objetivo deste estudo reside na busca da 
compreensão de como a competência de relacionamento auxilia o empreendedor a absorver os 
recursos de sua rede social. Para isso, utilizamos o método bola de neve no intuito de acessar uma 
rede de empreendedores do Pólo pernambucano de Tecnologia da Informação e Comunicação, que 
gerou um corpus composto pelos relatos desses empreendedores a partir dos quais realizamos análise 
de conteúdo. Os resultados apontam que a mobilização de contatos é significativa no processo de 
acessar recursos, geralmente estratégicos para a ação empreendedora e difíceis de acessar por 
outras vias. Quanto às recompensas da interação na rede, retornos sociais como confiança e 
reputação apareceram como os mais importantes por serem considerados decisivos no acesso a 
novas redes e no estabelecimento de parcerias dentro da rede do empreendedor. No âmbito do 
desenvolvimento econômico, a reatividade emergiu como uma recompensa que dá suporte estratégico 
para o crescimento da empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Competência de Relacionamento. Capital Social.  
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Abstract 

The new times prove a reconfiguration of the organizational world, which vertically 
structured organizations lose importance to organizational formats based on the network 
logic. The dynamic and interdependent form of the contemporary business environment 
makes the monologic conception of entrepreneurial action insufficient, demanding an acting 
based on the relatedness. The entrepreneur articulation in the relationship network delineates 
the social capital and makes possible the access to resources that give the enterprise 
sustainability. This study purposes to comprehend how the relationship competence supports 
the entrepreneur to absolve resources in his social network. The snow ball method was chosen 
to access an entrepreneur network in Information and Communication Technology Pole 
located in Pernambuco, it generates a corpus composed by entrepreneurs narratives that was 
analyzed through out an content analysis.  The results point that the contacts mobilization is 
significant in the resources access process, most of time strategic to the entrepreneurial action 
and difficult to access by other ways. About the resources gained in the network, social 
feedbacks such as confidence and reputation appears as the most important ones to be 
considered as decisive for the access to new networks and for the partnership establishment 
inside the entrepreneur network. In the scope of economic development reactivity emerged as 
one rewards that gives strategic support for the company growth.  
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1 Introdução 
 

Para compreendermos a articulação em rede é imperativo o ato de [re]visitar a história 

das últimas décadas e entender as transformações que ocorreram na sociedade contemporânea 

no âmbito dos negócios. Conforme assinala Castells (1999), essas mudanças vieram no bojo 

das transformações ocorridas no modo de produção capitalista, que sai de uma estrutura 

baseada em unidades fabris de produção, com uso intensivo de mão-de-obra e, atualmente, se 

edifica sobre a geração do conhecimento como fonte de riqueza. 

Com a revolução tecnológica e o impulso da crise de produção, as empresas 

começaram a se aglutinar em redes interorganizacionais, configuração apresentada por 

Castells (1999) como uma nova forma de organização dos processos produtivos, de consumo 

e de distribuição, vinculada à economia informacional. 

 A transformação organizacional teve origem na necessidade de uma reorganização da 

produção e dos mercados na economia global, no aumento das incertezas, devido às 

mudanças do ambiente, que demandavam maior flexibilidade, na necessidade do 

estabelecimento de uma produção enxuta para que os custos fossem reduzidos e na 

necessidade de gestão do conhecimento. 

Esse novo sistema de produção se caracteriza, sobretudo, pela sua flexibilidade, 

manifesta de várias formas: na tecnologia, na terceirização, na organização da produção e das 

estruturas institucionais e na colaboração entre produtores complementares. Esses elementos 

refletem uma flexibilização dos mercados de trabalho, das qualificações e das práticas 

laborais (BODDY, 1990). 

 A flexibilização propicia redução de custos, maior efetividade na entrega dos serviços 

e diálogo constante com o mercado, no intuito de conhecer para se adaptar com maior rapidez, 
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assim como uma adaptação constante às novas tecnologias e às políticas de recursos humanos 

inovadoras, o que pode gerar um processo de melhoria contínua em relação à qualidade. Esses 

aspectos aparecem estabelecidos em estruturas organizacionais horizontalizadas. 

 De acordo com Coriat (1979), esse sistema se ancora em três princípios 

interdependentes, a saber: a distribuição do trabalho em pequenos grupos que administram um 

conjunto homogêneo de tarefas, ao invés de individualizá-las e fragmentá-las como ocorre na 

produção fordista; o fim da linearidade das linhas de montagem, que se tornaram uma rede de 

pequenas linhas produtivas onde circula o produto, resultando em uma trajetória complexa; a 

flexibilização do ritmo de produção. 

 Diante da nova realidade por que passa o mercado de trabalho com o fenômeno do 

“fim do emprego” e com o resultado das citadas mudanças, surgem novas formas de 

perspectivas de trabalho, dentre elas o empreendedorismo (MELLO, CORDEIRO; PAIVA JR., 

2002).  O fenômeno pode ser percebido no processo de criação de pequenos 

empreendimentos, que executam uma diversidade de novos serviços, formando uma cadeia 

que dá sustentação ao modo de produção horizontalizado.  

A ação empreendedora está imersa em um sistema social complexo. Fato que significa 

tal prática constitutiva se tornar parte da estrutura local e o empreendedor estar capacitado 

para reconhecer e realizar oportunidades através da interação das redes de relacionamentos 

(ANDERSON; JACK, 2002; MARTINEZ, 2004). Ela é influenciada pelos interagentes e por seu 

ambiente, fazendo-nos reconhecer a dinâmica empreendedora como uma ação coletiva. 

Johannisson (1998) pensa de maneira idêntica, quando assevera que o empreendedor vai 

buscar em sua rede de relações recursos para a sua ação. 

Esse conceito de ação articulada coaduna- se com a forma organizacional apresentada 

por Castells (1999), Coriat (1979), Tenório (2000) e Boddy (1990), e nos incita a pensar a 

atividade negocial como uma rede, e não como um fato isolado, transferindo a nossa atenção 
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dos objetos para as relações, que passam a ser o principal ativo possuído pelos indivíduos, 

interagentes no âmbito desse formato organizacional. 

Um consenso entre os estudiosos (BOURDIEU, 1983/1986; COLEMAN, 1988; COLEMAN, 

1990; LIN,1982; LIN,1999A; PORTES, 1998; PUTNAM, 1993) é que os indivíduos investem em 

relacionamentos tendo em vista um retorno no mercado laboral, econômico ou social. O 

capital social é aquele capturado por intermédio das relações sociais; um ativo social das 

relações do ator que lhe permite acesso a recursos oriundos da sua rede social.  

O capital social funciona, segundo Lin (2001), por quatro razões: (a) ele melhora o 

fluxo de informações. Contatos em pontos estratégicos podem render informações úteis sobre 

oportunidades ou que auxiliem a tomada de decisão, as quais ficariam indisponíveis de outra 

forma. Isso reduz os custos de transação da organização e possibilita ao indivíduo escolher o 

melhor investimento para seu capital; (b) os laços sociais do indivíduo podem exercer 

influência sobre os atores principais de uma negociação. Contatos ocupando cargos 

estratégicos que possuam recursos valiosos e exerçam poder tendem a ser elementos 

importantes no processo decisório; (c) os laços sociais do indivíduo afiançam sua reputação. É 

como se o vínculo certificasse que o indivíduo possui as credenciais necessárias para prover a 

rede e, conseqüentemente, poder acessá-la; (d) as relações sociais promovem um reforço da 

identidade, sentimento de pertencer a um grupo. O reconhecimento como partícipe de um 

grupo que congrega os mesmos interesses e recursos dá suporte emocional e facilita a busca 

por algum recurso. 

A rede social possibilita o compartilhamento de recursos e informações 

complementares entre indivíduos. Para Granovetter (1985), tais relações garantem o acesso de 

grupos sociais distintos, mas com algum laço em comum, à informação. Isso fortalece o 

argumento de que a estrutura social afeta a competitividade, ao fornecer informações e criar 

oportunidades para os seus participantes.  
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A rede social proporciona legitimação ao empreendedor diante dos pares e constitui 

uma chancela social por meio da qual os indivíduos ou grupos acessam e absorvem recursos dispersos 

no ambiente, reforçam sua identidade cultural e se tornam reconhecidos no seu espaço social. Isso 

valida a importância da rede de relacionamentos na condição de espaço para a obtenção de capital 

econômico-financeiro e intelectual por meio da aprendizagem, onde as informações trocadas ajudam 

no desenvolvimento de inovações (LIN, 2001; MELLO; LEÃO; PAIVA JR., 2006). 

As redes proporcionam o entendimento do outro, das instituições, dos símbolos e dos 

rituais necessários à operação em rede da empresa ao passo que é necessário desenvolver 

sentido e adaptar-se ao outro, num exercício de relacionalidade que possibilita a interação e, a 

partir daí, permite o conhecimento de mercado e de clientes, criação e desenvolvimento de 

empreendimentos cooperativos, fortalecimento de parcerias e alianças, além da provisão de 

recursos produtivos e de novas tecnologias (ALMEIDA; FERNANDES, 2006). Em seus estudos 

sobre empreendedorismo, Paiva (2004) corrobora com esse pensamento quando apresenta a 

relacionalidade como potencializadora da ação a partir do suprimento de debilidades do 

empreendedor, estabelecendo relações onde ambas as partes recebam benefícios e gerem 

lucros. 

 A relacionalidade faz-se presente desde o reconhecimento da oportunidade, quando o 

empreendedor em um movimento para a concretização do negócio busca no outro as 

competências que lhe faltam; e continua num esforço de comunicação com os parceiros nas 

diversas esferas, no sentido de entender o outro para facilitar a interação e alcançar um 

resultado profícuo. Esse movimento está ancorado em uma razão relacional, cujo princípio 

reside no fato de que relações potencializadas para ganhos coletivos estão acima de ações 

atomizadas1 voltadas para benefícios individuais (LIN, 1999B; PAIVA JR., 2004). 

                                                 
1  Ações desenvolvidas de forma isolada, sem considerar os aspectos da coletividade. 
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 Uma vez que a competência relacional é elemento da prática empreendedora 

articulada em rede, necessária para a mobilização do capital social imerso na rede do 

empreendedor e fonte valiosa de obtenção de recursos, a pergunta que se faz é como a competência 

relacional contribui para ativação da rede social do empreendedor, de modo que ele 

absorva seus recursos?  
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2 Justificativa 
 

As redes constituem a nova morfologia social da contemporaneidade, e essa nova 

lógica contemporânea de organização dos grupos modifica de forma substancial os processos 

produtivos. Atualmente, a rede torna-se o espaço propício para a inovação, em virtude de sua 

estrutura flexível e adaptável ao dinamismo da sociedade moderna. Tal realidade reflete-se no 

mercado de trabalho e impulsiona novas formas de empregabilidade, entre elas destaca-se o 

empreendedorismo na sua condição de relação de trabalho. 

 Nesse contexto, surge o interesse pelo estudo do empreendedorismo; no entanto, as 

discussões acerca do tema têm sido desenvolvidas predominantemente segundo uma 

abordagem atomística2. Na sociedade em rede, esse formato de isolamento do indivíduo que 

empreende pede uma reflexão sobre si como um sujeito da prática coletiva, perspectiva ainda 

pouco discutida no campo acadêmico (PAIVA JR.; CORDEIRO, 2002). Os pequenos 

empreendimentos organizados em rede dão suporte ao novo modo de produção capitalista e 

demandam uma compreensão sobre a rede e seu modo de funcionamento. 

Estudos desenvolvidos relacionando a inserção social ao empreendedorismo (LECHNER; 

DOWLING, 2003; JOHANNISSON, 1998, 2000) sugerem que a atividade empreendedora exige dos 

indivíduos múltiplos recursos. Por não possuí-los de modo integral individualmente, os 

empreendedores precisam estar unidos em sua atividade negocial. Isso pode ser confirmado 

pela intensa atividade de relacionamento em rede verificada em empreendedores (ALMEIDA; 

FERNANDES, 2006). 

                                                 
2  A abordagem atomística analisa o empreendedor como um ser isolado, resultado apenas de sua 
capacidade inerente, como se ele, sozinho, fosse capaz de suprir todas as demandas de sua atividade. Em 
contraposição, temos a abordagem interacionista, segundo a qual o indivíduo é uma construção coletiva, 
resultado de um grupo e das relações estabelecidas entre os indivíduos. 
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A inexorabilidade da atuação em rede desperta a atenção para a necessidade de 

entendimento da competência empreendedora de relacionamento, habilidade que o indivíduo 

tem de desenvolver e manter. Ela propicia a troca de informações e é responsável pelo 

aumento do nível de inovação e pela potencialização do acesso aos recursos necessários à 

prática empreendedora (MELLO, LEÃO; PAIVA JR, 2006) 

 A expertise relacional desenvolvida é dimensão fundamental para a ativação do capital 

social que, segundo Lin (1999B), é o investimento feito pelo indivíduo em relacionamentos 

com a finalidade de incrementar a atividade empreendedora. O capital social tem emergido nas 

últimas duas décadas como um conceito da moda nas ciências sociais e suscitou diversas 

perspectivas e divergências, por conseguinte faz-se mister discuti-lo para que, a partir do 

entendimento teórico do que ele seja, possa ser utilizado na prática para o desenvolvimento 

sustentado. 

O estudo apresenta sua relevância acadêmica por levantar uma perspectiva relacional 

da ação empreendedora. A despeito das discussões sobre redes e empreendedorismo, 

entendemos como limitada a atenção dispensada pelos estudiosos acerca da ligação entre 

relacionamentos e atividade empreendedora (VASCONCELOS ET AL 2006).  Ele se justifica do 

ponto de vista da prática empreendedora pela relevância do conhecimento relativo ao 

entendimento de que aspectos da esfera relacional podem auxiliar os empreendedores a captar 

recursos na rede social e assim contribuir para a consolidação e expansão de sua atividade 

negocial. 

