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Resumo 

 

Barboza, Adonis Pedro Coutinho. Redes de Inovação: um estudo sobre os efeitos da 

colaboração em indústrias de petróleo e gás. São Paulo, 2016. Tese de Doutorado - 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração (PEPGA), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC/SP. 

 

Resumo 

A colaboração é uma premissa do pensamento sistêmico que orienta as organizações e 

fundamenta a teoria das redes. Entretanto, ainda não há um modelo genérico que explique a 

relação entre colaboração e produtividade nos grupos de trabalho. Este trabalho relaciona 

métricas de rede ao desempenho de inovação em patentes da British Petroleum, Royal Dutch 

Shell, Sinopec Limited e Total S. A.. Foram encontrados resultados significativos sobre os 

efeitos da colaboração nas patentes obtidas para a maioria destas redes, considerando-se as 

métricas centralidade e exogeneidade. Ainda que os modelos aqui apresentados sejam 

restritos às empresas investigadas, eles apresentam resultados estatisticamente significativos 

que explicam a produtividade em patentes, confirmando as hipóteses enunciadas e servindo 

de base para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave 

Redes sociais – Colaboração – Inovação - Patentes. 
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Abstract 

 

Barboza, Adonis Pedro Coutinho. Innovation Networks: a study on the effects of 

collaboration in oil and gas industries. São Paulo, 2016. Doctoral Thesis – Postgraduate 

Studies Program in Business Administration (PEPGA), Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - PUC/SP. 

 

Abstract 

Collaboration is a systems theory premise that underpins the theory of networks.  However, 

there is not a generic model yet that can explain the relation between collaboration and 

productivity in work teams. This study correlates network metrics to innovation performance 

in patents from Sinopec Limited, Royal Dutch Shell, British Petroleum, and Total S.A. The 

results found collaboration had a significant impact on the patents obtained in most networks; 

the metrics used were centrality and exogenous. Although the models presented here are 

limited to the companies studied, they demonstrate statistically significant results that explain 

productivity in patents, confirming the study hypotheses and providing a foundation for future 

research. 

 

Keywords:  

Social Networks – Collaboration – Innovation - Patents. 
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Introdução 

As empresas são grupos sociais que agregam pessoas em busca de um objetivo comum. Esses 

objetivos podem estar associados à maximização do lucro, redução de custos, aumento das 

vendas, inovação em processos ou melhoria da imagem empresarial. Sejam quais forem os 

objetivos, orientar a ação individual é decisivo para concretizá-los. Atingi-los sem a 

colaboração é um erro, pois representa um prejuízo que será evidente no médio ou longo 

prazo.  

As 1000 maiores empresas de capital aberto do mundo investiram 647 bilhões de dólares em 

inovação em 2014 (JARUZELSKI, STAACK e GOEHLE, 2014, p. 5). Deste total, foram 

destinados para o setor de computação e eletrônica 63%, saúde 21%, automobilístico 16% e 

químico e energia 7%. Em média, 3,5% da receita destas empresas foram investidos em 

inovação. A renúncia à apropriação de lucros varia de 1,7% a 25,9%, dependendo do setor de 

atuação. Em 2012, o Brasil investiu 1,74% do produto interno bruto em inovação, 

aproximadamente 76 bilhões de reais (MCT, 2015). A Lei n.º 11.196/05 consolidou os 

incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento 

de inovação tecnológica. 

No Brasil, o Centro de Pesquisa da Petrobras (CENPES) patrocina iniciativas em rede. Ele 

possui 227 laboratórios e é um dos maiores e mais avançados núcleo de pesquisa do mundo 

(PETROBRAS, 2013). Dos 1.897 pesquisadores residentes, 30% são mestres e doutores que 

participam de uma ampla rede de desenvolvimento tecnológico para o setor. Em 2012, a 

Petrobras investiu aproximadamente 300 milhões de reais em redes temáticas de cooperação 

na indústria de petróleo e gás. As 49 redes estão estruturadas em parceria com 122 

universidades e institutos de pesquisa nacionais. Os temas foram agrupados nas 5 áreas de 

conhecimento: gestão tecnológica, gás natural, energia e desenvolvimento sustentável, 

abastecimento, produção e geologia (PETROBRAS, 2015).  
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Os avanços tecnológicos são essenciais para elevar a produtividade e promover a 

prosperidade social (SCHUMPETER, 1997, p. 12). Eles não surgem de forma isolada, mas 

por constantes aportes aos conhecimentos pré-existente (ALPEROVITZ e DALY, 2008). A 

inovação aumenta sua viabilidade econômica com o compartilhamento de informações, uma 

vez que o conhecimento é um recurso que se multiplica com o uso (HESS e OSTROM, 2007). 

O World International Property Organization (WIPO) divulga em seu sítio eletrônico o 

registro de patentes internacionais; no período de 2003 a 2013 foram aplicadas mais de 1 

milhão de patentes. O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), por sua vez, é 

responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil; no período de 2003 a 2013 houve o 

depósito de aproximadamente 290 mil patentes no INPI. 

Inovar integra conhecimentos novos e outros existentes para criar produtos, processos, 

sistemas ou serviços novos ou melhorados (SAÉNZ e CAPOTE, 2002). É uma decisão 

estratégica que requer constância de propósito e visão de futuro. Quem inova deixa de utilizar 

recursos disponíveis para o custeio imediato e aposta na melhoria dos processos para o 

aumento da produtividade. Ela impõe um sacrifício de recursos para desenvolver técnicas e 

aprimorar processos. Trata-se de uma renúncia à apropriação de lucros para criar valor, atingir 

resultados superiores (BRITO e BRITO, 2012) e garantir a perenidade do negócio (WEBER, 

2002). Entretanto, é esperado que os investimentos em P&D (pesquisa e desenvolvimento) 

elevem os resultados das empresas no médio ou no longo prazo. Pressupõe-se que as 

empresas com maior investimento estarão entre aquelas com maior receita líquida. Neste 

sentido, não basta apenas investir, é importante adotar mecanismos que garantam resultados 

compatíveis com os sacrifícios econômicos realizados. 

As organizações participam de redes de inovação para a criação e difusão de novas 

tecnologias. As funções e processos organizam-se cada vez mais em torno de redes 

colaborativas que inter-relacionam os grupos sociais (TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007). Há 

densas redes de pesquisadores conectados que criam e aprimoram tecnologias relacionadas às 

atividades produtivas. Eles estão divididos em núcleos temáticos que dão contexto e motivo 

aos seus esforços conjuntos. Na era da informação – na qual vivemos – a ampliação do 

âmbito das atividades de pesquisa exige articulação e requer orientação aos projetos 

prioritários para uma melhor mobilização da colaboração (CASTELLS, 1999). 
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A colaboração apresenta uma visão diferenciada dos esforços de administração, pois avança 

em relação aos conceitos tradicionais do management. Manuel Castells (1999), Robert 

Putnam (2001; 2002; 2004), Clay Shirky (2005), Robert Wright (2006), Elinor Ostrom 

(2007), Tapscott e Williamns (2007) e Jeremy Rifkin (2014) são autores que orientam as 

hipóteses investigadas neste trabalho, pois defendem que a colaboração é fundamental para 

superar resultados e enfrentar os emergentes desafios econômicos e sociais. A gestão 

colaborativa está se tornando um eixo teórico que inova. A emergência do conceito de 

colaboração no ambiente empresarial é refletida neste trabalho. 

A relação entre colaboração e produtividade é uma premissa na construção das teorias 

administrativas, mas não foi estatisticamente testada ao ponto de definir um modelo 

explicativo genérico. Sob a perspectiva de redes, ainda que alguns estudos tenham sido 

conduzidos, não foi definida a combinação de variáveis que melhor expliquem esta relação. 

Bulkley e Alstyne (2004, p. 3; 2006, p. 18) correlacionaram as métricas grau de centralidade, 

centralidade de intermediação e lacunas estruturais com o desempenho em equipes de 39 e 47 

recrutadores, identificando níveis de significância R2 entre 0,19 e 0,40 e entre 0,16 e 0,49. 

Kang et al. (2011, p. 1072), por sua vez, correlacionou reputação e centralidade com o 

desempenho em equipes virtuais com 100 atendentes, identificando níveis de significância R2 

entre 0,086 e 0,496. Neste sentido, a realização de novos estudos é importante, pois a 

comparação de resultados suporta a seleção das variáveis adequadas e aprimora a estruturação 

de novos modelos explicativos. 

Este trabalho investiga hipóteses sobre os efeitos da colaboração nas redes de inovação em 

patentes da British Petroleum, Royal Dutch Shell, Sinopec Limited e Total S.A., tendo por 

objetivo responder às seguintes perguntas: há efeitos da colaboração na produtividade em 

obtenção de patentes para estas empresas, considerando-se as métricas centralidade e 

exogeneidade? Se existem efeitos, quão impactantes eles são? É possível predizer a 

produtividade em patentes com as variáveis selecionadas? 
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Sob uma perspectiva teórica, não há consenso sobre a abrangência dos relacionamentos na 

ação individual. Bourdieu (1986; 1990), Coleman (1998) e Putnam (1993) afirmam que ele 

será sobre o coletivo ou grupo social, enquanto Lin (1999) afirma que seu efeito será limitado 

à conectividade da rede. O coletivo e o grupo social tratado por Bourdieu (1986; 1990), 

Coleman (1998) e Putnam (1993) são, na visão de Lin (1999), agrupamentos desconexos de 

redes egocêntricas. De acordo com Lin (1999), a análise social é mais efetiva se for restrita à 

extensão dos relacionamentos, pois dá maior coerência às métricas examinadas. Importante 

ressaltar que os autores concordam sobre a capacidade de influência dos relacionamentos 

sobre o comportamento individual, ainda que divirjam sobre a sua abrangência. 

À luz das discussões teóricas, as hipóteses deste trabalho são investigadas nos limites de cada 

uma das empresas investigadas, considerando o nível descritivo (p-value) e o nível de 

significância (R2) apresentados no quadro de hipóteses (Quadro 1). Eles definem a aceitação 

das hipóteses para um p-value menor que 0,1 e R2 maior ou igual a 0,2 e a rejeição para um p-

value maior ou igual a 0,1 ou R2 menor que 0,2. 

Quadro 1: Hipóteses investigadas 

Hipótese Considerações 

H0: não há efeitos das variáveis selecionadas 
sobre a produtividade 

Se a hipótese for verdadeira, a regressão 
simples para as variáveis identificará um 
nível descritivo p-value maior ou igual a 0,1. 

H1: há efeitos das variáveis selecionadas 
sobre a produtividade 

Se a hipótese for verdadeira, a regressão 
simples para as variáveis identificará um 
nível descritivo p-value menor que 0,1. 

H1a: os modelos de regressão das variáveis 
são significativos 

Se a hipótese for verdadeira, a regressão 
múltipla para as variáveis identificará um 
nível descritivo p-value menor que 0,1 e um 
nível de significância R2 maior que 0,2. 

H1b: é possível predizer a produtividade 
com os modelos 

Se a hipótese for verdadeira, os resíduos 
apresentarão um nível descritivo p-value 
maior que 0,05 no teste Anderson-Darling de 
normalidade. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Nas redes, a colaboração é um reflexo da conectividade. Ao conectarem-se, os indivíduos 

realizam um gesto de obrigação recíproca para com um motivo comum. A proliferação 

exaustiva de conexões ao longo da rede requer gestos “gratuitos” (BOURDIEU, 1986, p. 14; 

1990, p. 112-120) realizados por intermediários (SIMMEL, 1950) dispostos a facilitar novos 

relacionamentos. A centralidade, a exogeneidade, a intermediação e a restrição, por sua vez, 

indicam estágios da ação social que reconfiguram as redes. Essas medidas retratam, ao 

mesmo tempo, a dinâmica social e o nível de colaboração no grupo, uma vez que são os 

resultados que dão sentido à colaboração nas empresas. Atitudes oportunistas restringem 

novos vínculos e dificultam o desenvolvimento da rede e da inovação colaborativa. As redes 

são sistemas colaborativos que privilegiam a abertura e inter-relacionam as pessoas em torno 

de um objetivo comum - a internet é um exemplo de ação colaborativa (BERNERS-LEE, 

2009). 

A inovação pode ser investigada sob duas diferentes perspectivas: 1) gestão; e 2) conteúdo. 

Sob a perspectiva da gestão, os recursos que viabilizam a inovação em suas fases de pesquisa 

e desenvolvimento são os objetos de estudo. Sob a perspectiva do conteúdo, é considerado o 

impacto tecnológico gerado por novos aportes aos conhecimentos existentes. Este trabalho é 

um estudo que investiga a inovação sob a perspectiva da gestão. Sob o enfoque da 

colaboração, ele identifica os efeitos da “estruturação social” (GIDDENS, 1984) na obtenção 

de patentes nas redes de inovação. Alinhado à questão de pesquisa e às hipóteses, o objetivo 

deste trabalho é identificar os efeitos da estrutura em rede na inovação em patentes para um 

conjunto de empresas que atuam na indústria de petróleo e gás. Elas foram selecionadas com 

base em seus volumes de investimentos em P&D no período de 2009 a 2013 (ver capítulo 3 

Investimentos em P&D).  