Por ter sido realizado junto a empresas de base tecnológica, integrantes do setor de TI 

que se encontra em expansão, e que, embora bastante estudado do ponto de vista tecnológico, 

tem sido pouco investigado do ponto de vista da gestão, ressaltamos a importância de se 

discutir o desenvolvimento das atividades negociais neste setor como forma de auxiliar os 
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processos de gestão desenvolvidos ali, na intenção de possibilitar geração de processos auto-

sustentados de desenvolvimento. 
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3 Referencial teórico 
 

Nesta seção serão discutidas as abordagens teóricas que embasam esta pesquisa. O 

capital social é o investimento nas relações sociais com expectativa de retornos. A partir do 

exercício da relacionalidade, acessando a rede e mobilizando recursos, o sujeito aufere 

retornos instrumentais (novos contatos, informações, captação de recursos) e expressivos 

(segurança, aceitação, sentimento de ser pertencente a um grupo), que potencializam sua 

atividade e retroalimenta seu capital social, expandido suas possibilidades de ação (LIN, 

1999A). Essa teoria será o fio condutor para o entendimento de como a relacionalidade 

empreendedora auxilia na captação de recursos imersos na rede social do empreendedor, 

aspectos contemplados com revisão bibliográfica nas seções seguintes.  

3.1 Redes: conceitos e organização 

Definir uma teoria de redes é tarefa complexa. Há várias perspectivas de observação 

das redes, por exemplo: acordos de cooperação entre países, alianças estratégicas entre 

organizações, interações grupais, relações interpessoais. Essa diversidade de ângulos leva ao 

desenvolvimento de teorias diferentes, o que gera uma polifonia sobre o assunto. 

Um conceito mais geral sobre redes é apresentado por Mitchell (1969) apud Knoke e 

Kuklinski (1991), para quem as redes constituem um conjunto de relações de um grupo 

definido de pessoas, objetos ou eventos. São as relações que ocorrem no grupo que vão 

diferenciar o tipo de rede a ser apresentado, embora os elementos componentes do grupo 

sejam semelhantes. Dependendo da relação que se estabelece entre eles, a rede terá 

características diferentes. O grupo de pessoas, objetos ou eventos que caracterizam a rede são 
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chamados atores. Esses elementos possuem atributos que os relacionam como pertencentes à 

mesma classe e com ela estabelecem a  rede de relacionamentos. 

No âmbito organizacional, a rede aparece descrita como um imbricamento de 

organizações, estabelecido sem fronteiras (GRANDORI; SODA, 1995; NOHRIA; ECCLES, 1992).  

Para Motta e Vasconcelos (2002), uma estrutura em rede é formada por um conjunto de 

diferentes organizações, cujas atividades são coordenadas por contratos, acordos e relações 

interpessoais, e não pela criação de estruturas hierárquicas formais, custosas e rígidas. Essa 

estrutura é mais adequada aos ambientes incertos, dada a sua organicidade e visa economizar 

custos, facilitar a coordenação e aumentar a flexibilidade das organizações interligadas em 

rede. 

Nohria e Eccles, (1992) apresentam a rede sob um enfoque organizacional, mas já 

sinalizam o componente social existente nas configurações ao afirmarem que as organizações 

podem ser consideradas redes sociais e devem ser analisadas dentro dessa perspectiva, pois 

estão imersas em um ambiente de relações entre parceiros, concorrentes, clientes, onde os 

comportamentos são pautados por relações sociais. 

Percebemos nos estudos sobre rede, expostos acima, a emergência recorrente do 

indivíduo e suas relações sociais como estruturadoras das redes organizacionais. Entendemos, 

assim, que qualquer rede é primeiramente uma rede social. Para Lopes (2001), citando Nedeva, 

(2000) “A mais ampla de todas as definições conceituais de redes é a rede social. Ela pode ser 

aplicável aos diferentes níveis de análise a fim de entender os comportamentos dentro de um 

contexto social” (NEDEVA, 2000 p.3 apud LOPES, 2001 p.27).  

A natureza humana é essencialmente associativa. A partir do agrupamento, o homem 

estabelece relações de interesse que vão delineando sua rede conforme sua inserção na 

sociedade. Essa inserção dá-se primeiramente com base no âmbito familiar, seguido da 

comunidade onde vivem, da escola, da comunidade de trabalho e são essas relações que tecem 
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a esfera social. A rede social consiste numa estrutura flexível, dinâmica e auto-organizada, na 

qual cada indivíduo tem um papel e estabelece relações mútuas que a compõem (TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). 

Para Marteleto (2001), as redes sociais são o conjunto de participantes autônomos 

unindo idéias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados. Por sua vez, 

Kadushin (2002) define redes sociais como estruturas de um dado sistema social e explica 

que, utilizando os símbolos disponíveis neste meio social, os indivíduos aglutinam-se e 

desenvolvem redes sociais para alcançar seus objetivos.  

Essa rede de indivíduos apresentada acima, pode ser vista sob as perspectivas social e 

pessoal. Esta focaliza o indivíduo como ator central e o seu relacionamento com os demais 

atores (são redes formadas por pessoas mais próximas como parentes e vizinhos); aquela, o 

grupo e as suas relações. Cada ator pode participar, ao mesmo tempo, de diversas redes 

sociais. Sua rede pessoal é formada pelos elementos com os quais mantém uma relação nas 

diversas redes que integra (BRAGA, 2006). 

Esse pensamento sinaliza para o conceito de relê social, que são redes de redes. O 

ponto chave deste conceito é que cada ator tende a participar de várias redes e, assim, gerar 

novas redes e renovar as antigas (MARTINS; FONTES, 2004). Visão corroborada por Lin 

(2001), que aponta para os laços mantidos pelo indivíduo com atores de redes diversas. São 

ligações que agem como alimento para suas redes, potencializando a disponibilidade de 

recursos só acessíveis pela interação. Ainda, é como uma credencial social, que pode criar um 

círculo virtuoso de capitalização social, quanto mais o indivíduo interage, mais a rede fica 

fortalecida. 

No âmbito da ação o empreendedor necessita de capital, informação, competências, 

força de trabalho e credibilidade; fazer parte da rede dá-lhe a possibilidade de obter esses 

elementos. Estar em rede provê ao empreendedor um superego, de modo a lhe garantir 
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vantagens competitivas que possibilitam um melhor posicionamento do seu negócio. 

(ALMEIDA;FERNANDES, 2006; GREVE ; SALAFF, 2003). Ainda, a rede aparece como uma 

perspectiva importante na articulação dialógica entre local e global, sendo importante no 

movimento de internacionalização. (MARTINS; FONTES, 2004; ISKANIUS; LAMMINSALO 2003). 

No entanto, Paiva et al (2001) argumentam que a rede não é tão benigna como se pode 

imaginar. Ela pode conter um componente perverso, sentido, muitas vezes, por pequenas e 

médias empresas que operam com as maiores num clima de relação assimétrica fragilizador 

de seus objetivos. As relações interfirmas não são pautadas apenas pela cooperação, cada 

parceiro tem os seus interesses e uma das partes exerce poder sobre a outra, devido à 

dependência de conhecimento, tecnologia ou pela disparidade de tamanho. 

Outro fator maléfico que pode emergir na rede é o comportamento oportunista de 

algum participante. A rede se apresenta como espaço catalisador de oportunidades pela 

variedade de trocas que ocorre no seu seio e por esse aspecto um indivíduo pode-se valer do 

grupo apenas para obter as vantagens, e não para acrescentar algo efetivo para os outros 

componentes, não retroalimentando, desse modo, a rede. O indivíduo não retribui os ativos 

sociais que tomou emprestado da rede e enfraquece a capitalização do capital social, 

diminuindo os recursos disponíveis. 

3.1.2 As redes sociais como fontes de acesso a recursos 

 
A ação empreendedora requer informação, capital, técnicas, e mão-de-obra para se 

concretizar. Alguns desses recursos o empreendedor possui, os que ele não possui, 

complementa acessando seus contatos. Os recursos imersos na rede social são o conjunto de 

elementos tangíveis ou intangíveis que chegam ao ator a partir da estrutura social, facilitando 

o atingimento das metas (UZZI, 1997; HITE, 2005). A rede social é formada por contatos que o 

empreendedor tenha ou que sejam conhecidos de atores que o empreendedor conhece e essa 
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rede forma o capital social que o ator possui (LIN, 1999a). Esses contatos são normalmente 

informais. Eles podem ser feitos entre os colegas da faculdade ou do trabalho e serem 

expandidos para as relações da organização, assim como para os outros atores que 

compartilhem sua ação. 

Segundo Kadushin (2002), existem duas motivações básicas para o estabelecimento 

das relações em rede. A segurança, relacionada à coesão da rede, é percebida pela densidade 

dos laços, pautada por fortes obrigações morais e é fundamental para a assunção do risco, já 

que os indivíduos só se arriscam em novas empreitadas quando se sentem seguros o suficiente 

para isso. A eficácia é buscada especialmente em situações concorrenciais e está ligada aos 

elos estruturais da rede, pois numa situação de disputa ter informações estratégicas pode ser o 

diferencial de uma ação. Numa rede coesa, todos têm a mesma informação. Porém, se o 

empreendedor for a ponte entre partes densas de redes diferentes, ele terá as informações de 

ambas as redes, isso pode ser o diferencial estratégico que servirá de suporte para o indivíduo 

alcançar melhores resultados em sua ação.   

A rede social provê o empreendedor com os recursos que são importantes para o 

estabelecimento de seu negócio. Por meio dela, ele recebe suporte, tem acesso a 

conhecimento, a canais de distribuição e a atores que, apesar de não estarem diretamente 

imersos em seu diâmetro social, aumentam a disponibilidade de recursos que sustentam a 

ação empreendedora. (GRANOVETTER, 1985; LECHNER;DOWLING, 2003) 

Por fazer parte do contexto social do negócio, a rede social não é estática e ela pode 

ser ativada de acordo com as necessidades. Nela existem laços fortes e fracos. A família 

exerce um papel crítico na sua composição. Na reflexão, planejamento e estabelecimento da 

firma, o empreendedor aciona a família e outros membros da sua rede social para diferentes 

tipos de suporte. O sistema é auto-regulado, os membros da rede social podem contactar-se e 
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organizar-se, de modo que ampliem as oportunidades que eles disponibilizam para o 

empreendedor. (GREVE; SALAFF, 2003) 

No decorrer da ação empreendedora, o empreendedor tende a mobilizar sua rede social 

para acessar recursos dos quais ele não dispõe e/ou não são facilmente adquiridos por meio de 

transações de mercado (VASCONCELOS ET AL., 2006). A rede social dá ao empreendedor 

acesso a informações úteis e confiáveis, muitas vezes exclusivas. Isso possibilita o 

reconhecimento, o desenvolvimento de oportunidades e a captação de recursos externos com 

preços mais favoráveis do que em transações regulares de mercado. Nesse caso, normalmente, 

são feito acordos tácitos e com prazos maleáveis (UZZI, 1997).  

Greve e Salaff (2003) admitem que na rede social cada ator não desempenha apenas 

uma função específica, assim como as relações do empreendedor dentro da rede não se 

restringem a um tipo. A composição da rede é diversificada e bastante fértil para a atividade 

empreendedora, a interação de múltiplos atores com laços diferenciados faz circular uma 

gama de recursos que dá suporte efetivo para as diversas fases de desenvolvimento do 

negócio. 

Em seu estudo, Vasconcelos et al., (2006) apresentam resultados sobre o acesso a 

recursos através da rede social de empreendedores de empresas de base tecnológica. Eles 

sugerem que na fase inicial do projeto a rede social serve de suporte de todos os tipos de 

recurso: simples — capital inicial, espaço físico, carteira de clientes e complexos — 

reputação, indicações. À medida que a empresa evolui, a rede passa a ser necessária à 

captação de recursos complexos, ficando o acesso a recursos simples a cargo de transações 

comerciais.  

Com a evolução da empresa, o empreendedor passa a ter menor dependência da sua 

rede inicial, normalmente amigos e familiares, já que desenvolveu as capacidades de que 

necessitava ou gerou condições de adquiri-las de outras maneiras; nesse ínterim, passam a ser 
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importantes outros componentes de sua rede social como amizades construídas nas relações 

comerciais que evoluem para relações pessoais e que são reforçadas ao longo do tempo 

baseadas em confiança, reciprocidade e adaptação. Os recursos propiciados por esses 

relacionamentos estão associados aos laços fortes e são especialmente informações especiais, 

conhecimento tácito, solução conjunta de problemas e comprometimento recíproco (UZZI, 

1997; HITE, 2005). 

Para Lopes e Baldi (2005), os laços sociais provêem informações sobre experiências 

positivas de arranjos cooperativos; geram oportunidades de formação de arranjos cooperativos; 

produzem condicionamentos cognitivos sobre alternativas para resolver incertezas ambientais; 

fornecem informações sobre a competência e confiabilidade dos parceiros alternativos; 

reduzem os esforços de procura de parceiros e a incerteza sobre o comportamento 

oportunístico dos parceiros potenciais; viabilizam a utilização de estruturas menos formais, por 

substituir mecanismos de controle mais formais, e por isso, mais onerosos; facilitam o 

alinhamento de objetivos e estratégia, independentemente do emprego da participação de 

capital; propiciam informações sobre oportunidades de novos acordos cooperativos e novos 

parceiros atrativos; produzem conhecimento mais detalhado e preciso sobre o funcionamento 

do arranjo cooperativo para os parceiros; propiciam a solução de problemas em tempo real, 

evitando o rompimento prematuro do arranjo. 

3.2 Empreendedorismo 

O empreendedorismo na literatura é tratado como a abertura ou expansão de empresa 

com o aproveitamento de oportunidade e desenvolvimento tecnológico — inovação. Também 

se caracteriza por uma liderança forte e integrativa que implemente estratégias na empresa. 

Pode ser ainda um processo associado a métodos, estilos e escolhas estratégicas. (MELLO; 
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CORDEIRO; PAIVA JR., 2002). Na definição de Filion (1999 p.19) “o empreendedor é uma 

pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”.  

Nos últimos dez anos, por causa das transformações pelas quais o mundo passou — 

globalização, emergência das tecnologias e seus reflexos no mercado de trabalho como o fim 

do emprego e a diminuição de quadros, observados fortemente nos anos 90 — novas formas de 

estar no mundo do trabalho são buscadas como alternativas de empregabilidade (PAIVA ET AL, 

2001). O empreendedorismo surge neste cenário como mais um caminho a ser ofertado para 

solução deste problema. 

Por ser apresentado como solução para essa nova e dinâmica configuração do mundo 

do trabalho, o empreendedor é tratado pela literatura como o herói solitário. Ogbor (2000) 

considera o conceito de empreendedorismo discriminatório, sexista, determinado 

etnocentricamente e controlado ideologicamente como parte de um discurso de manutenção do 

poder das classes dominantes. Para sua manutenção, um modelo, em geral, ocidental-norte-

americano é apresentado à sociedade como o correto, a fim de que todos o sigam. Tal 

comportamento leva a uma concepção equivocada da atividade empreendedora. 

Ao contrário da concepção heróica individualista apresentada acima, verificamos que a 

atividade empreendedora é essencialmente coletiva e o resultado é do grupo, não do indivíduo. 

Johannisson (1998) assevera que o empreendedorismo é um fenômeno essencialmente coletivo 

e social, à medida que reflete a natureza interativa do ser humano. Ele argumenta que sendo o 

empreendedorismo um fenômeno real, e a realidade socialmente construída, o 

empreendedorismo é um fenômeno social coletivo. 

Paiva (2004) elucida a natureza do fenômeno empreendedor como sendo coletiva, 

quando, como extrato de sua pesquisa, apresenta-nos o empreendedor relacional, o qual tem no 

outro seu ponto de fortalecimento para a inovação. O empreendedor busca, na sua rede atores 

confiáveis, ajuda no reconhecimento das oportunidades com seus estoques de experiência, 
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assim como procura relações complementares em outros empreendedores para estabelecer 

parcerias e aproveitar as oportunidades. 

Para o autor, no fenômeno empreendedor, estão presentes estruturas relativas à 

imaginação conceitual, interface de cultura, identidade, poder, expertise e interação social. A 

interação tem um papel fundamental na estruturação do fenômeno empreendedor, é partir dela 

que o empreendedor, estabelecendo uma comunicação reflexiva e dialógica3 com seus 

parceiros negociais, constrói uma visão mais completa do mundo. Essa visão faz que tenha 

uma capacidade aguçada de mediação, que o permite transitar por diversos ambientes e 

integrá-los em torno de sua ação.  

Percebemos, assim, a interação na rede como parte essencial da atividade 

empreendedora, o que somente reforça a natureza coletiva do empreendedorismo. A 

relacionalidade acessa a intersubjetividade e potencializa as competências gerando ganhos 

mútuos. A atuação empreendedora é fundamental na criação e posicionamento da empresa, 

pois o empreendedor possui habilidade de percepção integral do mundo; no entanto, ele não é 

herói nem solitário, e precisa da coletividade para apoiá-lo na sua atividade.  

3.2.1Relacionalidade empreendedora 
 
 A competência relacional consiste em características do indivíduo que facilitam a 

aquisição, o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos mutuamente satisfatórios e 

está ligada a compromisso, confiança, boa reputação, expertise desenvolvida junto ao setor de 

atuação e capacidade de negociação com parceiros (BRUSH ET AL., 2001; PHAN ET AL, 2005).  

Ter a habilidade interpessoal desenvolvida é importante para o sucesso de parcerias, 

conforme sugere Mohr e Spekman (1994). Pensamento compartilhado pelos empreendedores 

estudados por Gouveia e Grisci (2006), que apontaram a habilidade interpessoal como 
                                                 
3  A comunicação reflexiva e dialógica é aquela favorecida pela reflexão e que facilita o diálogo entre os 
parceiros negociais. É uma característica do empreendedor, que consiste na capacidade de refletir sobre os vários 
planos de sua prática e no estabelecimento de um diálogo permanente com os parceiros, prática que estabelece 
uma postura integrativa em torno da qual o empreendedor se fortalece e pode favorecer o grupo.  
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necessária e importante para quem pretende empreender; acrescentem-se as habilidades de 

liderança, de entusiasmar a equipe, de ter paciência no trato com clientes e funcionários e de 

saber ouvir. Todas essas habilidades estão vinculadas à capacidade de se relacionar e auxiliam 

no estabelecimento de relacionamentos de qualidade (ALMEIDA; FERNANDES, 2006) 

A relacionalidade é fonte geradora de identificação de oportunidades e geração de negócios por 

meio da captação e utilização dos recursos inerentes à rede pessoal do empreendedor. Essa performance 

é realizada pela confluência de esforços entre os demais atores organizacionais, na forma de acoplagem 

de competências, dirigida ao alcance da visão empreendedora (FILION, 1999). 

O ato de construir e de conservar os relacionamentos com os parceiros é representativo e está 

previsto nos estudos de Moger (2000), que denomina tais elementos como ativadores de rede, 

compreendendo-os como pessoas de habilidades de relacionamento junto a grupos de referência. Esses 

indivíduos estabelecem relações estratégicas com os clientes, governo, concorrentes, entidades de apoio 

e demais instituições, buscando compartilhar informações sobre fatos e dinamizar o processo inovador.  

Para Lin (1999b), atuar segundo uma racionalidade relacional favorece a manutenção 

e promoção dos relacionamentos, ainda que as interações não sejam ótimas, isso porque em 

um dado espaço de tempo com vários episódios de interação, elas não são necessariamente 

simétricas. Sendo assim, o que faz o indivíduo estar na relação mesmo quando não tem 

ganhos diretos e imediatos?   

 A resposta pode estar no sistema de créditos sociais, segundo o qual, mesmo em um 

relacionamento de longo prazo com interações assimétricas, o credor mantém-se na relação, 

devido à expectativa de que o devedor gere reconhecimento social para o credor; também é 

possível, e o mais comum, que ambos sejam credores e devedores, trocando recursos entre si. 

As transações sociais são o meio de manter e promover relações sociais e acumular 

reconhecimento social (LIN, 2001). 
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O empreendedor, na condição de articulador, busca no outro o complemento das 

habilidades que lhe faltam e, segundo Paiva Jr.(2004), investe em parcerias de longa duração, 

baseadas em realizações significativas para ambas as partes e, como forma de salvaguardar a 

relação, volta sua atenção mais para a obtenção de grandes resultados do que para pequenos 

fatos decorrentes do processo interativo.  

O empreendedor relacional é um indivíduo que possui recursos importantes e promove 

ativamente processos de inovação baseado em relações interpessoais estreitas com os atores 

principais do processo, já que as atividades de pesquisa e desenvolvimento são aperfeiçoadas 

pelas informações compartilhadas na rede. A efetividade de sua ação em rede é influenciada 

pelo seu carisma, comunicabilidade e competência técnica (KOCH; KAUTONEN; GRÜNHAGEN, 

2006). 

Os relacionamentos de cooperação requerem relações de confiança, acordos sobre os 

movimentos, sentimento de ser parte do grupo e de destinos ligados, equilíbrio de poderes, troca de 

informações transparentes e compartilhamento de valores; logo, os empreendedores têm de 

conhecer os parceiros com quem dialogam (ALMEIDA; FERNANDES, 2006). Esse 

comportamento fortalece o relacionamento e é uma forma de garantir ganhos próprios e para 

o grupo, especialmente quando as trocas acontecem sem uma formalização contratual, como 

ocorre com os pequenos e médios empresários chineses que se relacionam numa forma, 

denominada guanxi. 

O guanxi é um tipo especial de relacionamento entre pessoas, além de ser muito 

comum, é considerado de extrema importância na China e baseia-se, principalmente, na 

confiança pessoal, funcionando através da troca de favores mútuos ou em ciclo por um 

período de tempo (CARLISLE; FLYNN, 2005). A construção da rede requer tempo. É preciso 

fortalecer o relacionamento até que a confiança seja estabelecida, qualquer sentimento de 

desconfiança pode deixar o ciclo fraco e prejudicar toda a rede. É dessa forma que os 



 30

pequenos e médios empresários chineses levantam crédito para sua atividade negocial 

(SHENG, 2006).  

A explicação para o bom funcionamento de sistemas baseados nos relacionamentos 

como fonte de recursos, a exemplo do apresentado acima, pode estar na teoria do capital 

social, um ativo coletivo que garante aos membros do grupo créditos que podem ser utilizados 

como capital para o atingimento de seus objetivos. A teoria do capital social nos ajudará a 

elucidar nossa pergunta de pesquisa e é apresentada na seção seguinte.   

3.3.Teoria do Capital Social 

O conceito de capital remete a Karl Marx, para quem o capital é parte da mais valia 

ganha pelos detentores dos meios de produção nos processos de produção e de consumo, ou 

seja, o lucro do capitalista. Aos trabalhadores, pela sua mão-de-obra, é pago um salário que os 

permite sobreviver. É um ciclo em que o investimento gera mais valia que, por sua vez, cria 

mais investimento, sempre beneficiando as classes detentoras do capital. Lin (1999a) chama 

isso de teoria clássica do capital. A diferença entre as classes é fundamental para a 

sustentabilidade da sociedade capitalista. A burguesia controla os meios de produção e 

arrecada todo o lucro gerado pela classe trabalhadora (LIN, 2001).  

Nas últimas 4 décadas, no entanto, a teoria do capital sofreu alterações, especialmente 

no que diz respeito à necessidade de exploração do trabalhador para manter o sistema 

capitalista. Surgem, assim, novas formas de ver o capital — capital humano, capital cultural e 

capital social. 

O capital humano corresponde ao conjunto de habilidades e conhecimentos de valor 

econômico agregado que o trabalhador possui e que o permite exigir do capitalista um salário 

maior do que o necessário para sua sobrevivência. Na evolução do conceito, Becker (1964) 

define o capital humano como o incremento de valor do trabalhador quando este desenvolve 
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conhecimentos, habilidades e outros ativos importantes para o empregador no processo de 

produção. Esse capital é normalmente avaliado em função da educação, treinamento e 

experiência. (LIN, 2001) 

O capital cultural estudado por Bourdieu trata a cultura como um sistema de símbolos 

e significados e explica que, através da educação, a cultura e os valores das classes 

dominantes são repassados à sociedade como universais. A educação cultural ocorre em todos 

os espaços de socialização: família, grupos informais, escola tradicional. E aqueles que 

reproduzem bem a cultura dominante são recompensados com boas colocações no mundo do 

trabalho. O resultado disso é o habitus4, uma formação internalizada e durável para 

reprodução da cultura dominante. 

O capital social é o investimento dos indivíduos com o objetivo de alcançar retornos 

de qualquer natureza. Para Portes (1998), sua força está fundamentada em dois princípios: (a) 

os resultados positivos da sociabilidade; (b) como formas não-monetárias, podem ser fontes 

importantes de poder e de influência. O retorno do investimento em capital social pode-se dar 

em dois níveis, do indivíduo e da coletividade. 

Na perspectiva da coletividade, a discussão se dá em torno de questões relativas à 

capacidade, maior ou menor, de certos grupos desenvolverem e manterem ativos sociais e de 

como o capital social pode melhorar a vida dos atores do grupo. Nessas perspectivas, 

destacamos três conceitos, o de Bourdieu, o de Coleman e o de Putnam. 

Para Bourdieu (1980), o capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais 

que estão ligados por posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de reconhecimento mútuo. É a própria relação que permite acesso a 

recursos adquiridos pelas associações, assim como é a responsável pela qualidade e a 

quantidade desses recursos. 

                                                 
4  Para Bourdieu (1980), habitus é um sistema de disposições, duráveis e que funciona como uma matriz 
de percepções, de apreciações e de ações, constituindo o perfil de uma classe. 
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Coleman (1994) assevera que o capital social é um aspecto da estrutura social e facilita 

certas ações dos indivíduos dentro dela. Como outras formas de capital, o capital social é 

produtivo, tornando possível a realização de certos fins que, na sua ausência, seriam 

impossíveis. Putnam (2000) refere-se ao capital social, relacionando-o a aspectos da 

organização, tais como: as normas, a confiança e a cadeia de relações sociais que facilitam a 

cooperação para benefícios mútuos. 

Na perspectiva do indivíduo, as questões são como ele acessa e utiliza os recursos 

imersos na rede para obter ou manter ganhos. Apesar de, no momento em que o indivíduo se 

beneficia de seu investimento e um grupo, por conseqüência, também, os ganhos individuais 

retornam para o coletivo (LIN, 1999b). 

Segundo essa perspectiva, o capital social dá-se no contexto das redes sociais e pode 

ser definido como “os recursos imersos na rede social acessado[s] e utilizado[s] pelos atores 

para ações” (LIN, 2001, p. 25). Os recursos são bens de valor consensualmente determinados 

por uma sociedade segundo seus valores, cuja posse assegura os interesses individuais de 

preservação. Na maioria das sociedades, correspondem a riqueza, reputação e poder (LIN, 

1999a). 

Os recursos imersos na rede não são de propriedade do indivíduo, eles são acessados 

através de laços diretos ou indiretos. O acesso e o uso desses recursos são temporários e 

emprestados. Uma vez que o recurso é alheio, deve ser devolvido, um princípio do capital 

social de que o sujeito deve assumir com o outro a obrigação de reciprocidade ou 

compensação. 

O acesso aos recursos dá-se pela interação, que pode ser homofílica ou heterofílica e 

motivada por ações que podem ser instrumentais ou expressivas. As interações homofílicas 

ocorrem entre indivíduos com padrões socioculturais e financeiros similares e estão 

relacionadas às ações expressivas que são desempenhadas pelos indivíduos com o objetivo de 
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manutenção dos recursos. Já a interação heterofílica, dá-se entre atores com estilos de vida 

diferentes e que pertençam a redes diferentes, e é motivada pela ação instrumental cujo 

objetivo é adquirir recursos. Nessa relação, o potencial de troca é maior já que há uma maior 

diversidade de recursos (Lin, 2001; 2004).  

 Os ganhos com a ação instrumental podem ser da ordem econômica, política e social. 

Os ganhos econômicos são lucros, bens, e similares; os políticos são representados pela 

ocupação de cargos diretivos na coletividade; os ganhos sociais estão relacionados à 

reputação, que permite que o indivíduo tenha créditos sociais que lhe posibilitem alcançar 

retornos econômicos e políticos. Com a ação expressiva, os retornos são da ordem do bem 

estar: saúde mental, saúde física e satisfação em relação à vida. Nessa ação, os indivíduos 

com recursos e interesses similares mobilizam-se no compartilhamento dos recursos, porque a 

preservação dos recursos de um indivíduo reforça os ganhos de todos.  