O corpus do trabalho é composto por 1.987 concessões de patentes relacionadas à área de 

conhecimento C10, que diz respeito ao seguimento de petróleo, gases combustíveis e 

lubrificantes. Elas foram coletadas nas bases de dados da SIPO (China), USPTO (EUA), E. P. 

REGISTER (Europa), CIPO (Canadá), DPMA (Alemanha). As ferramentas de coleta e 

análise foram estruturadas durante o período de janeiro até outubro de 2014 e os dados 

secundários tiveram sua coleta no período de agosto de 2014 até março de 2016 no UCINET 

(BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). A centralidade e a exogeneidade são as 

variáveis independentes selecionadas para indicar o nível de colaboração nas redes. As 

estatísticas para as correlações e regressões foram obtidas no MINITAB 17. 



 
21 

 

A teoria das redes sociais é o objeto de pesquisa deste estudo e tem um importante campo de 

aplicação para compreender o relacionamento entre pesquisadores em setores de alta 

tecnologia. No que diz respeito à metodologia, a análise comparativa introduz novas variáveis 

à investigação dos fenômenos sociais (GIDDENS, 1984, p. 14). Ela é indispensável para 

validar estudos que analisam a regularidade de práticas sociais como a colaboração. Sobre as 

ferramentas de pesquisa, este trabalho associa pesquisa bibliográfica e referenciais teóricos, 

bem como um Método de pesquisa (ver Capítulo 4) que compreende as atividades de 

seleção, coleta, tratamento e análise estatística. 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos: 1) Os sistemas sociais; 2) As redes sociais; 3) 

Investimentos em P&D; 4) Método de pesquisa; e 5) Análise e resultados. No primeiro, Os 

sistemas sociais, é afirmado que a lógica dos sistemas é originária das Ciências Naturais e foi 

apropriada pela Sociologia para a compreensão dos fenômenos sociais. Afirma-se que a 

colaboração é uma atitude esperada entre os indivíduos, à luz da teoria sistêmica. No segundo, 

As redes sociais, é sugerido que a abertura é uma característica indispensável às redes de 

inovação. As métricas de rede aprimoram a investigação das relações sociais que são 

comumente discutidas em seu contexto teórico. A tipificação dos vínculos e o papel dos 

atores sustentam hipóteses que permitem investigar empiricamente o comportamento social. 

No terceiro capítulo, Investimentos em P&D, são apesentados o cenário macroeconômico 

mundial e os principais investidores em inovação na indústria de petróleo e gás. 

Adicionalmente, são analisados os dados sobre os escritórios de registro de patentes 

consultados. Embora a concessão de patentes seja um forte indicador do acúmulo de pesquisa 

tecnológica, ao final, o seu desenvolvimento deve se curvar aos requisitos econômicos 

(SCHUMPETER, 1997) e sociais. 
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No quarto capítulo, Método de pesquisa, são apresentados os critérios adotados para seleção 

das empresas que participam do estudo. Adicionalmente, as etapas de coleta e tratamento dos 

dados são detalhadas, bem como a seleção das variáveis e as estratégias de pesquisa. No 

quinto capítulo, Análise e resultados, as teorias comparecem para compreender a inovação 

em patentes na indústria de petróleo e gás. O efeito da colaboração sobre a produtividade é 

verificado e discutido para as redes de inovação. Com base nos resultados, é possível afirmar 

que a Sinopec, a Shell, a British e a Total são empresas que investem em inovação e mantêm 

estruturas colaborativas. Há efeitos da estrutura social sobre o resultado em obtenção de 

patentes na indústria de petróleo e gás. Ainda que os modelos aqui apresentados sejam 

restritos às empresas investigadas, eles apresentam resultados estatisticamente significativos 

que explicam a produtividade em patentes, confirmando as hipóteses enunciadas e servindo 

de base para trabalhos futuros. 
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1 Os sistemas sociais 

A perenidade da teoria geral dos sistemas nas organizações empresariais é um fato, tendo em 

vista que ela já tem sete décadas de conceituação, desenvolvimento e aplicação. Ela foi 

anunciada em 1945 na obra General System Theory por Ludwig von Bertalanffy. Ele sugeriu 

a aplicabilidade dos fundamentos sistêmicos para compreensão dos fenômenos sociais. É 

importante lembrar que Pareto (1935, p. 71), antes de Bertalanffy, já discutia os sistemas 

sociais e considerava útil qualquer estudo que tivesse por objetivo investigar a “uniformidade 

nos relacionamentos”. Em sua obra The Mind and Society (1935), Pareto buscou delinear os 

sistemas sociais e vislumbrava o momento em que seria possível estabelecer modelos 

preditivos sobre o comportamento social. Mais adiante, Parsons (1949; 1991) resgata o 

trabalho de Pareto e aprofunda no nível de análise estrutural-funcional, recorrendo às teorias 

de Durkheim, Weber e Freud. Parsons dá um importante passo e procura preencher as lacunas 

entre a sociologia teórica e empírica. Sua preocupação preliminar foi categorizar as estruturas 

dos sistemas sociais, os modos de diferenciação em tais sistemas e o nível de variabilidade 

com referência a cada estrutura categórica (PARSONS, 1991, p. 13). 

É possível reconhecer o uso da teoria geral dos sistemas nos dias de hoje. Ela é utilizada nos 

modelos de gestão dos grupos sociais. As empresas se submetem às premiações que avaliam e 

classificam sua organização com base em critérios que consideram os pressupostos 

sistêmicos. No Brasil, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2015) é um exemplo de 

agente promotor do pensamento sistêmico. Ela conquista o patrocínio de grandes empresas 

para a disseminação e aperfeiçoamento do seu modelo de excelência em gestão através do 

PNQ – Prêmio Nacional de Qualidade. Outro exemplo é o Movimento Brasil Competitivo 

(MBC, 2015) que é direcionado para empresas de pequeno e médio porte e também promove 

a excelência em gestão com base nos fundamentos sistêmicos. A adesão a um destes modelos 

de gestão atesta que o pensamento sistêmico é aceito como uma teoria capaz de orientar a 

gestão organizacional. Sua disseminação pretende estimular a colaboração nos grupos sociais 

em contextos que direcionam a competição empresarial, sob o argumento de fortalecer o 

desenvolvimento econômico e social. 
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A lógica dos sistemas é originária das Ciências Naturais e foi apropriada pela Sociologia para 

a compreensão dos fenômenos sociais. As relações nas equipes de trabalho são orientadas por 

premissas que influenciam os comportamentos individuais. Uma vez que o ser humano é um 

organismo vivo, a apropriação dos conceitos da Biologia para o entendimento da vida social é 

teleologicamente justificável (PARETO, 1935; BERTALANFFY, 1968; PARSONS, 1991; 

MATURANA, 2000). A ideia de que as partes exerçam funções específicas no sistema é um 

exemplo de conceito compartilhado, uma vez que ela se refere tanto aos processos vitais nos 

organismos, quanto aos processos sociais entre os indivíduos (MERTON, 1968). As 

premissas sistêmicas fundamentam as organizações reproduzindo conceitos biológicos na 

vida social. A interação entre as partes, a preservação do todo e a relação com o ambiente são 

comportamentos observáveis nos organismos que foram extrapoladas da dimensão biológica 

para a dimensão social. 

As premissas do pensamento sistêmico estão fortemente enraizadas na sociedade, 

particularmente perpetuadas nas instituições (GIDDENS, 1984). Talcott Parsons e Robert K. 

Merton são teóricos reconhecidos pela apropriação do pensamento sistêmico nas discussões 

sobre as organizações sociais (BERTALANFFY, 1968, p. 196). São nítidas, em suas teorias, 

analogias aos fundamentos sistêmicos para a compreensão dos relacionamentos. A 

expectativa de que as partes devem estar comprometidas com a preservação do todo é uma 

crença reafirmada no discurso funcionalista. Embora introduzam valorosos conceitos, 

sobretudo a importância da colaboração nos grupos sociais, as premissas sistêmicas delimitam 

as interações e inibem a proliferação dos relacionamentos. Os conceitos de autoridade e 

hierarquia enfraquecem o potencial criativo dos grupos sociais.  
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Nas próximas seções são introduzidos conceitos que fortalecem a perspectiva social como 

elemento transformador dos contextos empresariais. A reprodução de práticas colaborativas 

está presente nos grupos e pode orientar infraestruturas sociais que pretendem atingir 

objetivos comuns (TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007). A seção 1.1 O caráter social da ação 

afirma que o cotidiano das empresas é um fenômeno que pode ser compreendido sob uma 

perspectiva social. A ação humana é o elemento comunicativo que dá origem aos 

relacionamentos concretos (GRANOVETTER, 2009) e cria contextos, pois influencia 

recursivamente a própria ação e orienta a reprodução dos sistemas sociais. É possível 

considerar que não houve, mesmo no campo teórico, rupturas significativas com as premissas 

do modelo sistêmico. O pensamento sistêmico é preponderante na realidade da vida 

organizacional, ainda que as teorias de capital social e redes sociais sejam frequentemente 

apresentadas como as bases conceituais de estudos que realizam a análise de redes sociais. Na 

seção 1.2, a Colaboração e competição são contrapostas como paradigmas que orientam o 

comportamento social. É importante considerar que as partes consomem recursos do sistema 

para garantir sua própria perenidade, embora contribuam para a sobrevivência do todo. Há um 

embate entre ação social e determinismo estrutural que é conciliável no conceito de capital 

social, bem como em perspectivas macrossociais estruturacionistas (GIDDENS, 1984, p. 28) 

que consideram a reprodução de práticas sociais ao longo do tempo de do espaço. A seção, 

1.3 Novos paradigmas, afirma que a colaboração é o paradigma emergente que encontra 

forte amparo nas redes sociais.  

 

1.1 O caráter social da ação 

O papel da Sociologia na compreensão da ação social foi discutido no livro Economia e 

Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva de Max Weber (2004). Ela afirma que 

a investigação do comportamento deve ser realizada a partir da ocorrência da ação individual 

em contextos sociais. A Sociologia, para Weber, é uma ciência que pretende compreender 

interpretativamente a ação social e assim explica-la causalmente em seu curso e em seus 

efeitos. O método weberiano procura explicar a ação social conjunta partindo de um todo. 

Afirma que a ação é um comportamento humano com sentido subjetivo e orientada pelo 

comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado como futuro (WEBER, 

2002). Neste sentido, o objeto a ser investigado é precisamente a conexão de sentido das 

ações. 
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Assim como Weber, George H. Mead (1934) reconhecia o caráter social da ação humana. A 

afirmativa de que o comportamento é o resultado de uma reação recíproca que envolve pelo 

menos dois organismos foi apresentada por ele em sua obra Mind, Self and Society, publicada 

em 1932. Ele rejeitou a metodologia individualista do behaviorismo, bem como o objetivismo 

que era à época predominante na psicologia social (HABERMAS, 1987, p. 3-4). Para Mead, a 

análise separada da ação individual frente aos estímulos do ambiente é insuficiente para 

compreender a complexidade na qual o comportamento social está imerso. O Behaviorismo, 

ao enfatizar que o comportamento é determinado pelo ambiente, refuta o livre-arbítrio e a 

liberdade das ações no convívio social. Mead foi contemporâneo de Max Weber e reconhece 

no seu trabalho pontos de intersecção com o pensamento de Charles Sander Pierce. 

Juntamente com John Dewey, Charles Pierce e William James, Mead foi um dos fundadores 

do pragmatismo Norte Americano. 

Peter L. Berger e Thomas Luckmann (1973) em seu livro A Construção Social da Realidade: 

Tratado de Sociologia do Conhecimento discutem, sob uma perspectiva fenomenológica, a 

realidade da vida cotidiana. Eles reconhecem na comunicação um importante sistema da 

sociedade humana. Afirmam que ela marca as coordenadas da vida na sociedade e a preenche 

com objetos dotados de significado na linguagem. Neste sentido, a consciência deve ser 

analisada a partir da comunicação, pois ela é formada em estruturas interativas que são 

mediadas por símbolos que dão significado as formas socioculturais de vida (MEAD, 1934). 