Embora as ações instrumentais e expressivas se complementem, já que saúde física 

propicia melhor capacidade para o trabalho e estabilidade econômica auxilia na manutenção 

da saúde mental, cada uma delas tem padrões diferenciados. Para auferir ganhos com a ação 

instrumental, é melhor que o indivíduo circule em redes abertas e favoreça-se das pontes para 

alcançar recursos que faltam em sua rede e, assim, possa alcançar seus objetivos. Por outro 

lado, se a intenção é a manutenção do status, será mais produtivo o individuo mobilizar outros 

membros da rede com quem compartilha laços fortes, presentes em redes densas estabelecidas 

com reciprocidade e intimidade (LIN, 2001; KADUSHIN, 2002). 

Com os elementos apresentados acima, Lin (1999a) sugere um modelo analítico para o 

capital social. Ele é formado por três blocos interligados: o primeiro representa a estrutura 

social que favorece, ou impede a geração do capital social; o segundo bloco apresenta a ação 

de ativação do capital social; o terceiro bloco traz as possíveis recompensas do capital social. 
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Acessibilidade à rede 
Mobilização dos  

 contatos 

Bens coletivos 
Retornos instrumentais

 
   

  

Figura 1. Modelo analítico da teoria do capital social 
Fonte: Adaptação de Lin (2001)    

 

 O primeiro bloco do modelo representa os elementos que influenciam na distribuição 

do capital social que pode ser acessado. Tais elementos mostram as forças sociais que 

determinam essa distribuição diferenciada. Duas forças são destacadas: as variações 

estruturais e de posição. Uma estrutura pode ser caracterizada segundo a cultura, a ideologia, 

o nível de industrialização e de educação. Dentro da estrutura, os indivíduos podem ocupar 

posições diferenciadas relativas à esfera social, política e econômica. Essas variações afetam a 

disponibilidade do capital social, ao que Lin (1999a) nomeia de desigualdade do capital 

social. 

 O segundo bloco traz a ação de mobilização do capital social, que é o acesso à rede e a 

mobilização dos contatos que possibilitam o uso do capital social. Essa esfera demonstra que, 

mesmo com uma distribuição desigual do capital social determinada por elementos 

estruturais, o indivíduo pode, através de sua ação relacional, mobilizar esse capital. Os 

 (Normas e confiança) 
 

Posição na estrutura 

 
Retornos expressivos 
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retornos dessa mobilização estão representados no terceiro bloco. O modelo foi utilizado para 

nos ajudar a responder a pergunta da pesquisa.   
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4 Procedimentos metodológicos 
 

O campo de conhecimento da administração é amplamente multidisciplinar, 

característica que emerge em nossa pesquisa a partir da busca de elementos da sociologia para 

elucidar o nosso fenômeno. Esse argumento sobre o conhecimento em administração torna-se 

pujante, se considerarmos o contexto mutante onde o nosso objeto está inserido e a 

necessidade de diversidade teórica para abarcá-lo (LAVILLE ; DIONNE,1999). 

A busca de compreensão de um fenômeno sob o olhar indutivista é uma das 

características da abordagem de pesquisa qualitativa (CRESWELL 1998; MINAYO, 2006). Essa 

pesquisa parte de um paradigma compreensivo de construção social da realidade. Alinhados 

nessa perspectiva, pressupomos que a realidade é concebida por significados atribuídos pelo 

sujeito empreendedor, na qual apreciamos suas várias construções e significações (BERGER; 

LUCKMANN, 2002).  

Este estudo foi realizado junto a empreendedores de empresas de base tecnológica do 

pólo de tecnologia da informação e comunicação da Região Metropolitana do Recife (RMR), 

pois o alto crescimento do setor dá-lhe características dinâmicas e de competitividade. Pela 

dinamicidade e rapidez das mudanças, esse ambiente parece exigir empreendedores com 

capacidade relacional aguçada, no que tange à percepção da localização do recurso na rede e 

sua captação, perfil que procuramos no nosso objeto de estudo. Nesse contexto, buscamos 

empreendedores de êxito socialmente reconhecido na atividade empresarial, o que pressupõe 

a emergência de indícios de habilidades empreendedoras na busca por vantagem competitiva 

e sustentabilidade.   
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A escolha dos empreendedores ocorreu com a utilização da técnica bola de neve, 

segundo a qual um informante culturalmente competente recomenda outro de competência 

similar, repetindo-se o procedimento a partir dos novos incluídos (PATTON, 2001). O processo 

iniciou-se por meio de uma entrevista com um dirigente do SOFTEX5, na qual lhe foi pedido 

que referenciasse três empreendedores dentro do setor a quem ele reputasse como 

prioritariamente relacional. Os empreendedores referenciados foram procurados e a cada 

entrevista eram pedidas outras referências na intenção de delinear um grupo de 

empreendedores organizados em rede, busca que se findou na décima segunda entrevista pela 

saturação dos nomes, pois, na décima primeira entrevista e na décima segunda, não surgiu 

nenhuma nova referência, havendo uma completa repetição de nomes.  

O procedimento de triagem e escolha do primeiro entrevistado contou com a 

subjetividade da pesquisadora, os demais entrevistados foram procurados à medida que eram 

citados. Apesar da dificuldade de tempo para agendar as entrevistas, fato que prolongou o 

tempo em campo, todos os empreendedores citados foram entrevistados. Dentre as doze 

entrevistas, duas foram invalidadas por considerar que os entrevistados não eram 

representativos do fenômeno estudado, e na composição do corpus foram utilizadas as 

entrevistas dos empreendedores com maior número de citações.    

A coleta de dados foi feita com entrevistas semi-estruturadas, cuja pergunta condutora 

foi esta: Qual dos recursos que a rede provê que o empreendedor entende como sendo mais 

relevante? A partir dessa indagação, surgiram outras com a função de entender como o 

                                                 

5  A Sociedade SOFTEX (Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro) 
é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público criada em 03/12/1996, com sede em Campinas e 
tem como missão “Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e 
sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do 
Brasil” (http://www.recife.softex.br/). 

 

http://www.softex.br/portal/_asoftex/OSCIP.asp
http://www.recife.softex.br/
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empreendedor se relaciona na rede para acessar os recursos. Além das entrevistas, o corpus 

contou com dados oriundos da observação da pesquisadora durante as entrevistas. 

No que tange à técnica analítica do estudo, escolhemos a análise de conteúdo temática, 

ou semântica, conforme a orientação de Bauer e Gaskell (2002) e Minayo (2006). Essa 

estratégia permitiu a compreensão do processo de ativação do capital social na rede do 

empreendedor, por meio dos relatos baseados na experiência vivida do dirigente. Vale 

ressaltar que utilizamos essa técnica em sua acepção não tradicional, a qual pressupõe a 

emergência do significado em detrimento da freqüência de aparição de determinado item ao 

longo de uma narrativa ou texto. Essa variação da análise de conteúdo é vista por Bardin 

(2004) como uma alternativa para uma abordagem de pesquisa qualitativa. Segundo o autor: 

Pode se dizer que a característica da análise qualitativa é o fato da inferência 
— sempre que é realizada — ser fundada na presença do índice (tema, 
palavra, personagem, etc!), e não sobre a freqüência de sua aparição, em 
cada comunicação individual (BARDIN, 2004. p. 109).  

Depois de efetuadas as entrevistas e a transcrição dos textos, fizemos uso de várias 

leituras flutuantes com o intuito de nos familiarizarmos com os achados e ultrapassarmos a 

sensação de caos inicial característico dessa etapa (MINAYO, 2006). Posteriormente, 

realizamos a constituição do corpus, no que se refere à organização do material, considerando 

os elementos de exaustividade (o qual contempla os elementos levantados no protocolo de 

pesquisa, em nosso caso, relativos aos indícios de desenvolvimento de competências de 

criação e desenvolvimento de relacionamentos); representatividade (relativo à representação 

do universo pretendido, nesta pesquisa, o caso único relacionado à emergência de elementos 

de construção da competência relacional e sua contribuição no acesso aos recursos da rede 

social); homogeneidade (o estabelecimento de critérios precisos de escolha em termos de 

temas, técnicas e interlocutores); e a pertinência dos documentos analisados em relação ao 

objetivo da pesquisa. Esses elementos iniciais são compreendidos no plano de uma pré-

análise, na qual foram determinados os recortes, as unidades de significado sob a forma de 
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síntese, a forma de categorização — fundada na perspectiva teórica de Filion (1999), Paiva Jr. 

et al., (2003) e Meddeb (2003), sua compreensão e os conceitos teóricos gerais que 

orientaram a análise dos dados. 

A fase seguinte envolveu a exploração do material sob a forma de recortes ou 

fragmentos de texto, escolhidos de acordo com os preceitos teóricos e achados relativos. Na 

seqüência, realizamos a agregação dos dados. Nesse momento, delimitamos as categorias 

teóricas tomando como base o modelo da teoria do capital social proposto por Lin (2001) e as 

empíricas, compreendidas sob o olhar dos temas relacionados às capacidades de articulação 

em rede do empreendedor para acessar recursos. Cinco unidades de análise foram suprimidas 

por não terem sido mencionadas, apesar de poderem ser percebidas através de observação, e 

uma emergiu como achado desta pesquisa. 

Vale salientar que temos ciência da limitação da técnica de analise de conteúdo, à 

medida que as informações estão sujeitas apenas à interpretação do entrevistado, bem como 

pela compreensão do pesquisador (TRIVIÑOS, 1987; CRESWELL, 1998). Desse modo, a fase de 

tratamento dos resultados foi perpassada por idas e vindas interpretativas com apoio dialógico 

do auditor da investigação (MERRIAM, 1998). Esse recurso permitiu consubstanciar a análise 

dos dados por meio dessas atividades de validação. Desse modo, utilizamos elementos de 

auditoria, função exercida por meu orientador com o intuito de preservar o processo analítico 

da emergência de vieses interpretativos que poderiam ser realizados imprudentemente pelo 

pesquisador.  

A reflexividade foi uma forma constante de atenuar elementos limitantes que 

restringissem a qualidade das entrevistas e análises de campo. Assim, lembramos a orientação 

de Creswell (2002) de que a reflexividade é um critério de confiabilidade e diz respeito ao 

antes e ao depois do acontecimento, gerando transformação no pesquisador, uma vez que este 

se vai tornando uma pessoa diferente por considerar as inconsistências do estudo ao longo do 
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processo permanente de realização. Desse modo, percebemos que o sujeito, historicamente 

realizador da ação empreendedora, contribui para significar o nosso universo pesquisado, 

exigindo uma constante reflexão e reestruturação do nosso processo de questionamento, 

inclusive para reduzir vieses interpretativos. 

Em suma, é imperativo, num estudo qualitativo, desenvolver uma noção de contexto 

do sujeito que atue num intercâmbio direto com seu ambiente natural e estabeleça-se por 

mediação das características particulares da sociedade a que pertence. Assim, quando se 

pretende estudar a evolução da sociedade humana, é necessário partir do exame empírico dos 

processos concretos da vida social que constituem condição da existência humana em 

interação (GIDDENS, 2000). 
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5 Análises dos dados 
  

Para responder nossa pergunta de pesquisa, nos inspiramos no modelo analítico da 

teoria do capital social proposto por Nan Lin (2001). Ele apresenta três blocos interligados, o 

primeiro representa a estrutura social em que o capital social está disposto, o papel e a posição 

de cada indivíduo dentro dessa estrutura, o segundo apresenta a ação de capitalização das 

relações para acessar os recursos e o terceiro apresenta os retornos obtidos a partir da ativação 

do capital social. 

5.1 A estrutura social em que o capital social circula 

Numa estrutura hierárquica, os recursos estão dispostos segundo uma cadeia de 

autoridade, em que os ocupantes das posições de maior poder definem como os ocupantes de 

posições inferiores devem proceder. A rede social, no entanto, consiste numa estrutura menos 

formal, quanto à hierarquia entre os participantes. Acordos, em vez de coerção, definem o 

comportamento dos participantes. 

A rede pesquisada no Pólo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Região 

Metropolitana do Recife demonstrou ser um espaço coeso com elevado nível de capital social. 

Alguns elementos sinalizam o porquê deste cenário: é um setor jovem, com mais ou menos 20 

anos de atuação, está na primeira geração, composta em sua maioria por empreendedores que 

têm uma história de vida interligada, foram colegas de faculdade, trabalharam juntos nas 

empresas que implantaram sistemas de informação na década de 1980 e sofreram juntos na 

década de 1990 os impactos da globalização e o downsizing das empresas onde trabalhavam, 

incentivando-os a irem para o mercado como empresários. A maior parte das empresas é 

formada por sócios que já eram amigos, essas mesmas pessoas compõem as associações de 
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classe e são os interlocutores do setor com o poder público como pode ser evidenciado na fala 

abaixo: 

 “[...] deve ter várias explicações, deve ser relacionada ao fato de a 
comunidade ainda ser pequena. Por exemplo, o setor de construção civil tem 
três mil anos, as empresas de construção civil têm 30, 40 anos. As de 
informática têm 10, 20 anos, não deu tempo de envelhecer o mercado e cada 
um ir pro seu lado. As pessoas ainda estudaram juntas na faculdade, têm laços 
pessoais fortes entre essas pessoas. Aqui, em Recife, quase todas as pessoas 
que trabalham com informática e têm mais de 35, 40 anos, foram do 
BANORTE de algum jeito ou prestaram serviço ao BANORTE: ou foram 
funcionários, ou foram gerentes do BANORTE, sei lá, de alguma forma 
tiveram uma relação com o BANORTE, ou do BOMPREÇO, então todos 
foram colegas de trabalho em algum momento. Todos que estão numa faixa 
etária, sei lá, de um 35 anos acima, acho que tem esse colágeno aí. Outro 
ponto fundamental aqui em Recife[...] que eu sempre reputei como fator muito 
importante foi a presença de lideranças. Recife teve a sorte de ter dois grandes 
líderes, especialmente dois grandes líderes não empresariais, dois 
empreendedores que, ao não ter empresas, isso gera uma facilidade de 
articulação muito grande [...] A gente teve uma sorte muito grande que em 
algum momento teve um Silvio Meira e um Cláudio Marinho, dois são 
empreendedores, e não empresários, algo importante, um acadêmico; outro, 
governamental. E isso deu um caráter de respeitabilidade muito grande a eles 
enquanto lideres e junto a isso tinha líderes empresariais de muita visão como 
José Cláudio por exemplo [...]”. [E3, 228:236] 
 
 

Esse relato ilustra o que Lin (2001) reputa como sendo a estrutura que oportuniza a 

ativação do capital social e o acesso aos recursos, baseada no princípio da homofilia — 

tendência do indivíduo de estabelecer interações com outros de características sociais 

similares — e explica: à medida que o indivíduo interage, ele desenvolve vínculos afetivos e 

torna-se mais disponível para participar de empreendimentos coletivos (LIN, 2001). 

Granovetter (1985) reforça esse pensamento explicando que a força dos laços é 

dependente da duração da relação (tempo despendido junto e antiguidade da relação), da 

intensidade emocional, da intimidade e dos serviços recíprocos. O que parece acontecer na 

rede estudada e que favorece a troca de capitais. 

Parece razoável que a estrutura da rede estudada tenha apresentado essas 

características, já que o modo de acessá-la foi a partir da indicação de outros componentes 

pelos indivíduos entrevistados, que apresentaram colegas com quem compartilham algum tipo 
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de sentimento e/ou afinidade. Essa ocorrência é descrita por Alcará, Tomaél, e Di Chiara 

(2005). Eles afirmam que o indivíduo agrupa-se com seus semelhantes e vai delineando e 

expandindo a sua rede segundo esse princípio, garantindo o compartilhamento de 

conhecimentos estratégicos para sua atuação.  

5.2 Capitalizando as conexões sociais 

 Acessar a rede e mobilizar os contatos resultam na ação de capitalização das 

interações, que é o processo de ativação do capital social. Esse bloco é o conector entre a 

estrutura e os retornos pretendidos com a interação na rede. 

Como podemos observar na tabela 1, foi percebido como mais freqüente a 

mobilização dos contatos, com índice de 3 em cada 5 das enunciações. Esse resultado deve-se 

ao fato de que os empreendedores buscam os recursos na sua rede e, por já fazerem parte dela, 

não precisam fazer grandes investimentos para acessá-la. Como explica Lin (2001) sobre as 

relações heterofílicas e homofílicas, esta se dá entre indivíduos com características sociais 

similares; aquela ocorre entre indivíduos com características sociais diferentes, embora 

prevaleça a interação homofílica, devido aos sentimentos, interações estabelecidas e a 

reciprocidade do relacionamento. O estabelecimento de uma relação heterofílica demanda 

esforço, pois é preciso influenciar a vontade do outro. A mobilização dos contatos parece ser 

um elemento de destaque na ação empreendedora, uma vez que contempla aproximadamente 

três em cada cinco enunciações relativas à capitalização das conexões sociais, conforme 

disposto na tabela 1.  

O processo de mobilizar relacionamentos tende a variar ao longo do desenvolvimento 

do negócio. Como apresenta Vasconcelos et al (2006), o empreendedor vai mobilizar contatos 

para acessar recursos durante todo o desenvolvimento de seu negócio, variando os tipos de 

recursos de acordo com as fases de crescimento da empresa.  Os recursos presentes na rede de 
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referência do indivíduo estão associados aos laços fortes (GRANOVETTER, 1985), são difíceis 

de acessar por outras vias que não os contatos e, geralmente, são de importância estratégica 

para a empresa.  

 

COD Dimensão Freq. % 
10 Acessibilidade à rede 53 38 

11 Mobilização dos contatos 85 62 

 Total 138 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 

5.2.1 Acessibilidade à rede 
 
 O acesso à rede parece ser privilegiado por interações de base não afetiva, sendo 

facilitado quando os indivíduos ocupam posições similares na estrutura social e compartilham 

recursos equivalentes, como mostra a tabela 2. 

 
 

COD Dimensão Freq. % 
101 Habilidade de comunicação 7 13 
102 Capacidade de construir e manter 

relacionamentos 
10 

 
18 

103 Troca de informações 4 7,5 
104 Credibilidade 9 16 
105 Identificação de sinergia6 com 

parceiros 
14 26 

106 Comprometimento 9 17 
 TOTAL 53 100 

Tabela 1 – Capitalização das conexões sociais

Tabela 2 – Acessibilidade à rede

Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 

A identificação de sinergia com parceiros destaca-se como a habilidade mais 

freqüente, o que parece razoável, se considerarmos a necessidade de encontrar pontos da rede 

onde a entrada seja facilitada. Isso acontece quando se buscam parceiros com interesses 

                                                 
6Neste contexto, sinergia significa interesses comuns que levam a uma ação coadunada em função de alcançar o 
ponto almejado pelo grupo. Identificar sinergia é a busca de pontos comuns indutores da ação coletiva. 
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sinérgicos. Granovetter (1985) explica que os indivíduos podem acessar uma nova rede a 

partir de atores da rede de outrem que não são necessariamente da sua rede. Para isso o 

empreendedor precisa encontrar laços que liguem os dois grupos, indivíduos que ele 

denomina ponte. As redes não precisam ser conexas, mas os indivíduos precisam ter 

interesses convergentes para que um acesse a rede do outro. 

O estudo de Iskanius e Lamminsalo (2003) com empresas de biotecnologia sobre 

como a ação em rede influencia a internacionalização corrobora o pensamento de Granovetter 

(1985), quando atestam que o empreendedor busca o indivíduo dentro da rede dele que tenha 

ligação com a rede onde ele pretende entrar. No entanto, para que a ação seja efetiva o 

empreendedor deverá ter atuação ativa na rede, é preciso ser um ator com créditos sociais. 

No setor estudado, o acesso às novas redes aponta para a tendência de acontecer mais 

em função de oportunidades de trabalho, que surgem devido à reputação do empreendedor e 

menos de relações pessoais. E, mesmo quando não é diretamente acionada, a rede social provê 

reputação ao indivíduo, possibilitando o estabelecimento de novas parcerias e a entrada em 

novas redes, como pode ser verificado no enunciado apresentado a seguir: 

“[...] a internacionalização foi fruto da nacionalização, então a gente começou 
trabalhando bem localmente com a Hipercard. A Hipercard contratou uma 
empresa internacional para trocar o PABX deles e a gente precisou integrar o 
nosso equipamento com esse novo PABX. Com isso tivemos contato com as 
pessoas dessa empresa, ou seja, aumentamos a nossa rede de contatos. Essas 
pessoas viram a nossa competência, o nosso comprometimento e nos 
chamaram pra fazer outros trabalhos pra outros clientes deles em São Paulo, e 
nós começamos a fazer em São Paulo. Então essas pessoas de São Paulo 
começaram a ter responsabilidades internacionais e nos chamaram pra fazer 
trabalhos fora do Brasil, ou seja, um trabalho local gerou trabalho nacional 
que gerou negócio internacional. É uma teia”[...]. [E1; 161:177] 
 

  Observamos que o acesso à rede está intrinsecamente relacionado à capacidade de 

desenvolver e nutrir relacionamentos, habilidade que aparece com 18 % de freqüência. Como 

apresentam Iskanius e Lamminsalo (2003, p.16) em suas conclusões: “estabelecer parceria 

com empresas grandes às quais o empreendedor possa se amparar traz algumas vantagens no 
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processo de internacionalização, construir relacionamentos parece ser o melhor caminho para 

fazer negócios e aproveitar as oportunidades”. 

 Greve e Salaff (2003) parecem concordar com a importância da construção dos 

relacionamentos e em seu estudo sobre as atividades em rede, desenvolvidas pelos 

empreendedores durante as fases de desenvolvimento do negócio, apontam que, na fase de 

planejamento estratégico para o crescimento da empresa, o empreendedor concentra-se na 

atividade de construir redes. Tendo estabelecido a idéia do negócio, o empreendedor vai em 

busca de elementos que possam dar suporte ao seu empreendimento. Com esse fim, ele acessa 

um grande número de pessoas, formando uma rede ampla que, mediante interação, vai-se 

estabelecer e dar suporte para as fases seguintes de seu negócio. 

 Estabelecer e manter os relacionamentos neste contexto parece ser um movimento de 

apresentação das intenções do empreendedor para com o grupo, uma paquera que dará a 

chancela social requerida para que o empreendedor possa acessar a nova rede e usufruir dos 

recursos que ela disponibiliza. Esse movimento fortalecido pelo comprometimento na ação 

empreendedora que, segundo Paiva Jr. (2005), transforma-se em credibilidade e reflete-se na 

manutenção de um relacionamento próximo entre os parceiros, o que gera um círculo 

virtuoso: comprometimento na ação transforma-se em credibilidade, elementos importantes 

no acesso à rede e para a durabilidade do relacionamento, como mostra o trecho seguinte: 

 “[...] a empresa P, hoje, é uma empresa de relacionamento. Ela faz muito 
negócio, porque as pessoas confiam na empresa, confiam na minha pessoa, 
confiam na minha palavra, porque sou uma pessoa que cumpre acordo, que 
cumpre prazo, que entrega o produto de qualidade, zela pelo cliente, zela pelo 
negócio do cliente, se envolve com o negócio do cliente [...] é por isso que as 
pessoas nos procuram e quando a gente procura é bem recebido [...]”. [E5; 
165:170] 

 
 

A troca de informações emerge com relativa baixa freqüência, fato que pode realçar a 

condição de quem está acessando a rede ainda desprovida de reputação junto aos interagentes. 

Em geral, quando o empreendedor está acessando a rede, não há suficiente confiança para o 
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exercício da troca de informações, especialmente se se considerar que esse é um ativo 

significativo para os atores. Como será visto adiante, é um dos recursos mais valiosos que a 

rede provê ao empreendedor.  

5.2.2 Mobilização dos contatos  
 

A mobilização dos contatos é a ação de buscar na rede os recursos pretendidos, é a 

forma mais direta de auferir os retornos possíveis com o capital social. A mobilização 

representa a escolha de um laço da rede e de um recurso dentre a gama existente que o 

indivíduo possui para empreender determinada ação (LIN, 2005).  

 

COD Dimensão Freq. % 
110 Utilizar-se dos relacionamentos 

pessoais 
24 28 

111 Utilizar-se das redes de 
relacionamentos construídas 

com stakeholders 

14 16 

112 Negociar com parceiros de 
negócios 

30 36 

113 Acoplagem de competências 17 20 
 TOTAL 85 100 

Tabela 3 – Mobilização dos Contatos

Fonte: Pesquisa direta, 2007 

 

Na rede estudada, a unidade negociar com parceiros de negócios aparece em destaque, 

considerando que essa dimensão representa o ato de trabalhar para um resultado equânime, de 

forma que a confiança e credibilidade sejam reforçadas. A mobilização baseada nesse 

princípio parece fortalecer o grupo e gerar subsídios para que o capital social seja 

incrementado e sua utilização seja potencializada. 

Srour (2000) corrobora os resultados descritos anteriormente, quando declara ser 

melhor cumprir compromissos, de modo a fortalecer as relações reciprocamente vantajosas e 

tornar possível o usufruto dos benefícios por mais tempo e perenizar o negócio. A partir do 
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reconhecimento da responsabilidade das partes envolvidas, a confiança é construída e alianças 

duradouras são estabelecidas, de maneira que fortaleça o setor como um todo.  

O pensamento de Sour (2000) coaduna-se com os resultados do estudo de Paiva Jr. 

(2005) sobre o papel da confiança nas interações sociais do empreendedor, ao afirmar que o 

ato de estabelecer relacionamentos de compromisso pautados pela confiança tem papel 

estratégico na garantia de crescimento compartilhado e reflete-se no alcance de capital social 

que dá suporte à aquisição do capital econômico.  

Tal elemento tem presença intensa na rede analisada, evidenciado na enunciação a 

seguir:  

 “É a capacidade que a gente criou de relacionamento, de fazer com que um 
não atrapalhe o outro, ou atrapalhe menos. A gente criou um trabalho aqui e 
outro grupo de empresários trabalha ali. Chegou lá na frente, a gente se viu 
competindo pelo mesmo trabalho, cada um caminhou pelo seu caminho. 
Chegamos em uma reunião e dissemos: “O que é que tu estás fazendo aqui?” 
E em 10 minutos a gente senta e ajusta os interesses. Eu acho esse o ponto 
mais importante”. [E7; 175:186] 

 
 O movimento em torno da capacidade de relacionamento entre os interagentes 

demonstra um grau elevado de desenvolvimento do capital social no âmbito da rede estudada. 

Conforme a concepção de Coleman (1988), o capital social tem como função facilitar certas 

ações dos atores no âmbito da estrutura externa à rede social em tela, a exemplo de agentes de 

governo, concorrentes e financiadores. A falta desse elemento pode resultar em instituições 

frágeis, o que provavelmente inviabilizaria o desenvolvimento econômico.  

Segundo declaração de vários dos empreendedores, o setor de TI é recente e não tem 

força econômica que justifique a mobilização dos dirigentes públicos, por isso é 

desprivilegiado em relação a investimentos. Por essa razão, parece importante que haja 

unidade no grupo, no sentido de potencializar as ações, situação apresentada no testemunho 

de um empreendedor, no qual ele demonstra que, apesar de todos os entraves vivenciados 

pelo setor, a força da articulação tem melhorado as condições para o desenvolvimento: 
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“Quando Joaquim Francisco era governador, a gente não conseguiu 
absolutamente nada. Trouxemos o SOFTEX para cá, o prefeito era Jarbas, o 
apoio governamental que teve foi, porque tinha alguém do setor dentro do 
governo, Cláudio Marinho e Pedro Sérgio. Durante o governo Arraes, Sérgio 
Rezende era um grande amigo do setor e conseguiu 30 mil reais, na época, 
para fazermos a sede do SOFTEX e mais nada. Aí, no primeiro governo de 
Jarbas, a gente fez uma grande articulação, a agenda da informática de 
Pernambuco. Um grupo de 19 empresários que se reunia semanalmente 
colocando dinheiro vivo pra criar um ambiente positivo; o máximo que 
conseguimos foi um contrato e com a CELPE, que era pública. E Silvio Meira, 
que estava no pacto 21, conseguiu dinheiro pra fazer o Porto Digital. Veja a 
desproporcionalidade entre a visibilidade Porto Digital e a quantidade de 
dinheiro que foi investido. Jarbas e Mendoncinha, quando contam a história 
do governo deles, citam cinco grandes coisas, entre elas o Porto Digital, mas 
foram 17 milhões de reais, não foi nada. Qualquer outra coisa importante custa 
centenas de milhões [...] No segundo governo de Jarbas, depois de muitos 
anos, já na metade do segundo governo, conseguiu se articular um contrato 
interessante para que o governo comprasse localmente uma parte dos serviços 
que ele sempre comprou de fora [...] isso é reflexo daquela agenda 
Pernambuco, de 99 [...] foi aí que a gente conseguiu vender, ter algum espaço 
dentro do Governo do Estado. Na prefeitura do Recife era a mesma coisa. 
Quando João Paulo assumiu a prefeitura, nós estávamos no auge da nossa 
articulação e conseguimos barrar uma compra que a prefeitura ia fazer de um 
sistema lá de Curitiba, mas também não conseguimos fazê-la comprar da 
gente [...]”. [E3; 338:352] 

 
Esse comportamento, segundo Paiva Jr. (2005), é uma condição para se alcançar os 

recursos almejados pelo empreendedor, pois a ação coletiva redunda em oportunidades de 

negócios, embora não beneficie exclusivamente o empreendedor, mas também à sua rede, fato 

que resulta na manutenção das capacidades concorrenciais dos seus integrantes.   