A vida é um sistema estruturalmente determinado e tudo o que acontece com ela é 

consequência da sua própria dinâmica (MATURANA, 2000). É neste sentido que a 

comunicação serve, pois permite aos pares realizar associações simultâneas e seletivas de 

acordo com os seus próprios interesses. A comunicação identifica o valor relativo dos 

conteúdos e caracteriza espaços significativos que atraem inovação e pessoas (CASTELLS, 

1999). Em uma perspectiva pragmática, ela constrói relações iniciais que resultam em 

decisões conjuntas e ações estruturais organizadas. É um componente que altera a dinâmica 

social e rompe com as estruturas sociais tradicionais.  
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A comunicação promove relacionamentos. Ela dá expressão aos indivíduos e cria vínculos 

que podem perdurar. As atividades que ela comporta são a realidade pragmática da vida social 

que influencia recursivamente os comportamentos. Investigando a comunicação, é possível 

avaliar o nível de envolvimento que um motivo promove nas ações sociais. Neste sentido, a 

realidade social tem na comunicação o seu ponto de partida, uma vez que ela é uma atividade 

natural da vida cotidiana estabelecida entre os pares. Trata-se de um componente importante 

para a compreensão dos grupos e que foi incorporado como uma forma de capital pela teoria 

das redes sociais (COLEMAN, 1998).  

É observando a interconexão coerente da realidade ao seu redor que o ser humano assume que 

ela é aplicável à sua vida cotidiana (MATURANA, 2000). A interação entre as partes, a 

preservação do todo e a relação com o ambiente são premissas sistêmicas aceitas, mesmo que 

inconscientemente, pelo coletivo social. Os indivíduos estão socialmente conectados em redes 

integradas ao sistema social (MERTON, 1968). Embora eles colidam continuamente 

experiências individuais e julguem reciprocamente suas vivências, apreendendo-as em um 

contínuo processo interpretativo (BERGER e LUCKMANN, 1973), os valores enraizados, a 

exemplo da colaboração e outras premissas sistêmicas, influenciam a realidade e o 

comportamento. Sob uma perspectiva redes, este trabalho reconhece o caráter social da ação 

humana nas redes de inovação. Em tese, ele defende que a obtenção de patentes é influenciada 

pelas relações concretas (GRANOVETTER, 2009) desenvolvidas entre os pesquisadores, 

assim como outras atividades do dia-a-dia desempenhada em contextos interativos. 

 

1.2 Colaboração e competição 

Parsons (1991) foi muito influente na construção de conceitos que até hoje fundamenta as 

organizações. A perenidade das suas ideias legitimou modelos que servem até hoje de 

parâmetro para os sistemas sociais. Em sua visão, as partes têm a finalidade de preservar e 

melhorar a capacidade adaptativa dos sistemas em relação ao ambiente. É esperado que elas 

zelem pela manutenção e preservação do sistema e realizem sacrifícios em prol deste ideal 

maior. Nesta perspectiva, Parsons traz à tona um ponto central no que diz respeito à 

investigação do comportamento nos grupos sociais, pois afirma que toda análise empírica do 

sistema social, a seu ver, deve levar em conta que a ação é motivada pela cooperação. Esta 

premissa biológica é fundamental, uma vez que cada ator individual é um organismo agindo 

em um ambiente e sujeito às exigências de interação no sistema social. 
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Por outro lado, as obras de Parsons The Structure of Social Action (1949) e The Social System 

(1991) retrataram posicionamentos ambíguos do autor ao conciliar os conceitos de ação social 

e determinismo estrutural, uma vez que o determinismo restringe a liberdade individual. O 

dualismo teórico de Parsons foi criticado por Habermas (1987) e Giddens (1984), pois 

apresenta uma abordagem neofuncionalista que dialoga perspectivas contraditórias da 

realidade social (ALEXANDER, 1985; HOLTON e TURNER, 1986). Parsons (1991, p. 2) 

afirma que a ação é motivada por um “sistema de expectativas” composto por oportunidades 

de gratificação ou privação impostas. Pareto (1935, p. 68), assim como Parsons, acreditava na 

teoria do determinismo, pois afirmava que as “condições” impostas eram as “únicas 

variáveis” que provocavam mudanças no sistema social.  

A visão funcionalista enfatiza a estabilidade histórica das estruturas sociais e assume um ideal 

tipo de ação (WEBER, 2001) que atribui um valor negativo aos desvios de comportamento 

que ponham em risco a estrutura social. Ela não reconhece que a entropia é um efeito natural 

e mutila a teoria sistêmica com o objetivo de obstruir mudanças (BERTALANFFY, 1968, p. 

196). Pressupõe que a interdependência sistêmica é um mecanismo homeostático de 

autorregulação e não considera a capacidade dos indivíduos de provocar mudanças 

(GIDDENS, 1984, p. 27-28). Ainda que o nível de integração dos sistemas seja uma variável 

importante, é difícil crer que a instituição de padrões sociais seja capaz de garantir a plena 

uniformização dos comportamentos. Nesta perspectiva, o funcionalismo é uma perspectiva 

que enfraquece a hipótese dos diálogos sociais internos. Este trabalho considera que os 

indivíduos são agentes capazes de provocar mudanças significativas no contexto social. 

O senso comum faz crer que biologicamente todas as partes trabalhem para um único fim, 

mas mesmo em pequenos organismos é possível encontrar variações significativas no grau de 

integração (MERTON, 1968, p. 82). Fazendo uma analogia, se a divergência entre as partes é 

observável em pequenos organismos, quem dirá em complexos sistemas sociais que 

aglomeram indivíduos com diferentes personalidades. A crise na Ucrânia e a recente disputa 

por recursos hídricos entre estados no sudeste brasileiro retratam este dilema. É possível 

afirmar que os valores de uma nação ou um estado são esquecidos quando é necessário 

enfrentar uma guerra ou uma emergência. Ainda que seja paradoxal, considerar a luta entre as 

partes é essencial na concepção dos sistemas.  
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Assim como a cooperação, a sobrevivência é uma premissa fundamental dos sistemas naturais 

(HARDIN, 1968). Ela introduz dualidade à vida orgânica, pois se por um lado as partes 

contribuem, elas também consomem recursos do sistema para garantir sua própria perenidade. 

Embora seja prudente considerar que os valores humanos estão acima dos biológicos e 

transcendem as necessidades físicas, na visão de Bertalanffy (1968, p. 197), eles se tornam 

irrelevantes perante as necessidades de sobrevivência ou adaptação. A entropia é uma 

característica dos sistemas e o enfraquecimento dos vínculos sociais para atender motivos 

individualistas põe a perder os ganhos inerentes à organização. Estudos empíricos indicam 

que a competição tem um efeito negativo sobre o acúmulo de conhecimento em núcleos de 

inovação (PODOLNY e STUART, 1995). É importante considerar que a competição 

eventualmente conduz à exterminação. 

O pensamento sistêmico é um paradigma, uma vez que ele unifica de maneira convincente 

visões de mundo (KUHN, 1972). Suas premissas fundamentam a idealização e tipificação de 

duas atitudes comportamentais que orientam a realidade da vida social: a colaboração e a 

competição. É difícil questionar a existência desses dois direcionadores, uma vez que eles 

refletem a natureza biológica dos seres humanos. A dualidade entre sobrevivência e 

cooperação é um ponto crítico nos discursos que conectam por analogia as Ciências Naturais 

com as Ciências Sociais.  

Na visão institucionalista, a obrigação para com o coletivo, através de colaboração, não é 

apenas uma questão de cumprimento do dever, mas implica em um sentimento de 

solidariedade (PARSONS, 1991). Ela considera que a solidariedade é possível a tal ponto que 

um indivíduo é capaz de compartilhar suas próprias recompensas com outros integrantes do 

grupo. Hobbes foi o primeiro pensador que viu a necessidade de explicar porque a sociedade 

humana não é uma guerra de todos contra todos (WRONG, 1961, p. 185). Ele sugere que, na 

prática, existe uma conciliação de interesses que previne conflitos. Este trabalho considera 

que a colaboração é inerente à ação humana, uma vez que as pessoas se relacionam para 

atingir objetivos comuns. 
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A solidariedade, sob uma perspectiva sistêmica, gera confiança e fortalece os vínculos sociais. 

O intelecto não resiste ao sentimento de ajuda mútua, porque este foi nutrido por milhares de 

anos de vida social humana e centenas de milhares de anos de vida pré-humana em sociedade 

(KROPOTKIN, 2009). A maioria dos organismos vivos existe, prospera e coevolue em 

comunidades engajadas com um contínuo compartilhamento e trocas sinérgicas, que, numa 

perspectiva maior, é fundamentalmente cooperativa. Biologistas sistêmicos descobriram que o 

funcionamento do sistema vivo depende de colaboração (KORTEN, 2014). A teoria da 

lealdade é a precursora da teoria da solidariedade e reflete a motivação do indivíduo em 

acolher os interesses e expectativas dos outros (PARETO, 1935).  

O trabalho de Putnam (2001, p. 41) investigou o nível de solidariedade na sociedade norte 

americana. Ele observou que a ausência de motivos sociais provoca declínio no engajamento 

social. Foi identificado que, em época de guerra, a sociedade civil é mais empenhada com a 

solução dos problemas sociais. É impossível ao indivíduo ouvir apelos de socorro sem dar 

resposta (KROPOTKIN, 2009). O individualismo extremo, ganancioso e violento é 

patológico; sua expressão indica falhas físicas, estruturais, culturais e institucionais. A 

solidariedade e a lealdade, dentre outros fatores, induzem à colaboração social 

(KROPOTKIN, 2009, p. 211-216). As obras de Putnam Bowling Alone (1995a) e Bowling 

Together (2002) retratam o impacto da realidade sobre o paradigma social. Embora o declínio 

no engajamento tenha perdurado por vários anos (PHARR, PUTNAM e DALTON, 2000), o 

evento de 11 de setembro interrompeu a tendência. Na pesquisa de Putnam, a sociedade 

demonstrou maior confiança recíproca e voluntariado após sofrer os danos dos ataques 

terroristas. 
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A colaboração é uma atitude social que define a qualidade das relações e o fortalecimento do 

capital social. Neste sentido, Bourdieu (1990, p. 4) afirma que a base da economia pré-

capitalista estava no reconhecimento da natureza das gratuidades. É relacionando-se que as 

pessoas trocam experiências, instituem reconhecimentos recíprocos, reforçam suas decisões e 

constroem em sinergia (BOURDIEU, 1986). A imersão do indivíduo em relações sociais 

produz efeitos não racionais nos comportamentos (GRANOVETTER, 2009). Colaborar não é 

uma atitude racional, mas sim uma “crença” (BOURDIEU, 1990, p. 48), uma vez que a razão 

é incapaz de assegurar o sucesso. Bourdieu reconhece os efeitos das trocas simbólicas na vida 

social. Em sua visão, a ação racional não é o elemento dominante, pois o valor maior nas 

relações está nas ações emocionais desinteressadas. A vantagem é um conceito dispensável 

para explicar o altruísmo (TRIVERS, 1971, p. 48). 

A confiança é um indicador significativo que foi introduzido na proposição do conceito de 

capital social por autores que reconhecem o impacto das relações na organização social 

(Quadro 2). Reciprocidade e confiança são atitudes concomitantes nos grupos sociais 

(HELLIWELL e PUTNAM, 2004, p. 1436). São pontos de partida para o estudo e análise dos 

comportamentos, uma vez que repercutem em ações ao longo dos relacionamentos. A 

ausência destes fatores leva ao conflito e à extinção, pois fragiliza os vínculos e põe em risco 

a preservação do grupo.  

 

Quadro 2: Atributos do capital social 

Autor Atributos do capital social 

Bourdieu (1986) 
O capital social agrega e compartilha recursos em uma rede de 
relações institucionalizadas que credenciam seus participantes. 

Coleman (1998) 
O capital social conjuga confiança, norma e redes que facilitam a 
ação. 

Lin (1999) 
O capital social é um processo de investimento que tem o objetivo 
de capturar valor agregado nas redes (p. 28-34). 

Flap (2002) 
O capital social é a combinação do tamanho da rede, da força dos 
relacionamentos e dos recursos possuídos pelos membros da rede. 

Putnam (2004) 
O capital social é a combinação de redes sociais e normas de 
reciprocidade nos grupos sociais (p. 668). 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O capital social é um conceito central (BURT, 2000) que orienta os trabalhos dedicados à 

investigação das redes sociais. Trata-se de um pré-requisito para obtenção de resultados 

(PUTNAM, 1993, p. 664-665; 1995a; 2004, p. 670), pois impacta o desempenho dos grupos e 

tem efeito sobre a produtividade (HELLIWELL e PUTNAM, 2004, p. 1436). Assim como o 

capital físico e o capital humano, o capital social facilita a atividade produtiva e é nos limites 

dos grupos que identificamos a sua extensão. Deixar ao acaso a comunhão dos esforços não 

revela boa prática na gestão dos grupos sociais. 

Entretanto, sob uma perspectiva econômica, a ação individual é racional e orientada pela 

maximização da utilidade. Coleman (1998, p. 95) sugere a introdução da estrutura social no 

paradigma da racionalidade. Ele sujeita a organização ao princípio econômico da ação 

racional, considerado o capital social um recurso para a ação social. Para o autor, o capital 

social é construído na relação entre as pessoas e depende de dois elementos: 1) A confiança, o 

que significa que as obrigações serão reconhecidas; e 2) A extensão real das obrigações 

possuídas. Dissociar esses dois elementos conjugados por Coleman, sob uma perspectiva 

crítica, traz à tona o dilema entre determinismo estrutural e ação social. Sob uma perspectiva 

sistêmica, a confiança preserva e mantém o todo, pois vincula os indivíduos a um motivo que 

orienta as relações e os reconhecimentos recíprocos. Por outro lado, sob uma perspectiva 

racional individual, é a posse de obrigações orienta a construção de novas redes de afinidades, 

pois sugere observar o volume e a qualidade do capital social acumulado. Adicionalmente, 

Coleman (1998) afirma que o capital social pode ser examinado considerando os canais de 

informação. Os canais de informação são formas de capital social, pois a cessão de 

informações nas estruturas gera obrigações, que podem estar relacionadas: 1) Ao desempenho 

obtido com a informação recebida; 2) Ao simples fornecimento da informação. Neste sentido, 

os canais informais de informação impactam a estrutura social, em particular a abertura das 

redes sociais. 
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Lin (1999, p. 28-34), seguindo a perspectiva de Coleman (1998), reconhece a ação racional no 

acúmulo de capital social ao longo dos relacionamentos. Para ele as pessoas se relacionam 

com o objetivo de obter ganho. Afirma que o capital é um processo de investimento que tem o 

objetivo de capturar valor agregado nos recursos imersos nas redes sociais. Segundo o autor, o 

investimento em relações sociais teria exclusivamente a expectativa de retorno. Embora 

difundido sob uma perspectiva social, o conceito de capital social é objeto de críticas (Quadro 

3). Elas sugerem que categorizar o capital sob uma perspectiva social tem fins ideológicos. 

Nesta perspectiva econômica, o capital social é um processo de investimento que tem o 

objetivo de capturar valor agregado nos recursos imersos em redes sociais. As pessoas se 

relacionam exclusivamente com o objetivo de obter ganho (COLEMAN, 1998). Nas lentes do 

racionalismo econômico, o capital social pode ser caracterizado como a imersão de recursos 

na estrutura social (LIN, 1999, p. 28-34).  

 

Quadro 3: Críticas sobre o capital social 

Autor Críticas sobre o capital social 

Woolcock (1998) 
O termo de capital social é adaptado e impreciso. É discutível a 
capacidade de desenvolvimento de uma teoria sobre o capital 
social. 

Portes (1998) 
O conceito não é novo e foi estudado sob outras denominações no 
passado. O capital social é uma estratégia para reapresentar ideias 
antigas utilizando um título mais atraente (p. 21). 

Borgatti & Foster 
(2003) 

O capital social é apenas uma forma inteligente de renomear e 
reunir o resultado das pesquisas sobre redes sociais. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O capital social, fundamentalmente, não é uma “coisa” da qual é possível ter muito ou pouco 

(PUTNAM, 2004, p. 668). Ele é mantido por atos recíprocos que envolvem trocas simbólicas 

nas dimensões cultural, social e econômica. Na dimensão cultural, ela pode ser uma 

“gratuidade" (BOURDIEU, 1986, p. 14; 1990, p. 112-120), um investimento emocional 

desinteressado e sem um objetivo calculado de ganho. Na dimensão social, a colaboração 

vincula os indivíduos em "obrigações sociais" (BOURDIEU, 1990, p. 112-121) que 

expressam compromissos morais recíprocos. Na dimensão econômica, ela gera obrigações 

materiais saldadas, por exemplo, por salários e benefícios nas relações trabalhistas. Ainda que 

o funcionalismo seja utilitarista na orientação da vida social, sugerindo a colaboração entre os 

pares em contextos que na realidade praticam e promovem competição, cabe ao indivíduo 

reconhecer essas condições contraditórias e não deixar que ela enfraqueça sua integridade.  

Este trabalho considera que o contexto social modela, direciona e transcende a ação 

individual, principalmente se for conduzida por compromissos morais recíprocos, ao invés da 

racionalização. As pessoas criam expectativas e desenvolvem regras de comportamento entre 

si na vida cotidiana (COLEMAN, 1998, p. 106). Dar algo é uma ação gratuita que 

inconscientemente cria o dever individual de retribuir (BOURDIEU, 1990, p. 112); são essas 

atitudes que transformam relações racionais individualistas em relações sociais duráveis. Ao 

final da colaboração, as partes devem reconhecer sacrifícios e ganhos balanceados. Afinal, se 

a confiança é uma condição para a colaboração, como colaborar com mecanismos que se 

apropriam injustamente dos resultados? Sendo assim, a colaboração não é um simples modelo 

de estímulo e resposta (LATHAN, 2003; ORDÓÑEZ, SCHWEITZER, et al., 2009), ela é 

uma condição que requer atitudes recíprocas de comprometimento e lealdade. Ela é um tipo 

de ação social realizada na vida cotidiana que cria um vínculo diferenciado, pois supera a 

lógica racional das trocas econômicas (GRANOVETTER, 2009). A sustentabilidade dos 

vínculos requer o compartilhamento de um código de conduta que oriente as ações 

individuais.  
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O capital social é um conceito que questiona a ação racional individual e busca promover a 

ação social colaborativa. Sob uma perspectiva “macrossocial estruturacionista” (GIDDENS, 

1984, p. 28), a integração entre ação social e determinismo estrutural é possível se 

considerada temporalmente as visões de mundo que são socialmente reproduzidas e 

influenciam as ações individuais. Apesar dos esforços teóricos que reduzem a vida social às 

leis que governam a natureza, os paradigmas são apenas construções humanas, não 

fenômenos naturais (RIFKIN, 2014). É na perspectiva estruturacionista de Giddens (1984) 

que este trabalho encontra alinhamento conceitual para aprofundar seu referencial teórico.  

Entretanto, embora os atributos do capital social e seus principais elementos tenham sido 

apresentados, e com o objetivo de reorientar esta discussão, é importante ressaltar que este 

trabalho suporta suas hipóteses de investigação na teoria de redes sociais. A teoria de redes 

sociais reconhece nos relacionamentos o embate entre a ação social e determinismo estrutural. 

Ela critica o funcionalismo praticado na vida social que põe em risco a liberdade individual e 

constrói valores baseados em causas dirigidas ao interesse comum que fortalecem a 

perenidade dos processos colaborativos (HENDERSON, 1996; CASTELLS, 1999). Neste 

sentido, a colaboração e a competição expressam as perspectivas da cooperação e da 

sobrevivência que constituem os sistemas sociais e determinam a vida cotidiana pelo 

aprendizado. Embora elas orientem os comportamentos e revelem o motivo das ações nas 

relações sociais, é a ação colaborativa que determina a integração sistêmica, pois pereniza as 

conexões no tempo e espaço.  

 

1.3 Novos paradigmas sociais 

A institucionalização requer o desenvolvimento de uma moral e valores comuns (PARSONS, 

1991, p. 65). A dispersão dos motivos e valores abre espaço para a ação racional individual 

(HABERMAS, 1987, p. 180). Neste sentido, as normas sociais são uma poderosa forma de 

capital social, pois elas influenciam o indivíduo a abrir mão do interesse próprio em favor do 

interesse coletivo para o fortalecimento coletivo (COLEMAN, 1998). Quando bem sucedidas, 

elas concretizam relacionamentos sinérgicos e inspiram a ação individual à realização dos 

objetivos comuns.  
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Os indivíduos são o produto das experiências compartilhadas e abstraem da realidade 

fragmentos que dão consciência e sentido à sua existência no contexto social (MATURANA, 

2000). Eles estão imersos em um universo governado por entidades simbólicas 

(BERTALANFFY, 1968, p. 197) que afetam a realidade. São os valores compartilhados que 

conduzem a sociedade à conquista de objetivos comuns (MERTON, 1968, p. 82), pois 

orientam a decisão individual. Eles influenciam o comportamento e integram os indivíduos 

para que trabalhem como um sistema.  

A internalização das normas facilita a conciliação de interesses e a pacificação dos 

comportamentos. Sejam tácitas ou explícitas, elas transformam a ação racional individual em 

ação social coletiva, uma vez que experimentam recompensas simbólicas e materiais para 

direcionar a ação individual. São instrumentos que buscam orientar os indivíduos e 

influenciar as atitudes individuais. A falta de regulação leva a ruína todo e qualquer grupo 

social (HARDIN, 1968). A influência das normas sobre os atores é uma questão relevante 

para a compreensão do comportamento social e está implicitamente ligada ao escopo de 

investigação deste trabalho. 

Adam Smith em sua obra The Wealth of Nations (2011) popularizou a mão invisível, a ideia 

de que um indivíduo que busque apenas o ganho próprio é dirigido por uma mão invisível à 

promoção do interesse público. Na média, a história é uma rede positiva de jogos de soma 

não-zero (WRIGHT, 2006). O próprio capitalismo tem sido uma força construtiva na 

expansão da consciência, pois moralidade se resume ao interesse individual quando os 

patrimônios estão correlacionados. Ele prova a existência de uma direção moral à história, 

pois na medida em que ele se tornou global, levou os indivíduos a um nível global de 

organização social e a uma verdade moral. 
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A moral tem uma relação direta com o desenvolvimento da vida em sociedade (WRIGHT, 

2006). Ela participa de um jogo de alternativas pré-definidas pelo imperativo de integração 

social, pois é no instinto de percepção da solidariedade humana que a sociedade se baseia. O 

reconhecimento inconsciente da força da ajuda mútua é um alicerce necessário para que se 

desenvolva a moral (KROPOTKIN, 2009). Ela alimenta o sentimento de preservação que é 

uma propriedade fundamental dos sistemas sociais. Afirmar que a história tem uma direção 

não é tão controverso, se forem consideradas apenas as estruturas das relações sociais 

(WRIGHT, 2006). A moral submete o indivíduo a um juízo de valor que induz à colaboração, 

sob a perspectiva social. Há uma demanda moral quando a preservação da integridade ou da 

solidariedade é um valor por si mesma (PARSONS, 1991, p. 64). A empresa orienta a ação 

individual e busca influenciar os comportamentos. Em grupos sociais disciplinados, os 

comportamentos individuais incoerentes com o ideal proposto são submetidos a um embate 

com premissas que estão fortemente enraizadas. 

A vida cotidiana proclama-se a si mesmo e quando alguém tenta contestá-la tem que fazer um 

deliberado esforço, nada fácil (BERGER e LUCKMANN, 1973). Entretanto, a existência 

“ideal” da autoridade não é decisiva para orientar comportamentos (WEBER, 2004, p. 192-

193). O que importa é a aderência dos grupos aos ideais propostos na realidade da vida 

cotidiana. Os indivíduos têm entre si relações em liberdade, pois eles criam espaços que ao 

mesmo tempo reúne e separa um dos outros (ARENDT, 2004). Neste sentido, valorizar a 

colaboração ou a competição é uma decisão individual de associar-se a um tipo ideal de ação 

comportamental. O poder de influência normativo será tão efetivo quanto a capacidade dos 

dirigentes de semear motivos que convençam e deem sentido à ação individual, pois são eles 

que constituem a razão de um comportamento quanto ao seu sentido. Embora influenciem 

comportamentos, se não forem bem direcionadas, as normas promovem ações que não 

contribuem com os objetivos coletivos. 
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A colaboração é um recurso comum autônomo, pois exerce seu próprio controle através da 

ação coletiva. Ela cria um vetor de autorregulação que reduz a manutenção de controles 

adicionais, uma vez que a autopreservação da imagem é uma atitude inerente aos 

relacionamentos. A preservação da imagem perante o grupo é um mecanismo individual que 

influencia comportamentos. Ela orienta uma filosofia de reordenamento social à luz das 

correntes teóricas tradicionais (DOWBOR, 2012, p. 96).  Neste sentido, o controle pelos pares 

recomenda que a coerção mútua, mutuamente acordada pelas pessoas que são afetadas, como 

único instrumento de controle social (HARDIN, 1968). É uma forma de dar liberdade para 

que os indivíduos persigam seus objetivos e tenham consciência efetiva das suas 

necessidades. O apoio efetivo só é sustentável quando obtido na base dos sistemas sociais.  

A promoção da colaboração viabiliza um “sistema tautológico de controle” (LEWIS, 2014, p. 

26) com um tipo de configuração globalmente reproduzido que depende apenas de razões 

convincentes para promover sinergia nas estruturas. Neste sentido, ela se institui como um 

sistema de crenças que dá sentido sustentável aos relacionamentos. É um instinto latente nos 

indivíduos que promove o repensar da instituição para ganhar efetividade. A reprodução da 

colaboração motiva ações e conduz comportamentos, assim como reorienta indivíduos que 

nela não reconhece significado e motivo para criar e manter relações saudáveis. Uma vez que 

a replicação exaustiva de controles é impraticável, pouco efetiva e eleva os custos de 

coordenação (SHIRKY, 2005), é relevante monitorar a colaboração, pois ela é uma condição 

com alta generalidade na reprodução de práticas em sistemas sociais (GIDDENS, 1984, p. 