Outro ponto relevante, no que diz respeito à mobilização dos contatos, refere-se à 

utilização dos relacionamentos pessoais, dimensão que aparece em 1/3 das enunciações 

relativas a tal mobilização. Esse fato pode-se dever ao elevado grau de confiança que o 

empreendedor demonstra ter nos indivíduos de sua rede pessoal e pela força dos laços 

estabelecidos com esses contatos, o que facilita o acesso a eles e a conseqüente mobilização. 

Essa realidade também se encontra nos estudos de Greve (1995), quando se constata que as 

redes mais densas compartilham um elevado grau de confiança, possuem informações 

relevantes e são ágeis na difusão das informações em função da proximidade de seus 

membros. 
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Os contatos pessoais parecem ser mais decisivos na fase inicial do negócio. Alguns 

estudos (ALDRICH; MARTINEZ, 2001; LECHNER;DOWLING, 2003; VASCONCELOS ET AL. 2006) 

apontam que os empreendedores buscam em sua rede pessoal, formada por familiares, amigos 

e ex-empregadores, os recursos necessários ao estabelecimento do novo negócio. A facilidade 

de acesso ao contato e as condições de aquisição dos recursos pretendidos, geralmente 

assegurados com acordos vagos e prazo de pagamento renegociáveis, parecem levar o 

empreendedor a buscar sua rede pessoal.  

Greve e Salaff (2003), por sua vez, entendem de forma diferente, embora não 

invalidem o que foi dito logo acima. Eles elucidam que, na fase inicial do negócio, o 

empreendedor seleciona as pessoas com quem vai discutir suas idéias pelo grau de confiança 

estabelecido entre as partes, o que gera uma rede restrita, geralmente formada por familiares e 

amigos de longa data com quem pode discutir seus planos, com o intuito de proteger sua 

idéia.    

A mobilização de contatos pessoais durante o estabelecimento do negócio confirma-se 

entre os empreendedores da rede estudada. A maior parte dos entrevistados recorreu a 

familiares, amigos de infância ou amigos de faculdade para captar recursos necessários ao 

estabelecimento do negócio, que foram econômicos ou, como na maioria dos casos, sociais. 

As falas abaixo ilustram o comentário acima: 

“[...] eu não entendia absolutamente nada desse negócio de telefonia, mas 
tinha um amigo de infância que conhecia, que tinha trabalhado com isso, então 
aí eu procurei ele [...] começamos a trabalhar e fizemos o primeiro contato 
com um parente meu, que apesar de distante me recebeu. Ele era diretor da 
rede globo na época [...]”[E1; 45:49] 
“[...] no começo era tudo muito difícil, a gente não tinha sala, começamos 
consertando computador em um dos quartos da casa da mãe do meu amigo e 
sócio [...]”. [E4; 65:71] 
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5.3 Retornos da ativação do capital social  

Os retornos obtidos da interação na rede são oriundos das ações instrumental e 

expressiva. O primeiro tipo corresponde a práticas empreendidas para se conseguir ativos; o 

segundo é efetuado para consolidar os ativos pertencentes ao empreendedor e diminuir a 

possibilidade de perdas. A separação conceitual manifesta um cunho eminentemente didático, 

uma vez que um tipo de ação reforça o outro. Assim, o investimento em bem-estar, que 

corresponde a uma ação expressiva, gera maior disposição para o trabalho e 

conseqüentemente ganhos maiores, que representam retorno da ação instrumental. 

5.3.1 Retornos da Ação Instrumental 
 

A ação instrumental é empreendida para aquisição de novos recursos. A tendência dos 

estudos sobre relacionamentos e acesso a recursos (HAKANSSON; SNEHOTA, 1995; LECHNER 

ET AL., 2005; UZZI, 1997; HITE, 2003) é tratar o assunto sob a perspectiva econômica, voltando 

a atenção, principalmente, para os retornos econômico-financeiros obtidos a partir da 

interação na rede. No estudo, verificamos que os ganhos sociais emergentes do 

relacionamento em rede são apresentados como o retorno mais relevante dessa articulação, 

fato ilustrado pela freqüência aproximada da metade das enunciações referentes aos retornos 

da ação instrumental. 

À medida que se investe em relacionamentos, adquirem-se mais relacionamentos e 

reforçam-se os existentes, criando uma cadeia de retroalimentação. Isso parece justificar a 

relevância com que os retornos sociais surgem, e, talvez, deva-se ao fato de que os recursos 

sociais estão intrinsecamente ligados às interações, única forma de acesso aos recursos 

sociais. 

A ação política, que se revela em 29 citações como um retorno da ação instrumental, 

está diretamente ligada aos ativos sociais, de modo que, indiretamente, os retornos alcançados 
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no âmbito político refletem aspectos destacados no âmbito social. Da mesma forma, o retorno 

econômico, cuja unidade mais relevante, a informação, também parece ser fruto da interação 

social. 

 

COD Dimensão Freq. % 
201 Econômico 23 23 
202 Político 29 29 
203 Social 48 48 
 TOTAL 100 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 
 
5.3.1.1 Retornos econômicos da ação instrumental 
 

  A menor freqüência dentre os retornos da ação instrumental foi relativa às 

recompensas econômicas da interação. A unidade de análise econômica “crescimento da 

empresa” teve baixa citação e a outra unidade, crescimento do patrimônio pessoal do 

empreendedor não foi citada, tendo sido suprimida da grade de análise. A unidade mais 

freqüente foi o acesso à informação, que surgiu em mais de 50% das citações. Relativo ao 

acesso à informação emergiu uma unidade, a reatividade, descrita pelos empreendedores 

como um diferencial estratégico relativo à capacidade de resposta que o empreendedor possui. 

Essas unidades foram assumidas como de retorno econômico, por seu uso estar diretamente 

relacionado a ações que dão suporte econômico para o crescimento da empresa.   

 
 

COD Dimensão Freq. % 
201 Econômico   

2011 Crescimento da empresa 3 13 
2013 Informação acessada nas 

interações 
13 56,5 

00 Reatividade 7 30,5 
 TOTAL 23 100 

 
Tabela 4 – Retornos da ação instrumental por dimensão 

Tabela 5 – Retornos econômicos da ação instrumental

Fonte: Pesquisa direta, 2007 
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A explicação para a baixa freqüência da dimensão relativa aos retornos econômicos 

como resultado da atuação em rede pode estar relacionado à percepção do empreendedor de 

que os recursos financeiros podem ser conseguidos de outras maneiras, tais como aquisições 

de financiamento e aprovação de editais, conforme sugere a seguinte enunciação: 

 “Captação de recurso é uma expertise muito particular e não passa 
necessariamente pelo conceito de rede. A situação de captação de recurso hoje 
é mais uma questão técnica do que uma questão relacional, porque o dinheiro 
hoje está muito amarrado, muito cheio de regras. Antes, realmente, a pessoa 
mais articulada, com maior poder de convencimento, de sedução, digamos 
assim, poderia descolar uma grana de um governante de um órgão, porque os 
critérios eram mais frouxos, mas hoje não [...]”. [E2;300:305] 

 
 Entretanto, o mesmo entrevistado, embora reitere a importância da expertise técnica, 

reconhece que os projetos e pedidos executados por um empreendedor com boa reputação faz 

que as demandas sejam analisadas com olhos de benevolência pelos avaliadores, conforme 

sugere o relato abaixo: 

“[...] depois de Silvio Meira fazer todo o meio de campo com o brilhantismo 
dele, fica mais fácil pro analista analisar um projeto do Cesar. Um projeto do 
CESAR vai muito bem feito, vem com o carimbo do Cesar, daquele cara 
genial, Silvio Meira, que veio aqui e deu show. Mas, se o Cesar mandar um 
projeto ruim, vai levar pau do mesmo jeito que, se um desconhecido mandar 
um projeto bom, pode ser aprovado [...]”. [E2; 325:326] 

 
Isso nos sinaliza que, embora os empreendedores não tenham reconhecido o retorno 

econômico como resultado da ativação do capital social, este provê condições favoráveis para 

a aquisição de aporte econômico, como no caso de crescimento da empresa oriundo de 

processos de internacionalização, possíveis graças às interações em rede do empreendedor 

(GREVE, 1994).   

Relativo aos retornos econômicos da ação instrumental, a unidade mais relevante foi a 

informação que é acessada nas interações e que é ponto de convergência dos estudos sobre 

redes, como sendo o ativo mais importante auferido nas transações sociais (LIN, 1999; LIN 

2001; MELLO; LEÃO E PAIVA JR, 2007; VASCONCELOS ET AL, 2006; COLEMAN 1990; 
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GRANOVETTER, 1985). E parece ser entendido da mesma forma pelos empreendedores, 

conforme sugere o relato a seguir:    

“[...] participando dos eventos, das discussões, você vai conhecendo as 
pessoas, primeiro do ponto de vista dos produtos, depois do ponto de vista dos 
estilos. ‘Olha com esse cara não adianta levar oportunidades duvidosas, 
porque ele é um cara que não investe muito, ele só quer coisas muito 
concretas, oportunidades muito imediatas, muito reais’; ‘esse outro cara não 
está com dinheiro em caixa e procurando oportunidades de longo prazo’. Eu 
acho que da participação na associação, as informações trocadas na rede são o 
recurso mais relevante [...]”. [E3;201:208] 

  

Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005) corroboram o pensamento acima quando afirmam 

que a informação compartilhada na rede propicia aportes no âmbito da aprendizagem e 

desenvolvimento de novas habilidades, induzidos à movimentos de inovação, o que resulta 

em vantagem competitiva. Chabaud e Ngijol, (2005) apontam uma outra vantagem da troca 

de informações: melhores possibilidades de pesquisar e avaliar oportunidades de negócios. 

Em mercados internacionais, a troca de informações na rede é fundamental, pois dá 

suporte ao reconhecimento de oportunidades, gera conhecimento sobre a cultura negocial do 

mercado entrante, auxilia no estabelecimento de alianças estratégicas, além de prover 

credibilidade (COVIELLO; MUNRO, 1995; MACDOUGALL; OVIATT, 2003). 

Um retorno da ativação do capital social que emergiu durante a pesquisa foi a 

reatividade, explicada pelos empreendedores como capacidade de resposta. Essa competência 

diz respeito ao fato de que as informações chegam até o empreendedor instantaneamente e à 

rapidez com que é possível angariar recursos para determinada ação.  

Ter a reatividade desenvolvida parece resultar em vantagem competitiva para o 

empreendedor que atua em um ambiente dinâmico como o setor de tecnologia da informação 

e comunicação, como sinaliza o estudo de Kadushin, (2002) que aponta dentre as motivações 

para a interação, a eficácia na ação que pode ser conseguida com uma resposta rápida às 

demandas do mercado contemporâneo. A capacidade de resposta às demandas do mercado 
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também surge no estudo de Phan et al (2005) acerca do cliente que faz que as ações 

empreendidas para seu benefício sejam mais rápidas e assertivas. 

  
5.3.1.2 Retornos políticos da ação instrumental 
 
 No âmbito político, a percepção do poder surge muito relacionada à ocupação de 

cargos de diretoria, unidade que representou quase a metade das citações. Ocupar tais cargos 

parece estar diretamente ligado à capacidade de exercer influência sobre os pares e à 

coordenação de projetos, uma vez que os indivíduos são escolhidos para essas posições por 

parecerem, dentro do grupo, bons conselheiros e gestores. O fato de poucos empreendedores 

terem-se reconhecido como agentes políticos e a tangibilidade da unidade “ocupar cargos de 

diretoria” podem ter contribuído para a alta freqüência desta unidade, visto que os retornos 

políticos puderam ser percebidos mais pela observação de comportamentos do que pelo que 

eles relataram. 

Tabela 6 – Retorno político da ação instrumental 
COD Dimensão Freq. % 
202 Político   

2021 Ocupar cargos de diretoria 13 45 
2022 Trânsito entre os níveis do 

poder público 
4 13 

2023 Capacidade de exercer 
influência sobre os pares 

6 20,5 

2024 Coordenar projetos 6 20,5 
 TOTAL 29 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 

Na esfera política, todas as unidades têm relação com aspectos considerados retornos 

sociais, tais como reputação e confiança, pois, para atuar politicamente no grupo, é preciso 

estar legitimado enquanto liderança representativa da rede. O imbricamento da dimensão 

política com a articulação é tão intenso que as dimensões foram tratadas como similares por 

um dos entrevistados: 

“P:Você poderia me dizer os nomes de quem você acha prioritariamente 
relacional?” 
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“E: Não, você já tem os nomes que eu citaria. Eu sugiro que você faça o 
seguinte: converse com Maria que é secretária da ASSESPRO, peça a ela as 
últimas três diretorias e é esse o pessoal.” [E7; 222:225] 

 
 O estudo de Koch, Kautonen e Grunhagen, (2006) sobre os atores principais nos 

processos de cooperação, confirma a perspectiva do empreendedor, quando explica que a rede 

precisa de elementos aglutinadores e que possam dialogar com outros sujeitos fora dela. Tais 

indivíduos são escolhidos pelo grupo por sua capacidade política e geralmente ocupam cargos 

de direção, que lhe conferem a possibilidade de uso dos recursos relativos ao cargo, à medida 

que potencializam sua ação e se destacam por seu conhecimento sobre determinado assunto. 

Nesse sentido, eles servem de referência para a tomada de decisões, influenciando a opinião 

de seus pares. 

 A permissão para a ação política do empreendedor relacional parece ser concedida 

pelos membros da sua rede como fruto da interação social pautada por confiança e 

compromisso. Ela pode ser observada por intermédio da forma como alguns empreendedores 

falavam daqueles que reputaram como sendo mais articuladores. Aspectos como o valor que o 

empreendedor confere aos processos coletivos, associados à experiência de vida e 

competências técnicas, parecem conferir-lhe requisitos para que seus pares reputem suas 

opiniões como confiáveis e pautem-se por elas para compor os próprios conceitos. 

  
 
5.3.1.3 Retornos sociais da ação instrumental 
 
 Os retornos sociais da ação instrumental demonstram ser os mais relevantes, uma vez 

que eles só são possíveis, porque existem bens sociais como reputação e confiança, que dão 

suporte para todo o processo de ativação do capital social. Lin (2001) argumenta que todo o 

sistema de recompensas sociais está pautado pela reputação, que permite que o sujeito aufira 

créditos sociais e possa manter ativa a circulação de bens sociais. Reputação e confiança 

surgem com quase 70% da freqüência das enunciações, sinalizando a importância dessas 

dimensões na capitalização da ação interacional.  
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Tabela 7 – Retorno social da ação instrumental 
COD Dimensão Freq. % 
203 Social   
2031 Reputação 

 
19 41 

2032 Respeito 2 4 
2033 Confiança 13 27 
2034 Novos contatos 10 20 
2035 Relacionamento 4 8 

 TOTAL 48 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 
 

A rede social, segundo Lin(2001), opera segundo um sistema de crédito social, 

ancorado na confiança de que todos estão comprometidos com o bem comum e que as 

obrigações são recíprocas; e na reputação, que é o reconhecimento pelo grupo de que o 

indivíduo irá honrar os compromissos assumidos perante o parceiro. Essas dimensões dizem 

respeito aos aspectos citados como mais relevantes na interação social pelos entrevistados, 

conforme podemos observar nos extratos abaixo. Isso nos possibilita inferir que, com o 

aumento das relações e a complexidade do ambiente de negócios, a confiança tornou-se mais 

que um mecanismo de coordenação, ela, hoje, é essencial para a efetividade das ações 

negociais em rede.  

“[...] é importante que a gente tenha um histórico das parcerias. E você cria 
um cadastro de parceiros potenciais, não só com você, mas com os outros 
também, porque tem uma coisa nessa comunidade, que é a rede de 
conhecimento em torno dessas questões, a reputação [...]”. [E6;352:355] 
“[...] aí entra a reputação, não no sentido da reputação direta que você tem, 
mas aquela que você tem por participar das associações, das redes, dos 
momentos de relação, e aí essa reputação conta muito para que rapidamente se 
estabeleça essa parceria [...]”. [E3;108:112] 
 “A coisa funciona assim: confiança. Têm umas pessoas em quem você confia 
e outras em quem você não confia. E você confia por quê? A confiança ela é 
adquirida, ela não é uma coisa que você estabelece no 1º ou 2º contrato [...] 
então esse negócio funciona assim: você começa a conviver [...]”. 
[E7;116:119] 

 
 Como resultado de seu estudo sobre confiança nas relações do empreendedor, Paiva Jr. 

(2005) assevera que o estabelecimento da confiança ocorre facilitado pela boa reputação 

desenvolvida no bojo das interações, em um processo de aprendizagem pautado por um 
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intercâmbio de valores com os quais o empreendedor relacional atua na condição de mentor 

de seus pares. A confiança depositada no empreendedor como resultado de sua boa reputação 

reforça a sua liderança. Tem-se, nesse caso, uma recompensa política que não pode ser 

dissociada da recompensa social gerada pela ativação do capital social. 

O elemento confiança é considerado por Kodithuwakku e Rosa (2003) o bem mais 

significativo no momento do acesso ao recurso pelo empreendedor e está relacionada à 

reputação. Essa visão também se aplica à reputação nos estudos de McGrath (1996), ao 

afirmar que o empreendedor referenciado por uma rede forte está mais propenso a alcançar o 

sucesso. Estudos (GREVE; SALAFF, 2003; MACDOUGALL; OVIATT, 2003) apontam que a 

reputação é especialmente importante durante a fase de estabelecimento do negócio. Nesse 

momento, o empreendedor não é conhecido por fornecedores, clientes ou outros atores 

estratégicos para a sua ação e precisa utilizar-se de sua rede para conseguir estabelecer 

contato com esses indivíduos, conforme sugere a fala abaixo: 

“[...] no início, era muito a partir da indicação de parente e amigos. A gente 
pediu à primeira senhora de quem consertamos a impressora, que era amiga da 
mãe do meu amigo e sócio, um nome que a gente pudesse visitar e usar o 
nome dela como referência, e a partir daí, quando a gente ia às empresas, 
pedia nomes que a gente pudesse procurar e usar seu nome como referência 
[...]”. [E4; 88:93]  
 

Estabelecer novos contatos foi um recurso apontado como relevante em 20% das 

citações, confirmando o pensamento de Lechner et al (2005) de que o empreendedor tende a 

diversificar seus relacionamentos iniciais por meio do desenvolvimento de novos laços e que 

esses relacionamentos são decisivos para o desenvolvimento do negócio, especialmente em 

relação à expansão internacional.   

Na rede pesquisada, o estabelecimento de novos contatos provê o empreendedor com 

recursos que ele não encontra na sua própria rede, gerando vantagens competitivas para suas 

ações. Os empreendedores que se beneficiam das pontes entre as redes parecem estar mais 
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bem posicionados em relação às informações e podem alcançar maiores benefícios, 

proporcionados pelas interações, fato explicitado no trecho abaixo: 

“P: Dos recursos captados na rede, qual você acha mais importante?” 
“A rede de relacionamento pessoal de cada integrante dessa rede e que você 
pode acessar. Você fala com um empresário, que é amigo de um amigo teu, aí 
cria uma relação de confiança, vai pra um happy hour e descobre, em um papo 
informal, que ele é primo do cara da empresa X, que você está tentando 
agendar a dois meses. E com um telefonema dele, você consegue o acesso que 
você queria”. [E4; 262:268] 

 

5.3.2 Retornos da Ação Expressiva 
  

A percepção da contribuição do pertencimento à rede para o bem-estar do indivíduo 

pelos entrevistados foi baixa. A categoria com maior freqüência “estar em espaço propício a 

relacionamentos”, provavelmente, teve mais destaque por ser associada ao estabelecimento de 

relacionamentos de negócios do que pelos relacionamentos de amizade, embora um não 

inviabilize o outro. A realização da pesquisa no ambiente de negócios, mediante associações 

de classe, pode ter contribuído para tal resultado, assim como a forte percepção por parte dos 

empreendedores, da rede, das associações como espaços para se fazer negócios. 

Tabela 8 – Retorno da ação expressiva 
COD Dimensão Freq. % 

21 Expressivo   
211 Fazer amigos na rede de 

trabalho 
4 33 

214 Conviver em ambiente 
amigável 

1 8 

215 Estar em espaço propício a 
relacionamentos 

7 58 

 TOTAL 12 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2007 
 
  Embora alguns entrevistados tenham comentado sobre parceria de negócios 

que se transformou em amizades, tal comentário surgiu, reiteradamente, com a observação de 

que estavam ali para fazer negócio, que não era brincadeira nem espaço de “oba-oba”, mas de 

ganhar dinheiro e que isso era coisa séria. 
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 A unidade que teve mais expressividade foi a dimensão estar em espaço propício a 

relacionamentos. Entendemos que esse resultado possa ser fruto da tranqüilidade desfrutada 

pelo empreendedor, por ter à mão soluções para o seu negócio, e não da preocupação dele de 

estar perto de amigos.  

 Construir laços de amizade no ambiente de trabalho fortalece o capital social, 

conforme indica o estudo de Glover; Parry; Shinew (2005): “são nas conversas informais e 

momentos descontraídos que os indivíduos se abrem para os relacionamentos e tais ocasiões 

de lazer servem como facilitador para o capital social”. A afirmação sugere que episódios de 

descontração são essenciais para acessar recursos que dão suporte à ação. 

A coesão da rede estudada pode ter como um dos motivadores os encontros que 

acontecem fora dos espaços e momentos de trabalho. O horário de almoço, a happy hour, as 

caminhadas pelo Recife antigo são momentos propícios para a manutenção dos 

relacionamentos que parecem fortalecer o espírito de grupo e o surgimento de oportunidade 

de negócios, pois permitem uma troca de idéias de forma mais livre, descontraída, conforme 

indica a fala abaixo:  

“[...] a proximidade geográfica facilita que você encontre as pessoas no dia-a-
dia, no restaurante, em um bar, no ambiente de trabalho, na rua, em qualquer 
lugar. Então, só o fato de você estar enxergando essas pessoas, convivendo 
com elas te lembram de coisas que você poderia estar fazendo com elas [...]”. 
[E5; 104:109] 
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6 Conclusões 

 
Neste momento, retomamos a nossa pergunta de pesquisa: de que forma a 

competência de relacionamento auxilia o empreendedor a absorver os recursos de sua rede 

social? 

Por ser um setor novo, ainda pequeno, mas atuando em um mercado mundial, o pólo 

de tecnologia da informação e comunicação de Pernambuco é um espaço forte de articulação. 

Seus participantes vêem na articulação a força necessária para lidar com todos os aspectos que 

envolvem a atividade empreendedora — disputas políticas, concorrência e aproveitamento de 

oportunidades.  

O acesso à rede surgiu como uma atividade importante, mas que não demanda tanto 

esforço. Isso pode ser explicado pelo fato de que os empreendedores buscam os recursos na 

sua rede e, porque já são parte dela, não precisam fazer grandes investimentos para acessá-la. 

Esse aspecto é intensificado pelo histórico dos componentes da rede, a maioria deles 

compartilhou empregos, educação e começou a desenvolver negócios na mesma época. 

Assim, os recursos da rede estão com pessoas amigas, em relações em que aspectos como 

confiança, reputação e credibilidade estão presentes; por conseguinte, é dispensável mobilizar 

esforços significativos para acessá-los.  

Quando há necessidade de empreender esforços para acessar a rede, a habilidade mais 

relevante é a identificação de parceiros com os quais haverá sinergia. O que parece razoável, 

se considerarmos a necessidade de encontrar pontos da rede cuja entrada seja facilitada. E isso 

acontece quando se buscam parceiros com interesses sinérgicos. Esse ponto é reforçado pela 

troca de informações entre participantes e geralmente é facilitada pelo que Granovetter (1985) 
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chama de pontes, pessoas que ligam as redes. Seria interessante um aprofundamento no 

entendimento de como as pontes atuam e de como por meio delas as relações são construídas. 

O acesso à rede está intrinsecamente relacionado à capacidade de desenvolver e nutrir 

relacionamentos. Tal aspecto é reforçado, quando há comprometimento entre as partes na 

realização da ação empreendedora e transforma-se em credibilidade, refletindo na manutenção 

de um relacionamento próximo entre os parceiros. Percebemos nisso um círculo virtuoso: 

comprometimento na ação transforma-se em credibilidade, elementos importantes tanto no 

acesso à rede quanto para a durabilidade do relacionamento. 

O comprometimento parece ser um elemento-chave para o fortalecimento de 

relacionamentos; no entanto, nenhum entrevistado conseguiu definir ou descrever como o 

comprometimento é avaliado, embora todos tenham afirmado que ele era necessário e estava 

presente nas interações dos participantes da rede. Assim, uma sugestão de investigação seria 

tentar compreender de que modo o comprometimento é avaliado em ações coletivas e a sua 

contribuição no estabelecimento de relações negociais. 

A ação de mobilizar os contatos é uma atividade primordial para o empreendedor. Isso 

se deve ao fato de que a rede de referência provê recursos difíceis de acessar de outra forma 

que não seja por meio dos contatos, geralmente, de importância estratégica para a empresa. 

Além disso, essa é uma atividade que requer sensibilidade para saber a quem recorrer sobre 

determinado recurso.   

Buscar na rede as competências complementares para a sua ação é importante para o 

processo empreendedor por diminuir os custos e aumentar-lhe as possibilidades de atuação. 

No espaço estudado, há um intercâmbio intenso de funcionários entre as empresas. Essas 

combinações possibilitam ao pólo dar um número maior de soluções com um número menor 

de insumos. Também foi percebido que grande parte dos negócios fechados é feito em 

parcerias, demonstrando mais uma vez a importância da acoplagem de competências. 
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Apesar da acoplagem de competências ter-se destacado quantitativamente, entendo 

que a unidade negociar com parceiros de negócios seja mais relevante para o entendimento do 

processo acesso a recursos na rede. Negociar com parceiros significa trabalhar para um 

resultado equânime, de forma que a confiança e a credibilidade sejam reforçadas. Esse 

elemento está fortemente presente na rede analisada e redunda no fortalecimento das relações 

com base em interesses mútuos e transparência. 

Essa característica do grupo pode ser explicada pelo entendimento de que, para haver 

desenvolvimento econômico, é necessário que haja um comportamento ético por parte dos 

atores da rede. Isso aparece nas falas dos empreendedores como explicação para o respeito em 

relação ao espaço do outro, a concorrência honesta e o esforço conjunto para alcançar os 

objetivos.  

Esse movimento demonstra um elevado desenvolvimento de capital social dentro do 

grupo, e a falta dele resulta em instituições frágeis, o que inviabiliza o crescimento 

econômico. Considerando que o setor de TI é recente e, segundo a fala de vários 

empreendedores, não tem força econômica para ter a atenção dos dirigentes, por isso é 

desprivilegiado em relação a ações de investimento na atividade. É importante que haja 

unidade no grupo no sentido de potencializar as ações. 