27). 

Sob a perspectiva da teoria de redes sociais, a colaboração é o novo paradigma que vai 

direcionar a realidade social. Ela é um processo que põe em discussão sistemas de valores 

relacionados à natureza humana, pois requer motivos que convençam indivíduos a investir o 

seu trabalho. O desenvolvimento entre os pares de um sistema de expectativas é um elemento 

crítico que constrói ações emancipadas nos indivíduos. É uma forma efetiva de criar 

mecanismos que geram consentimento e aprovação de controles pelos grupos. O “paradigma 

competitivo expansionista” é incapaz de lidar com questões sociais complexas, uma vez que a 

solução dos problemas requer cooperação livre de interesses que sustentam ideologias de 

manutenção do poder (HENDERSON, 1996, p. 35-36).  
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Neste capítulo, 1 Os sistemas sociais, foi afirmado que o cotidiano das empresas é um 

fenômeno que pode ser compreendido sob uma perspectiva social, uma vez que a ação 

humana orienta recursivamente a reprodução das práticas sociais. O tradicional embate entre 

ação social e determinismo estrutural é conciliado no conceito de capital social e na 

reprodução de práticas sociais. A colaboração é uma perspectiva social transformadora dos 

contextos empresariais, pois orienta a infraestrutura social na realização de objetivos comuns. 

Ela é um paradigma emergente que encontra forte amparo nas redes sociais e supera os 

conceitos tradicionais de autoridade e hierarquia que enfraquecem o potencial criativo dos 

grupos sociais. No próximo capítulo, 2 As redes sociais, afirma-se a abertura da rede é uma 

característica indispensável à inovação. A desmaterialização da economia e a valorização do 

conhecimento como recurso intangível requer a propagação exaustiva de vínculos 

colaborativos que possam propor soluções aos desafios econômicos e sociais. A colaboração é 

um comportamento identificável nas relações sociais. Ela impacta a interrupção ou 

continuidade do ciclo social e determina a estrutura dos relacionamentos. Neste sentido, ações 

oportunistas mantêm lacunas estruturais que distanciam os indivíduos e enfraquece a 

dinâmica social. Ações colaborativas, por outro lado, fortalecem o capital social, pois 

eliminam lacunas e permitem que o ciclo social atinja seu propósito.  
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2 As redes sociais 

De acordo com Castells (1999, p. 498), rede é "um conjunto de nós interconectados". Trata-se 

de uma forma de organização caracterizada pela sua horizontalidade e pelo modo de inter-

relacionar os elementos. Uma rede pode ser conceituada como “um conjunto de elementos 

que mantêm relacionamentos” (BORGATTI e HALGIN, 2011, p. 2). Elas caracterizam o 

engajamento dos grupos, uma vez que representam a evolução natural dos vínculos sociais. 

São formas de organização caracterizadas fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, 

pelo modo de inter-relacionar os elementos sem hierarquia (COSTA, JUNQUEIRA, et al., 

2003). As redes otimizam recursos para aumentar a capacidade tecnológica na geração de 

inovações e absorção de know-how (AKEN e WEGGEMAN, 2000). São mais eficientes em 

contextos complexos e crescentes em conhecimento, pois são mais flexíveis e descentralizam 

informações que precisam fluir. 

As atividades desempenhadas pelas equipes promovem relacionamentos que podem ser 

representadas por redes ou organogramas (Quadro 4). Os organogramas são formas 

tradicionais que hierarquizam os níveis de autoridade. Eles são pouco flexíveis e condicionam 

os comportamentos aos papéis pré-determinados em funções organizacionais. As redes, por 

outro lado, são formas gráficas de representação que têm origem na psicologia social 

(FREEMAN, 1996). Elas reconhecem a complexidade social e valorizam a colaboração nas 

relações sociais. Ao centralizar os indivíduos, as redes reconhecem o mérito pelos vínculos 

desenvolvidos. Elas privilegiam a abertura e reconhecem os laços sociais indiretos. 

Confrontar as premissas latentes nas representações de redes e organogramas é uma forma de 

introduzir a emergente mudança de paradigma que provoca reflexões e mudanças em 

organizações tradicionais. 
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Quadro 4: Redes e organogramas 

Redes Organogramas 
São fundamentadas e estruturadas 

pela colaboração. 
São fundamentados e 

estruturados pela subordinação. 
Reconhecem e valorizam os 

vínculos informais. 
Ocultam e marginalizam os 

vínculos informais. 
Dependem de vínculos e 

reciprocidades. 
Dependem de disciplina e 

autoridade. 
Posicionam os indivíduos 
considerando as conexões. 

Fixam as conexões posicionando 
os indivíduos. 

São determinadas e configuradas 
pelas atividades. 

Determinam e restringem as 
execuções das atividades. 

Privilegiam a abertura das 
relações. 

Privilegiam o fechamento das 
relações. 

São reconfiguradas e 
reestruturadas pelos indivíduos. 

Limitam e reprimem o diálogo 
com as ações individuais. 

Representam meritocracias de 
ações. 

Representam hierarquias de 
delegações. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As redes influenciam tanto a difusão de inovações quanto a propagação da informação e do 

conhecimento que oportuniza o desenvolvimento de inovações (TOMAÉL, ALCARÁ e 

CHIARA, 2005). São formatos mais adequados para promover o aprendizado intensivo para a 

geração de conhecimento e inovações (ALMEIDA, 1995; LEMOS, 1999), pois formam 

estruturas flexíveis e dinâmicas, nas quais os participantes se constroem, dialeticamente, 

numa relação marcada por complementaridade. Elas permitem investigar comportamentos e 

avaliar interações entre os pesquisadores na geração de ideias e inovações, pois identificam a 

reciprocidade entre seus participantes. A visualização das estruturas sociais em redes é uma 

tendência, considerando o impacto que o conceito tem ocasionado na condução dos processos 

empresariais. 
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Sob a perspectiva da gestão do conhecimento, as redes são instrumentos de captura de 

informações que valorizam a integração de experiências para a criação de valor na dimensão 

ontológica da espiral do conhecimento. Na proposta de Nonaka e Takeuchi (1995), o 

conhecimento organizacional opera em duas dimensões (Figura 1). A primeira, denominada 

dimensão epistemológica, é caracterizada pelos processos de socialização, internalização, 

combinação e externalização, enquanto que a segunda, denominada dimensão ontológica, é 

caracterizada pela cristalização do conhecimento no nível individual, grupal, organizacional e 

interorganizacional. A espiral do conhecimento é uma perspectiva que remete à solução 

macrossocial estruturalista de Giddens (1984) referida neste trabalho na seção 1.2 - 

Colaboração e competição. 

 

Figura 1: A espiral do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1995) 
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A coesão das relações sociais foi objeto de estudo no trabalho de Coleman (1998). Ele sugere 

que uma estrutura social ótima consiste em redes densas e interconectadas. Resgata o conceito 

de capital simbólico proposto por Bourdieu (1986; 1990) para explicar como as pessoas e 

grupos criam e fortalecem seu capital social. Afirma, em seu trabalho, que a interconexão 

produz sinergia e fortalece grupos que reconhecem as trocas sociais e compartilham regras de 

convívio. O fechamento das relações parte do princípio que as pessoas mantêm laços com 

quem têm algo em comum (LAZARSFELD e MERTON, 1954).  

Granovetter (2009) também contribuiu significativamente com as discussões sobre a coesão 

nos grupos sociais. Ele propôs o conceito de imersão social que foi a base para o 

estabelecimento da sociologia econômica. O autor questiona a lógica da ação racional 

orientada às escolhas econômicas. A semelhança dos contextos aproxima os indivíduos e eles 

interagem e trocam experiências em processos de diálogo, aprendizagem e ação conjunta. Em 

contextos semelhantes, as relações são facilmente acordadas, pois se baseiam na boa fé. Em 

Granovetter, a colaboração tem destaque, pois o autor sugere que a imersão social influencia 

as pessoas a adotar comportamentos gratuitos com base em afinidades. 

A abertura das relações, por sua vez, parte do princípio que o convívio prolongado com os 

mesmos indivíduos é estressante e deteriora as relações (SIMMEL, 2010). Neste sentido, a 

abertura é uma necessidade humana, pois a mente é estimulada por diferenças. As redes 

abertas focalizam a pluralidade das vozes e reduzem a dependência em relação à 

racionalidade instrumental (PUTNAM, PHILLIPS e CHAPMAN, 2004). Simmel (2010) foi 

um precursor sobre o estudo das relações sociais em sua pesquisa sobre a vida nas metrópoles. 

A abertura das relações foi amplamente debatida em sua investigação empírica. O autor 

afirma que a expansão das metrópoles responde ao efeito maçante da convivência contínua 

com os seus iguais. Ele destaca que a busca de novos relacionamentos atende a uma 

característica humana de aprender pelas diferenças. Neste sentido, é necessária a abertura das 

estruturas sociais para evitar a repressão de expectativas (LOCKWOOD, 1956, p. 137).  
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Granovetter (2009) também pesquisou empiricamente a relevância diversidade nas relações 

sociais. Em seu estudo, ele defende a promoção de laços fracos para agregar novos 

conhecimentos aos relacionamentos. Para o autor, os vínculos redundantes não renovam 

informações e têm pouco valor para estruturar relações sociais. Burt (1992), por sua vez, 

sugere que a estrutura ótima terá lacunas provocadas por atores conectados com outras redes.  

Os vínculos resultantes das redes de colaboração são importantes veículos para obtenção de 

conhecimento externo (POWELL, KOPUT e SMITH-DOERR, 1996). Os laços fracos e as 

lacunas estruturais são recursos estratégicos que viabilizam a eficácia da ação coletiva 

produzida pelo capital social (LIN, 1999). Por outro lado, a abertura influencia a 

reciprocidade dos comportamentos, uma vez que as relações distantes tomam por base regras 

com menor contexto social e são mais racionalizadas (BOURDIEU, 1990, p. 115).  

Commons é um termo genérico que diz respeito a um recurso compartilhado por um grupo de 

pessoas. A maioria dos trabalhos interdisciplinares sobre knowledge commons é enraizada em 

duas diferentes histórias intelectuais: a história do fechamento e a história da abertura (HESS 

e OSTROM, 2007). Neste particular, o ensaio de Garrett Hardin (1968) trouxe nova atenção 

para a ideia dos commons. Em sua narrativa, a ruína é o destino de todo homem, pois cada um 

persegue seu próprio interesse e acredita na abundância dos bens comuns. Uma variação da 

conhecida da tragédia dos commom é o conceito de anticommons, que se tornou popular na 

literatura legal. Adaptado por Michael A. Heller em (1998), a tragédia dos anticommons 

deriva da potencial subutilização dos recursos científicos escassos causados pelos direitos 

excessivos de propriedade intelectual e patenteamento. O termo anticommons foi 

originalmente utilizado em regimes extremamente regulatórios. 
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De acordo com Hess e Ostrom (2007), há controvérsias na narrativa de Hardan que 

acadêmicos têm repetidamente considerado erros: 1) ele discutia na realidade mais livre 

acesso do que gestão de recursos comuns; 2) ele assumia que havia pouca ou nenhuma 

comunicação; 3) ele afirmava que as pessoas agiam somente em seu próprio interesse (mais 

do que assumir que alguns indivíduos levam em conta benefícios comuns, pelo menos em 

alguma extensão); 4) ele oferecia apenas duas soluções para corrigir a tragédia – privatização 

ou intervenção do Estado. Os equívocos de Hardin (1968) tendem a dar descrédito ao 

commons como um instrumento efetivo de governança comunitária. Estudos de caso 

científicos (HESS e OSTROM, 2007) revelam há situações nas quais o modelo do commons 

pode ser aplicado, pois os grupos podem gerir e sustentar recursos comuns, uma vez que 

tenham regras apropriadas, bons mecanismos de resolução de conflitos e limites bem 

definidos.  

Outro modelo frequentemente usado na análise dos commons é o dilema do prisioneiro, 

desenvolvido no começo da teoria dos jogos em 1950 pelo matemático Albert W. Trucker 

(1983) em Stanford. O jogo competitivo consiste em dois criminosos que são interrogados 

separadamente sobre um crime. A cada um é dado um incentivo pelo promotor para dar 

informações sobre o outro. O dilema do prisioneiro ficou popular por ser uma forma de 

compreender e ilustrar os problemas da ação coletiva e irracional no comportamento em 

grupo. A narrativa apresenta o dilema vivido por pessoas não cooperativas, em momentos nos 

quais a confiança e a reciprocidade têm a oportunidade de ser expressa e desenvolvida. A 

capacidade de agir intencionalmente deve ser pautada por uma responsabilidade maior – não 

por uma oportunidade para excessos individualistas (KORTEN, 2014). São comportamentos 

competitivos e oportunistas que levam aos potenciais problemas no uso, governança e 

sustentabilidade dos recursos comuns. Logo, não faz sentido discutir o capital social nos 

limites da perspectiva individual, pois os relacionamentos geram externalidades positivas para 

o grupo que vão além da captura e agregação de ganhos individuais (DOWBOR, 2012). 