Quanto aos retornos, os ganhos sociais foram os mais relevantes. À medida que se 

investe em relacionamentos, adquirem-se mais relacionamentos e reforçam-se os existentes, 

criando uma cadeia de retroalimentação, que faz que os retornos sociais sejam vistos como 

mais relevantes que os demais. Entendemos que isso ocorra porque os recursos sociais estão 

intrinsecamente ligados às interações, que são a única forma de acesso aos recursos sociais. 

A ação política como um retorno da ação relacional está diretamente ligada aos ativos 

sociais, de modo que os retornos alcançados no âmbito político refletem aspectos destacados 

no âmbito social. Para atuar politicamente no grupo, é preciso estar legitimado enquanto 
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liderança representativa da rede. Para esse fim, aspectos como confiança e reputação são 

primordiais. Os empreendedores tidos como relacionais são aqueles que desenvolvem ação 

política na direção das entidades representativas da classe, da mesma forma, os ocupantes de 

cargos políticos são pessoas com aguçada capacidade de relacionamento.  

Das unidades percebidas como relevantes retornos econômicos, a mais destacada é o 

acesso a informações que, por serem estratégicas para o aproveitamento de oportunidades, 

resultam em retornos financeiros e crescimento da empresa. Esses têm baixa relevância 

enquanto retorno das interações, demonstrando que o retorno financeiro não é percebido pelos 

entrevistados como fruto direto da interação. É provável que isso seja em virtude de existirem 

outras maneiras, além da interação, mediante as quais os recursos dessa natureza podem ser 

obtidos.  

 A confiança e a reputação foram os aspectos citados como mais relevantes por nossos 

entrevistados como retornos da interação social, o que nos possibilita inferir que com o 

aumento das relações e a complexidade do ambiente negocial, a confiança, tornou-se mais que 

um mecanismo de coordenação, ela, atualmente, é uma efetividade essencial das ações 

negociais em rede. 

Semelhante fato indica o compartilhamento de uma racionalidade relacional no grupo, 

que favorece a manutenção e a promoção dos relacionamentos, mesmo quando as interações 

não são ótimas, e motivam o indivíduo a participar do grupo na expectativa de alcançar 

reconhecimento social, segundo o sistema de créditos sociais. Esse sistema está ancorado na 

confiança de que todos estão comprometidos com o bem comum e que as obrigações são 

recíprocas; e na reputação, que é o reconhecimento pelo grupo de que o indivíduo irá honrar 

os compromissos assumidos com o parceiro.  

O estabelecimento de novos contatos surgiu como retorno importante da participação 

na rede, mostrando que, diversificar os relacionamentos iniciais por meio do desenvolvimento 
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de novos laços, é importante para o crescimento do negócio, especialmente em relação à 

expansão internacional. Como demonstrado durante a pesquisa, os novos contatos feitos 

foram decisivos para expansão do negócio do empreendedor. 

 Os retornos obtidos com a ação expressiva refletem aspectos da vida pessoal de cada 

ator; entretanto, os empreendedores não percebem ganhos nessa área como resultados da 

interação na rede. Tais elementos são entendidos como decorrentes da história do grupo, que 

esteve junto ao longo da carreira, compartilhando atividades de educação e de empregos e, 

depois, atividades negociais. Isso pode ser percebido na sensação de estar em um ambiente de 

trabalho amigável comentada por muitos. Por a maioria das sedes das empresas e associações 

representativas estarem no Porto Digital, os empreendedores convivem com pessoas amigas, 

o que reforça o sentimento de segurança e conforto para a atividade empresarial. Assim, 

entendemos que semelhante sentimento deva-se mais à tranqüilidade que o empreendedor 

desfruta de ter à mão soluções para o seu negócio do que pela preocupação dele de estar perto 

dos amigos.   

 Embora alguns entrevistados tenham comentado sobre a parceria de negócios que se 

transformou em amizade, faziam sempre a respeito a observação de que estavam ali para fazer 

negócio, que não era brincadeira nem espaço de “oba-oba”, mas de ganhar dinheiro e que isso 

era coisa séria. 

 Um elemento surgiu na pesquisa como retorno econômico do capital social, a 

reatividade. Ela foi explicada pelos empreendedores entrevistados como a capacidade de 

resposta rápida em todas as esferas, quanto a problemas, aos governos, às oportunidades de 

negócio. Tal elemento está fortemente associado à troca de informações e dá suporte 

estratégico à ação empreendedora, o que gera ganhos financeiros para a empresa e para o 

empreendedor.  
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 Os aspectos pesquisados neste estudo são bastante subjetivos e houve uma grande 

dificuldade da pesquisadora em colocar no papel elementos que podiam ser observados no 

campo, mas que eram de difícil transcrição. Isso demandou um grande esforço, e a sensação é 

de que o resultado não foi o ansiado. Elementos como a força política e os aspectos positivos 

de estar num grupo não foram explicitados na fala dos entrevistados, mas estavam presentes 

no comportamento ao se referirem ao outro, ou na sua história, ou nas caminhadas feitas com 

alguns pelas ruas próximas ao seu escritório, nos cafés compartilhados e nas referências 

pedidas. Entrevistas e observações mais aprofundadas, talvez, sejam as técnicas mais 

indicadas para a observação dos referidos elementos e poderão ser utilizadas futuramente por 

pesquisadores interessados em relacionamentos. 

 Da mesma forma, para uma melhor compreensão da ação de captação de recursos na 

rede, seria interessante que se fizessem estudos transversais, com várias redes em situações de 

interação variadas. Nesses novos estudos, sugerimos que sejam utilizadas as técnicas de 

pesquisa que permitam uma observação mais aproximada do objeto.  
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Apêndice A – Roteiro de entrevista empreendedor 
relacional 

 
Fale-me um pouco da sua trajetória. 

Quem se envolveu com seu projeto de criar a empresa? 

De que forma essas pessoas o ajudaram? 

O que você entende como atuação em rede? 

Em uma relação, o que você considera importante? 

O que você entende por parceiros? 

Como você percebe que os parceiros estão comprometidos com o projeto? 

Como fazer para convencer os parceiros de sua empresa a aceitar suas ações? 

Como você percebe o desenvolvimento das relações nesta rede? 

Que tipo de recurso você entende como o mais importante que a sua rede lhe oferece? 

Como você percebe o comprometimento dos parceiros nas relações negociais? 

De que forma elementos de reputação e confiança atuam na rede?  

Quem, no setor, você considera prioritariamente relacional? 
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Apêndice B – Panorama do Pólo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Região 
Metropolitana do Recife 
 

A gênese da indústria de TIC em Pernambuco remonta as décadas de 70 e 80. Nessa 

época, grandes empresas eram sediadas em Pernambuco, com destaque para o BANORTE, as 

Indústrias Brennand, o Bompreço, entre outras. Grandes empresas demandavam tecnologia e 

mão-de-obra qualificada para lidar com ela. Nesse contexto, é implantado o curso de 

Informática da UFPE e da UNICAP, formando mão-de-obra qualificada para atuar no setor. 

Nos fim da década de 1970 e começo dos anos 80, com o movimento de downsize nas 

empresas, muitos daqueles que ali trabalhavam com tecnologia migraram para abrir seu 

próprio negócio, formando a primeira geração do empresariado de tecnologia de Pernambuco. 

O conhecimento desse grupo é eminentemente técnico, em detrimento do conhecimento 

empresarial e prevalece nele um sentimento desenvolvido de amizade, pois a maioria, antes de 

ser empresário, foi colega de faculdade ou de trabalho.  

É um momento que coincide com a abertura comercial brasileira, com a chegada da 

concorrência com o produto nacional e com o impulso da Lei de Informática, que entrou em 

vigor em 1991. Ela concedeu um percentual de isenção fiscal às empresas de hardware que 

investissem esse desconto em pesquisa e em desenvolvimento nos centros de pesquisa locais. 

Em 2001, a lei foi alterada e obrigou que os percentuais fossem destinados às regiões menos 

desenvolvidas do País, beneficiando o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste.  

Tal conjunto de fatores promove um ambiente onde, a partir da junção de instituições 

de ensino, governo, e empresas, foi possível desenvolver um pólo de tecnologia. Pernambuco, 

além dos aspectos supracitados, ainda agregava outros: espaços de formação de mão-de-obra, 

infra-estrutura de atração para novos investimentos, capacidade técnica instalada, além de um 

empresariado com vontade de fazer ressurgir o Leão do Norte. 
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Hoje, dentro do mercado de tecnologia da informação e comunicação, Pernambuco é 

considerado um dos maiores do Brasil, com aproximadamente 600 empresas. É reconhecido 

nacionalmente como exportador de tecnologia e celeiro de formação de talentos na área. 

Desde 1998 o setor vem crescendo 18% a.a e a integração entre a iniciativa pública e a 

privada deu impulso a consolidação do pólo de tecnologia de Pernambuco. De acordo com 

dados da Condepe-Fidem (Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco) 

referentes a 2003, o setor responde por 3.5% do PIB de Pernambuco. Em 2006, segundo 

dados do NGPD (Núcleo Gestor do Porto Digital), o faturamento bruto do setor representou 

R$ 886 milhões.  

Atraídos pelas possibilidades do setor, muitos estudantes dos cursos de tecnologia 

partem para a criação de empresas no final do curso. Esse comportamento fez surgir um outro 

perfil do empresariado que hoje já sai da Universidade com algum conhecimento de gestão, 

que procura as incubadoras para amadurecer seu negócio, tem um modo de gestão mais 

administrativo, sem perder o foco do técnico e pretende levar a tecnologia do caderno de 

informática para o caderno de economia.  

Apesar de ser reconhecido pela excelência e inovação, o setor ainda não consegue 

movimentar um grande volume de negócios. Vários motivos são apontados, assim como 

várias soluções. As leis trabalhistas, a dificuldade de obtenção de crédito e a pouca interação 

entre os diversos setores da economia são empecilhos apontados pelos empresários para o 

crescimento; entretanto, hoje, é mais fácil estabelecer parcerias com empresas privadas e o 

NGPD, em 2007, conseguiu R$ 370mil do Governo Federal para investir no setor.  
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Apêndice C – Conceitos da codificação  

COD Dimensão Conceito 
1 RELACIONALIDADE  
10 Acessibilidade à rede Habilidades para acessar a 

rede e mobilizar os 
recursos. 

101 Habilidade de comunicação Capacidade de persuasão 
quanto às idéias. 

102 Capacidade de construir e 
manter relacionamentos  

Construir e manter 
relacionamentos de 
confiança e credibilidade 
junto aos participantes da 
rede. 

103 Troca de informações Ato de nutrir a rede com 
intercâmbio de 
informações. 

104 Credibilidade  A condição alcançada 
pelos empreendedores no 
sentido de obter uma 
reputação positiva junto 
aos atores principais de sua 
rede, no que diz respeito a 
sua capacidade para o 
cumprimento de tarefas. 

105 Identificação de sinergia com 
parceiros 

Ato de vislumbrar pontos 
da rede onde o acesso será 
facilitado pelo alinhamento 
de interesses. 

106 Comprometimento Engajamento na busca pelo 
objetivo comum, nutrindo 
a rede, mesmo quando a 
vantagem não é imediata 
ou direta.  

11 Mobilização dos contatos É a capacidade de um 
indivíduo mobilizar seus 
contatos detentores do 
capital social para 
determinada ação. 

110 Utilizar-se dos 
relacionamentos pessoais 

Recorrer aos 
relacionamentos primários, 
como família e amigos de 
infância para obter 
recursos e capacidades. 

111 Utilizar-se das redes de 
relacionamentos construídas 
com parceiros estratégicos 

Utilizar-se das redes de 
negócios para adquirir e 
fortalecer as 
oportunidades. 
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112 Negociar com parceiros de 
negócios 

Trabalhar para um 
resultado equânime, de 
forma que a confiança e 
credibilidade sejam 
reforçadas.  

114 Acoplagem de competências Buscar parcerias 
estratégicas, de modo que 
o outro se perceba 
importante. 

2 RETORNO  
20 Instrumental Recursos adquiridos pela 

participação na rede.  
201  Econômico Ganhos de riqueza, lucros 

e propriedades.  
2011 Crescimento da empresa Expansão de área de 

atuação dos negócios, 
aumento no número de 
funcionários, aumento no 
número de projetos em 
andamento, movimento de 
internacionalização. 

2013 Informação acessada nas 
interações 

Volume de dados 
estratégicos de suporte 
para os objetivos 
empreendedores da 
empresa. 

00 Reatividade Capacidade de responder 
às demandas de forma 
eficiente, só possível pela 
participação na rede. 

202  Político Aumento da capacidade de 
exercer influência entre os 
componentes da rede. 

2021 Ocupar cargos de diretoria Alcançar credibilidade 
suficiente para estar apto a 
dirigir instituições 
representantes do grupo. 

2022 Trânsito entre os níveis do 
poder público 

Ter capacidade de se 
relacionar nos diversos 
níveis do poder público.  

2023 Capacidade de exercer 
influência sobre os pares 

Ser reputado como uma 
opinião válida e confiável, 
que tem relevância nas 
decisões dos pares. 

2024 Coordenar projetos Ser identificado como 
pessoa capaz de estar à 
frente de projetos 
relevantes para o grupo.  

203  Social Ganhos que são 
diretamente atribuídos 
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pelos pares. 
2031 Reputação  

 
São as opiniões do coletivo 
acerca do indivíduo. 

2032 Respeito Ter seu espaço negocial 
respeitado. Ser informado/ 
consultado sobre possível 
concorrência. 

2033 Confiança Ser reputado pelo grupo 
como confiável. 

2034 Novos contatos Estabelecer novos contatos 
a partir de indivíduos da 
rede. 

2035 Relacionamento Fortalecer os 
relacionamentos já 
existentes e construir 
novos relacionamentos a 
partir das interações da 
rede. 

21 Expressivo Recursos potencializados 
pela participação na rede. 

211 Fazer amigos na rede de 
trabalho 

Ter como amigos pessoas, 
cuja relação iniciou-se pelo 
trabalho. 

214 Conviver em ambiente 
amigável 

Estar num ambiente livre 
de inimizades e disputas, 
onde seja possível 
desfrutar de relações de 
amizade.   

215 Estar em espaço propício a 
relacionamentos 

Estar em um espaço que 
congrega os componentes 
da rede, propicia os 
contatos e facilita a 
manutenção dos 
relacionamentos.  
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