 
46 

 

É importante diferenciar um recurso comum e um recurso sujeito ao direito de propriedade. 

James Boyle (2007), partindo do trabalho do sociólogo Robert Merton (1968), discute o 

possível impacto de restringir o conhecimento ao público geral. Ele afirma que o grande 

acesso aos materiais culturais e científicos por indivíduos e grupos fora do ambiente 

acadêmico terá um notável impacto no conhecimento, cultura e possivelmente mesmo na 

Ciência. A lógica dos recursos tradicionais não é aplicável aos recursos sociais. Os recursos 

naturais sofrem um efeito subtrativo, pois a utilização reduz a disponibilidade (HESS e 

OSTROM, 2007). Os recursos sociais, por sua vez, são alimentados pela utilização, pois 

vinculam seus usuários pelos interesses que motivam as associações. O conhecimento é um 

recurso sujeito ao dilema social que fica disponível globalmente, sem fronteiras definidas 

(HESS e OSTROM, 2007).  

As redes são desenvolvidas para serem abertas, distribuídas e colaborativas, permitindo a 

todos, em qualquer lugar e a qualquer tempo, a oportunidade de acesso e uso dos dados para 

criar novas aplicações para gerenciar suas atividades diárias, a um custo quase nulo (RIFKIN, 

2014). Elas caracterizam o engajamento dos grupos, uma vez que representam a evolução 

natural dos vínculos sociais. A concretização dos relacionamentos provoca interação e a rede 

é o resultado das relações concretas entre indivíduos (GRANOVETTER, 2009). Ela pode ser 

orientada ao fechamento ou à abertura do social. Sob uma perspectiva racional, uma relação 

será aberta quando seus participantes esperam ganhos em sua propagação (WEBER, 2004). 

Se, ao contrário, eles esperam vantagens de sua monopolização, interessa-lhes seu caráter 

fechado. É preciso diferenciar o capital social fechado (bounding), que agrupa indivíduos 

similares, e o aberto (bridging), que são vínculos transversais aos estratos sociais (PUTNAM, 

2004, p. 669; HELLIWELL e PUTNAM, 2004, p. 1436).  Adicionalmente, a conexão 

(linking) pode ser considerada uma terceira categoria - um subtipo de abertura que conecta 

indivíduos com diferentes graus de poder institucional (SZRETER e WOOLCOCK, 2002, p. 

14). 
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Neste sentido, a colaboração é um bem comum que permeia os grupos sociais e é 

compartilhado além das fronteiras organizacionais. Sob a perspectiva do commons, abertura e 

coesão não são elementos conflitantes, mas estratégias complementares para estruturação de 

redes colaborativas com alta produtividade. É possível conjecturar que a abertura introduz 

novas informações e o fechamento garante a realização dos resultados. Entretanto, cabe 

lembrar que promover colaboração serve a um interesse maior, uma vez que normas, redes e 

confiança ligam setores e eliminam lacunas – o capital social é caracteristicamente aberto 

(PUTNAM, 1995b, p. 665). A interação entre governo, empresas e universidades formam três 

hélices para criar sistemas de inovação (RANGA e ETZKOWITZ, 2013). A abertura e o 

fechamento despertam amplas discussões sobre a diferenciação tipológica das redes.  

As próximas seções introduzem a perspectiva de redes como um modelo que promove a 

abertura, uma característica indispensável à inovação. A seção 2.1 afirma que A análise das 

redes é uma ferramenta para o estudo da ação social aplicável nos níveis estrutural, relacional 

e individual. As métricas adotadas aprimoram a investigação das relações sociais que são 

comumente discutidas apenas em seu contexto teórico. Na seção 2.2 o Grau de centralidade 

é apresentado como uma métrica fundamental à teoria das redes sociais. A intermediação, 

além de ser uma característica estrutural, é um processo que envolve motivação e 

oportunidade. A seção 2.3 dá destaque à Posição privilegiada, situações na rede 

identificáveis na decomposição da centralidade dos atores. A endogeneidade e a exogeneidade 

consideram o contexto social e a concentração dos vínculos diretos e indiretos. Estas métricas 

medem o efeito da ação dos intermediários, uma vez que eles são terceiros (tertius) capazes 

de determinar a estruturação dos relacionamentos. 
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2.1 A análise das redes 

A teoria das redes é capaz de fornecer explicações para uma diversidade de disciplinas e 

fenômenos sociais, da criatividade individual à lucratividade corporativa, da psicologia à 

economia (BORGATTI, MEHRA, et al., 2009, p. 1-6). A noção que indivíduos estão imersos 

em espessas redes de relações sociais e interações é um significativo pressuposto nas Ciências 

Sociais. Em 1932, Moreno (1934) mapeou a escola Hudson em Nova Iorque usando 

sociometria, uma técnica para representar graficamente relacionamentos. Foi uma aplicação 

prática da física social preconizada na primeira metade do século XIX por Adolphe Quételet, 

Augusto Comte e Émile Durkheim. No período de 1940 a 1950, o estudo das redes sociais 

avançou com o uso da álgebra matricial, da teoria dos grafos e nas pesquisas coordenadas por 

Alex Bavelas (1948). Em 1960, a perspectiva das redes prosperou na antropologia pelos 

trabalhos pioneiros de Radcliffe-Brown (1935; 1951). Eles influenciaram as pesquisas de 

Siegfried F. Nadel, Claude Lévi-Strauss e Elizabeth Boot. Em 1970, ela ganha espaço na 

Sociologia nos estudos de equivalência estrutural de Lorrain e White (1971). Os autores 

concluíram em sua pesquisa que indivíduos em contextos estruturais semelhantes têm 

comportamentos similares. 

A análise de redes é uma ferramenta para o estudo da ação social aplicável nos níveis 

estrutural, relacional e individual (BORGATTI, MEHRA, et al., 2009). Ela adota métricas 

que aprimoram a investigação das relações sociais (BORGATTI e JONES, 1998), uma vez 

que comumente elas são discutidas apenas em seu contexto teórico (Quadro 5). No nível 

estrutural, a conectividade define e detecta os componentes de rede – locais com propriedades 

específicas de coesão, como a alta densidade. A densidade é a relação entre o número de 

vínculos realizados e o número de vínculos possíveis. A coesão inclui outras propriedades 

como o grau, a proximidade, a fragmentação e a distância. O tamanho é calculado pelo 

número total de indivíduos, enquanto que o grau é a média de conexões por indivíduo na rede. 

A proximidade ou distância entre os indivíduos, assim como as outras métricas, são 

importantes não apenas para a efetividade das normas, mas também para a confiabilidade das 

estruturas sociais. 
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Quadro 5: Métricas de rede 

Relação com o capital social 
(+)  a métrica tem uma relação direta 
(-)  a métrica tem uma relação inversa 

� No nível da rede 
� Putnam (1995a); Freeman (1979); Harary (1969) 

Tamanho (+) 
Grau (+) 

Densidade 
(HARARY, 1969) 

(+) 

Proximidade 
(FREEMAN, 1979) 

(+) 

Fragmentação (-) 
Distância (-) 

� No nível do indivíduo 
� Everett e Borgatti (2010); Lin (1999); Burt (1992; 1983); Freeman (1979) 

C
en

tr
al

id
ad

e
 Intermediação 

(FREEMAN, 1979) 
 

Endogeneidade e 
Exogeneidade 
(EVERETT e 

BORGATTI, 2010) 

(+) 

R
ed

es
 

eg
oc

ên
tr

ic
as

 

Tamanho 
(BURT, 1983) 

(+) 

Grau 
(BURT, 1983) 

(+) 

Densidade  
(BURT, 1983) 

(-) 

La
cu

na
s 

es
tr

ut
ur

ai
s Tamanho efetivo  

(BURT, 1992) 
(+) 

Restrição  
(BURT, 1992) 

(-) 

Fonte: adaptado de Borgatti e Jones (1998) 

 

A coesão da rede interfere em sua proliferação (COLEMAN, 1998, p. 105-107) e condiciona 

duas formas de capital social: 1) obrigações e expectativas; e 2) normas sociais. A falta de 

proximidade na estrutura social prejudica a eficácia das normas, pois, em estruturas 

fragmentadas, a falha com obrigações é sancionada apenas por quem detém a expectativa, se 

ele tiver poder para isso. Em estruturas abertas, a reputação individual não é evidente e não 

são aplicadas as sanções coletivas que deveriam garantir a confiabilidade. Os recursos imersos 

são o principal elemento do capital social e são medidos pela distância (LIN, 1999, p. 37). A 

fragmentação, por sua vez, mede a proporção de par de nós que não podem encontrar um ao 

outro na rede (BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). 
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No nível do indivíduo, o principal conceito é a centralidade – uma família de propriedades 

relacionada à importância estrutural ou proeminência de um indivíduo na rede. A 

intermediação é um tipo particular de centralidade que identifica com que frequência um 

indivíduo intermedia a relação entre outros dois. É uma medida do poder potencial que um 

ator pode invocar para interromper fluxos ou distorcer informações, a fim de que sirvam ao 

seu próprio interesse. Padgett e Ansell (1993), por exemplo, sugerem em seu estudo que os 

Médicis subiram ao poder em função da sua posição de alta intermediação nas redes. Foi ela 

que permitiu aos Médicis arbitrar negócios e servir com um canal crítico de comunicação e 

realização da decisão política. Adicionalmente, no nível relacional, a equivalência estrutural 

diz respeito à extensão na qual os pares de indivíduos ocupam papeis nas redes, como se eles 

fossem similares. 

No que diz respeito às métricas, Lin (1999) sugere que o capital social deve ser medido em 

relação as suas raízes. Afirma que a análise será coerente apenas se ele for examinado 

estritamente na extensão dos relacionamentos que as normas influenciam. Lin (1999, p. 34-

41) reconhece ainda em seu modelo teórico que o volume de recursos é uma variável 

estrutural independente que afeta a criação e a manutenção do capital social. Neste sentido, é 

muito importante a escolha de uma métrica adequada para avaliar os recursos imersos. A 

posição na rede, por sua vez, determina em parte as oportunidades e restrições que o 

indivíduo encontra, além de desempenhar um importante papel nos seus resultados. Na 

pesquisa de redes sociais, este axioma aplica o conceito de capital social, na qual o retorno 

pelo investimento de um indivíduo em capital humano, por exemplo, o seu conhecimento e 

habilidades, é determinado pelo seu capital social, identificado pela sua localização na rede 

(LIN, 1999, p. 34).  
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Nas ciências sociais, pesquisadores enfatizam as configurações estruturais nos grupos sociais, 

usando as métricas de rede para explicar os resultados. As Ciências Sociais focam mais em 

resultados independentes como, por exemplo, o desempenho, investigando o quanto ele é 

influenciado pelas estruturas sociais (BORGATTI, MEHRA, et al., 2009). Neste sentido, os 

resultados são estudados como uma consequência das variáveis intervenientes características 

das estruturas em rede. Por exemplo, pesquisadores têm descoberto que atores com mais 

lacunas estruturais em suas redes egocêntricas (egonets) de trabalho têm melhores ideias 

(BURT, 2004). Similarmente, no nível da empresa, pesquisadores descobriram que a 

centralidade prediz a sua habilidade para inovar, medida pelo número de patentes obtidas 

(POWELL, KOPUT e SMITH-DOERR, 1996). O foco primário na pesquisa de rede em 

Ciências Sociais tem sido as consequências das redes.  

O resultado de um indivíduo e as suas características futuras dependem em parte da sua 

posição na estrutura da rede. Tradicionalmente, a pesquisa social explica resultados 

individuais em função de características individuais. A perspectiva em redes, por outro lado, 

explica os resultados individuais investigando o contexto social (BORGATTI, MEHRA, et 

al., 2009). Neste sentido, redes de inovação com a mesma composição de habilidade nos 

membros podem ter diferentes desempenhos, a depender do padrão de relacionamento entre 

os pesquisadores. Os efeitos das estruturas sobre a produtividade dos grupos dependem 

especialmente do motivo que une os indivíduos e dá propósito as suas ações. A colaboração é 

um importante fator que pode ser identificado ao longo dos relacionamentos entre os 

indivíduos. 
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2.2 Grau de centralidade 

Nas redes sociais, os participantes podem ocupar posições periféricas, centrais ou 

privilegiadas. As posições periféricas indicam que o indivíduo mantém poucos vínculos e seu 

capital social é enfraquecido. Ele conta com um volume menor de recursos para acionar em 

seu favor (BOURDIEU, 1986; 1990; COLEMAN, 1998; LIN, 1999). Os atores centrais, por 

sua vez, acumulam um histórico de colaboração na rede de relacionamentos. Eles 

continuamente ampliam suas conexões para acumular e qualificar seu capital social 

individual. O comportamento desses atores é social e tem a característica de agregar e acolher. 

Eles promovem novos vínculos e buscam relacionar-se com seus laços fracos. Os 

relacionamentos que eles construíram, acumulam um conjunto de obrigações reconhecidas 

por outros. 

Knoke e Yang (2008, p. 63) definem o grau de centralidade do ator como uma medida da 

extensão ele se conecta a outros atores nas redes sociais. Ela é um importante conceito na 

teoria das redes sociais que confere ao indivíduo uma vantagem estratégica. Quanto maior o 

número de conexões, maior os recursos de rede que um indivíduo pode acionar para favorecer 

situações. Os indivíduos centrais têm uma situação social mais favorável quando comparados 

aos periféricos na rede. Eles possuem mais alternativas para satisfazer suas necessidades, uma 

vez que acumulam mais vínculos. Neste sentido, o exame das relações considera as 

obrigações e expectativas. São elas que sustentam a estrutura e na sua concentração surge a 

confiança para constituir e manter os grupos sociais. 

Linton C. Freeman (1979, p. 215) afirma que a centralidade foi introduzida no estudo do 

comportamento pela obra de Alex Bavelas (1948) intitulada “A Mathematical Model for 

Group Structures”. Bavelas discute a inter-relação dos fatores que interferem no 

comportamento humano e reconhece no trabalho de Kurt Lewin (1935) as contribuições 

metodológicas da topologia. A topologia é um ramo da matemática que estuda as formas e o 

espaço. Ela lida com conceitos como conectividade (connectedness), regiões (regions) e 

fronteiras (boundaries), que foram apropriados pela teoria de redes sociais. De acordo com 

Bavelas (1948, p. 16), “o uso da topologia é da natureza humana”, uma vez que o indivíduo 

esboça contextos na realidade ao seu redor. Ele afirma que no centro das estruturas sociais 

estão os indivíduos com maior número de conexões. Bavelas replica a perspectiva da 

topologia na investigação das variáveis que influenciam o comportamento humano. Em sua 

obra discute ainda o número ideal de subordinados para uma estrutura social hierárquica, 

tendo em vista o modelo predominante de comunicação.  
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As discussões sobre as métricas de centralidade ganham corpo após a obra de Bavelas. A 

colaboração é um comportamento identificável na centralidade topológica das relações 

sociais. Apesar de ser uma métrica útil, o grau de centralidade decorrente do estudo de 

Bavelas apresenta limitações, pois não considera os vínculos indiretos. É importante lembrar 

que as oportunidades na rede surgem pela conexão com os atores periféricos 

(GRANOVETTER, 1983; BONACICH, 1987), pois os atores centrais não estão sujeitos ao 

exercício da barganha nos relacionamentos.  

Freeman (1979) sugere considerar os vínculos indiretos no cálculo da centralidade dos 

indivíduos e das redes. Sua obra “Centrality in Social Networks” aprofunda nas discussões 

sobre medidas de centralidade.  Ela apresenta o conceito de intermediação (betweenness) que 

considera o número de vezes em que um indivíduo é o elo de comunicação nos vínculos 

indiretos. É uma métrica que identifica a porcentagem de vínculos reservadas ao indivíduo e a 

sua proximidade ao centro de conectividade. Os indivíduos que vinculam as conexões são os 

intermediários. Eles são pontos de acesso na rota mais curta que vincula dois outros 

indivíduos. A rota mais curta é comumente chamada de caminho geodésico. É a alternativa de 

ligação que envolve o menor número de intermediários. Se houver duas ou mais opções de 

conexão curta, Freeman propõe que a contagem seja ponderada pelo número de rotas 

alternativas existentes. 

A intermediação é um aspecto de um conceito mais amplo da centralidade, pois indica o 

potencial que um indivíduo tem para exercer controle. Ela pode conferir a capacidade de 

arbitrar contatos, extrair vantagens, isolar indivíduos e prevenir contatos. Os atores 

intermediários também exercem um papel fundamental, pois vinculam os atores periféricos 

aos atores centrais. Eles são representantes das diretrizes sistêmicas responsáveis por 

desdobrar orientações ao longo da estrutura social. A eles são confiadas tarefas e 

responsabilidades para que protejam e garantam a sobrevivência do grupo (BOURDIEU, 

1986, p. 12).  
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As pessoas que intermediam redes sociais densas merecem destaque, pois são canais 

privilegiados de comunicação. Eles são agentes responsáveis pelo isolamento ou 

relacionamento das redes intermediadas. A realização de um indivíduo é em parte em função 

dos recursos que seus laços sociais lhe permitem o acesso. Por exemplo, um empreendedor 

que é bem conectado a pessoas que controlam uma variedade de recursos importantes 

(dinheiro, poder, conhecimento) estará mais bem posicionado para ter êxito do que um que 

conta apenas com os seus próprios recursos (LIN, FU e HSUNG, 2001). Neste sentido, a 

chave aqui é a afluência de recursos que o vínculo do empreendedor disponibiliza para ele. A 

estrutura da rede e a posição individual são fatores cruciais para predizer resultados (BURT, 

2004). Uma vez que é pela intermediação que as redes se envolvem, expandem e promovem 

mudanças significativas, os agentes intermediários exercem um papel significativo sobre o 

destino da rede de relacionamentos. 

O capital social pode ser analisado em dois diferentes enfoques principais: 1) recursos 

imersos (GRANOVETTER, 2009; LIN, 1999); e 2) localização individual (BURT, 1992; 

GRANOVETTER, 1983). Em sua teoria da “imersão de recursos”, Lin (1999, p. 34-41) limita 

a análise do capital social à rede egocêntrica de relacionamentos. Neste sentido, é possível 

inferir que a localização individual facilita a captura de valor, mas não determina o acesso aos 

melhores recursos imersos nas relações sociais (LIN, 1999, p. 35-36). Lin (1999, p. 37-38) 

sugere ainda que a centralidade de intermediação é uma medida ideal para avaliar a imersão 

de recursos. Os intermediários estão sujeitos a menos restrições e gozam de melhores 

oportunidades. Entretanto, eles devem estar em posições favoráveis na estrutura social para 

gozar do benefício da arbitragem. Somente favorecido pelo contexto que envolve os 

relacionamentos é possível exercer a barganha, ter influência e obter a aprovação e a atenção 

dos que estão em situações desfavoráveis.  
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2.3 Posição privilegiada 

A posição privilegiada tem relação com o papel exercido na estrutura social. O número de 

vínculos que um ator acumula, diferente do que ocorre na centralidade, não tem relação com 

esta posição estrutural. Um ator em uma posição privilegiada é intermediário de redes densas 

em relacionamentos. Ele será o único canal de contato entre as redes. Sua posição permite 

influenciar a comunicação, promover a aproximação ou manter o distanciamento entre os 

participantes.  

A localização individual aplica os conceitos propostos por Burt (1992) de lacunas estruturais 

e por Granovetter (1983; 2009) de laços fracos na análise de redes sociais. Ela permite 

identificar a concentração de capital social na estrutura social. O nível de intermediação 

restringe a efetividade social dos grupos que ficam sujeitos à restrição provocada por agentes 

delegados ou representantes (BOURDIEU, 1986, p. 13-14). A intermediação contém as 

sementes da apropriação indevida das vantagens adquiridas pelo esforço individual dos 

membros. Em grupos fragmentados, a concentração de capital social em delegados ou 

representantes é mais intensa.  

Gould e Fernandez (1989, p. 93) ilustram os diferentes papeis sociais que um ator B pode 

assumir ao intermediar relações (Quadro 6). O ator B será um coordenador se intermediar a 

relação entre os atores A e C do grupo ao qual pertence. Por outro lado, caso B intermedeie a 

relação entre dois membros A e C de um grupo ao qual ele não pertence, será denominado um 

consultor. O ator B assume o papel de guardião se for acionado por um agente externo A para 

intermediar a relação do grupo. Se B, por sua ver, intermedeia a relação do grupo com um 

agente externo C, ele assume o papel de representante. Finalmente, se B intermedia a relação 

entre os membros A e C de grupos diferentes ele é considerado um articulador. 
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Quadro 6: Papéis sociais 

Papel 
(ator B) Diagrama 

Coordenador 

 
 
 
 

Consultor 

 
 
 
 

Guardião 

 
 
 
 

Representante 

 
 
 
 

Articulador 

 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Hanneman (2005, p. Cap. 9) 

 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 

A B C 
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A intermediação, além de ser uma característica estrutural, é um processo que envolve 

motivação e oportunidade. As oportunidades são decorrentes das conexões na estrutura da 

rede, pois é possível criar novas relações para obter informação e conhecimento (BURT, 

1992). Neste sentido, o ator intermediário pode agir como um comunicador, um oportunista 

ou um facilitador (OBSTEFELD, BORGATTI e DAVIS, 2014). No papel de comunicador, o 

intermediário é o condutor de informações. Sua presença pode ser um vínculo não 

redundante, ou seja, o único caminho de contato. Neste papel, ele tem destaque, uma vez que 

os novos relacionamentos são importantes fontes de novidades e a inovação é movida pela 

habilidade de “estabelecer relações” (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008, p. 23). No papel de 

oportunista, o intermediário filtra e trata as informações antes de trocá-las. Ele procura 

impedir o estabelecimento de novos vínculos para manter a exclusividade da sua posição. É 

possível para ele ainda distorcer informações e influenciar a percepção que outros indivíduos 

têm entre si. Agindo assim ele estimula situações sociais que lhe sejam mais interessantes. No 

papel de facilitador, o intermediário promove novos vínculos entre os indivíduos que ele 

conecta. O exercício do seu papel reestrutura as redes, promove integração e fortalece o 

capital social. Agindo assim, ele conquista destaque, uma vez que atrai o reconhecimento dos 

participantes que obtém vantagem com os novos vínculos estabelecidos. Ele poderá ainda ser 

o nó central da nova estrutura que será constituída pelos novos relacionamentos. O papel 

exercido pelos atores intermediários merece especial atenção, pois impactam a continuidade 

ou a interrupção do ciclo social. 

O valor de uma relação não é definido nos limites das conexões imediatas. A distribuição dos 

vínculos na estrutura social deve ser considerada. A restrição (constraint) é uma medida 

resumo que considera o contexto social (BURT, 1992). Ela mede a concentração dos vínculos 

diretos e indiretos nas redes. Se a restrição for alta, os vínculos com o indivíduo serão 

originários de poucos relacionamentos. Se a restrição for baixa, os vínculos com o indivíduo 

serão originários de muitos relacionamentos. Os indivíduos são agentes diretos sobre a 

estrutura dos relacionamentos, pois modificam, rompem ou constroem novos vínculos sociais. 

É possível avaliar o comportamento no grupo social pelas características dos seus vínculos. 

Neste sentido, a restrição mede o efeito da ação dos intermediários, uma vez que eles são 

terceiros (tertius) capazes de determinar a estrutura dos relacionamentos (SIMMEL, 1950; 

BURT, 1992; OBSTEFELD, BORGATTI e DAVIS, 2014).  
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Na proposta de Lin (1999), a localização individual é um conceito que relaciona a 

concentração de capital social com a posição do indivíduo na estrutura social. Considerando-

se o nível de intermediação e restrição, identificáveis pelas métricas de centralidade e 

exogeneidade, as ações dos intermediários podem ser isoladas, periféricas, oportunistas ou 

colaborativas (Figura 2). Atores com baixo nível de intermediação estão isolados na dinâmica 

das estruturas sociais. Eles não serão acionados na criação de novos relacionamentos, pois 

não representam o caminho mais curto de conexão. O aumento da sua imersão e o 

fortalecimento do seu contexto são efeitos que dependem de outros indivíduos.  

 

Figura 2: A dinâmica social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

(+
)

Periférica Colaborativa

Isolada Oportunista

(-
)

(-) (+)

E
xo

g
en

e
id

ad
e

(E
xo

g
en

o
u

s)

Centralidade
(Degree)



 
59 

 

Com o fortalecimento do contexto social, o indivíduo se aproxima do centro da rede de 

relacionamentos. A localização individual favorecida permite que suas ações tenham efeitos 

periféricos na estrutura social. Ele poderá ainda tomar parte dos caminhos curtos de conexão 

que conferem poder de barganha nos relacionamentos intermediados. Se o indivíduo optar por 

manter sua posição privilegiada, ele irá dificultar o relacionamento entre os indivíduos que 

intermedia. Sua ação oportunista mantém lacunas estruturais (structural holes) que distanciam 

os indivíduos e interrompem a dinâmica social. Esses espaços vazios representam para um 

indivíduo a distância entre as suas conexões indiretas (BURT, 1992). Finalmente, caso opte 

pelo fortalecimento do capital social, suas ações irão facilitar o relacionamento entre os 

indivíduos que intermedia. Sua ação colaborativa elimina as lacunas e permite que o ciclo 

social atinja seu propósito. 

Neste capítulo, 2 As redes sociais, foi afirmado que a abertura da rede é uma característica 

indispensável à inovação. As métricas de rede aprimoram a investigação das relações sociais 

que são comumente discutidas apenas em seu contexto teórico. O Grau de centralidade é 

uma métrica fundamental à teoria das redes sociais. A intermediação, além de ser uma 

característica estrutural, é um processo que envolve motivação e oportunidade. A Posição 

privilegiada, por sua vez, considera o contexto social e a concentração dos vínculos diretos e 

indiretos nas redes. Ela mede o efeito da ação dos intermediários, uma vez que eles são 

terceiros (tertius) capazes de determinar a estruturação dos relacionamentos. No próximo 

capítulo, 3 Investimentos em P&D , são apesentados o cenário macroeconômico mundial e os 

principais investidores em inovação na indústria de petróleo e gás. Adicionalmente, são 

apresentados dados sobre os escritórios de registro de patentes consultados. 
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3 Investimentos em P&D 

Inovar impõe um sacrifício de recursos para desenvolver técnicas e aprimorar processos. 

Quem inova deixa de utilizar recursos disponíveis para o custeio imediato e aposta na 

melhoria dos processos para o aumento da produtividade. Trata-se de uma renúncia à 

apropriação de lucros para criar valor, atingir resultados superiores (BRITO e BRITO, 2012) 

e garantir a perenidade do negócio (WEBER, 2002). É esperado que os investimentos em 

P&D elevem os resultados no médio ou no longo prazo. Neste sentido, não basta apenas 

investir, é importante adotar mecanismos que garantam resultados compatíveis com os 

sacrifícios econômicos realizados. 

Schumpeter (1997) enfocou a importância das inovações no desenvolvimento das empresas, 

(ALMEIDA, 1995; LEMOS, 1999), afirmando que os resultados de processos inovativos 

formam padrões de transformação e desenvolvimento de longo prazo. Na década de 30, ele 

contribuiu fortemente com conceitos teóricos e aplicações sobre o tema, enfatizando a 

importância da inovação como fator fundamental para desenvolvimento econômico nacional. 

A abordagem neo-schumpeteriana, salienta que os avanços resultantes de processos 

inovativos são fatores básicos na formação de padrões de transformação da economia, bem 

como do seu desenvolvimento de longo prazo. Pressupõe-se que as nações e as empresas com 

maior investimento em P&D estarão respectivamente entre aquelas com maior produto 

interno bruto e receita líquida. 

No Brasil, nos últimos nove anos, as autorizações de investimentos no setor de petróleo e gás 

em P&D já somam 3,9 bilhões de reais, e há uma previsão de mais 26,7 bilhões em 

investimentos pelo setor até 2022 (ANP, 2014). Os investimentos são garantidos pela ANP – 

Agência Nacional do Petróleo e Gás que obriga o investimento de 1% da receita de 

exploração de petróleo e gás em P&D. A inovação tecnológica enfatizada por Schumpeter 

tornou-se um tema cada vez mais relevante para as organizações, incluindo os países em 

desenvolvimento (SUZIGAN, 2008). A perenidade das empresas está associada à sua 

capacidade de otimizar recursos para maximizar a inovação. Inovar é o motor dos grandes 

ciclos econômicos de desenvolvimento das nações.  
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A inovação é um tema crítico para o desempenho e a sustentabilidade da organização. Ele 

requer um comportamento altruísta, uma vez que demanda o compartilhamento de 

conhecimento (TRIVERS, 1971, p. 45). Neste sentido, a interação é elemento fundamental 

para a inovação, pois estabelece redes colaborativas para atingir objetivos (BELL e ALBU, 

1999; LIN, SUNDARAM, et al., 2006; BELL e GIULIANI, 2007) e vários fatores humanos, 

sociais e culturais são identificados para que o processo de inovação ocorra eficazmente. 

Esses fatores influenciam diretamente no aprendizado organizacional e referem-se à 

facilidade de comunicação interna, às interações informais, à cooperação e aos canais de 

transmissão de informações e habilidades entre as organizações e dentro de cada uma 

individualmente (OCDE, 1997). No contexto de inovação tecnológica, a abordagem de redes 

tem destaque, uma vez que reconhece na transmissão de informações e conhecimentos 

aspectos inerentes às redes sociais.  

A abordagem de redes é adequada para estudos das trocas de conhecimentos. Em redes 

tecnológicas são evidenciados os benefícios proporcionados pelo compartilhamento 

conhecimentos, habilidades e recursos físicos que dão acesso a novos conhecimentos e 

conduzem a novas abordagens e perspectivas. Neste sentido, a participação em redes afeta 

positivamente o desenvolvimento da capacidade de aprendizado da organização e a sua 

habilidade para a gestão da colaboração. Os conhecimentos heterogêneos, resultantes da 

diversidade da rede, são combinados e geram novos conhecimentos. A análise de rede 

investiga quais são as relações existentes entre os atores estudados, identificando as posições 

destes atores na rede, bem como as condições necessárias para o surgimento das relações e as 

consequências da existência ou não destas relações. 

 

3.1 Cenário econômico mundial 

É visível um recuo no crescimento da economia mundial no período de 2012 a 2014 (Figura 

4). Enquanto o incremento médio foi de 10% nos períodos de 2006 a 2008 e de 2010 a 2011, 

no período de 2012 a 2014 a média de crescimento foi de apenas 2%, atingindo um produto 

interno bruto de 78 trilhões de dólares no final de 2014. Um dos motivos do baixo 

desempenho mundial foi a crise imobiliária norte americana (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2009).  
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Figura 3: Produto interno bruto mundial 

 

Fonte: WORD BANK GROUP (2015) 

  

A retração econômica mundial teve reflexo no investimento em P&D das 1000 maiores 

empresas de capital aberto (JARUZELSKI, STAACK e GOEHLE, 2014). Em média elas 

também aumentaram em 10% os investimentos em inovação, nos períodos de 2007 a 2009 e 

de 2011 a 2012 (Figura 3).  Entretanto, no período de 2013 a 2014 o incremento médio em 

P&D foi de apenas 2,6% nos investimentos em P&D. As 1000 maiores empresas de capital 

aberto do mundo investiram 647 bilhões de dólares em inovação no período de julho/13 a 

junho/14.  Em 2014 a taxa de crescimento foi de apenas 1,4%, uma vez que houve um forte 

impacto da situação econômica mundial sobre as decisões de investimento das empresas, 

embora os investimentos tenham sido crescentes ao longo dos últimos 9 anos, a uma taxa 

média anual de 5,5%. 
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Figura 4: Investimentos em P&D  

 

Fonte: Jaruzelski et al. (2014) 

 

É possível relacionar o cenário macroeconômico com a receita e investimentos em P&D 

investigada por Jazruzelski et al. (2014). Há uma relação entre o produto interno bruto 

mundial e os gastos em inovação das 1000 maiores empresas de capital aberto do mundo. Em 

2009 houve um declínio na produção mundial de -4,8%, relacionável com a queda nos 

investimentos realizados pelas empresas que foi de -5,6%. No gráfico que relaciona os 

investimentos em P&D com as receitas das empresas é possível observar o efeito da crise 

econômica por um recuo em 2010 na série histórica (Figura 5). A relação entre os gastos em 

inovação e a receita obtida é um indicador comparativo que orienta as análises dos 

investimentos em P&D nas empresas. Em 2014, a receita das 1000 maiores empresas de 

capital aberto do mundo foi de 18,4 trilhões de dólares. Sendo assim, elas investiram em 

média 3,5% da receita em inovação no ano (647 bilhões / 18,4 trilhões). 
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Figura 5: Investimentos sobre receita 

 

Fonte: Jaruzelski et al. (2014) 

 

Na produção econômica mundial em 2014, os países da união europeia totalizam 18,5 

trilhões, o que corresponde a 23%. Os Estados Unidos, por sua vez, produziram 17,4 trilhões 

de dólares, aproximadamente 22% da economia. Ele foi seguido pela China com 10,4 trilhões 

(13%) e o Japão com 4,6 trilhões (6%).  O Brasil produziu 2,4 trilhões e representou 3% da 

economia. 
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Figura 6: Produto interno por região 

 

Fonte: World Bank Group (2015) 

 

A China é o país com a maior taxa média de crescimento nos anos 2013 e 2014 que foi de 

11%. Ela foi seguida pelos Estados Unidos e pela União Europeia com 4%. O Brasil não 

obteve crescimento no produto interno bruto nos últimos anos e o Japão teve uma retração 

média de 12%. Em 2009 a China ultrapassou a produção interna do Japão que estava em 5 

trilhões de dólares. Em 2014, os investimentos das 1000 maiores empresas de capital aberto 

do mundo tiveram maior concentração geográfica na América do Norte (Figura 7). Na região 

foi gasto mais de 250 bilhões de dólares, o que representa mais de 5% da receita anual.  
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Figura 7: Investimentos por região 

 

Fonte: Jaruzelski et al. (2014) 

 

A Europa investiu quase 200 bilhões, pouco mais de 3% da receita. O Japão, por sua vez, 

gastou aproximadamente 120 bilhões, quase 4% da receita das empresas. A China, por outro 

lado, investiu menos do que 40 bilhões, o que representa apenas 1,5% da receita das 

empresas. É importante destacar que a China apresenta uma relação entre investimentos em 

P&D e receita bem inferior à média do grupo que é de 3,5%. As outras regiões totalizam 

aproximadamente 50 bilhões, menos do que 2,5% da receita das empresas. 

 

3.2 Bases de registro de patentes 

A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao inventor. Ela pode 

ser concedida à pessoa física ou jurídica legitimada para fazer uso comercial exclusivo de 

suas invenções. A proteção dos direitos pela concessão de patentes é obtida após um longo 

processo administrativo de avaliação dos pedidos depositados nos escritórios de registro e 

concessão, de caráter territorial ou nacional (ROZANSKI, 2003, p. 108). A importância da 

propriedade intelectual no campo industrial começou a ter destaque a partir de 1830, 

influenciada pelos avanços tecnológicos nos sistemas produtivos industriais e pelo processo 

de globalização da economia. A propriedade intelectual é um sistema criado para garantir os 

direitos da propriedade ou exclusividade sobre criações do intelecto humano nos campos 

industrial, científico e literário (VALDMAN, 2009). 



 
67 

 

O World International Property Organization divulga em seu sítio eletrônico o registro de 

patentes internacionais (WIPO, 2015). Ele resume e estratifica por região e país o número 

total e o crescimento percentual de patentes aplicadas e concedidas. As patentes de invenção 

dizem respeito a um produto ou processo tecnológico realmente novo, resultante do exercício 

de capacidade de criação do homem visando à solução de um problema técnico específico 

dentro de um determinado campo tecnológico. O modelo de utilidade, por sua vez, é a 

concepção de uma nova forma ou disposição do objeto, de caráter inventivo, que tenha como 

resultado a adaptação de um conhecimento já́ estabelecido com o intuito de melhorar seu 

desempenho funcional.  

Em 2013, as maiores atividades no WIPO foram na América do Norte, Europa, Ásia e 

Oceania. O número de aplicações foi inferior na América Latina, América Central, África e 

Oriente Médio (Figura 8). Embora seja concedido o monopólio da comercialização da 

invenção, a ideia da invenção estará́ disponível ao público, servindo de base para a geração 

de outras invenções ou mesmo para o aprimoramento de invenções existentes (MACEDO e 

BARBOSA, 2000). 

 

Figura 8: Aplicação de patentes no mundo 

 

Fonte: WIPO (2015) 
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Embora gerem fontes de informação, a proteção da propriedade intelectual inibe o 

desenvolvimento de inovações, pois restringe o uso da patente ao inventor. Uma vez que ele 

não aplique os resultados de sua pesquisa, ninguém mais poderá fazê-lo, sob a proteção de um 

sistema que confere direitos imediatos aos autores da pesquisa (THE ECONOMIST, 2015). É 

importante destacar que há um lado perverso na lógica das patentes, pois a proteção dos 

direitos pode restringir o acesso a novos medicamentos na área da saúde ou inovações 

industriais que poderiam reduzir a pobreza e a miséria mundial. Ainda que sejam excelentes 

bases de guarda de informações, o sistema de patentes deveria repensar os seus mecanismos 

de proteção. Neste sentido, o monopólio da patente vai contra a prerrogativa schumpeteriana 

da promoção de inovações para o desenvolvimento econômico e social das nações 

(SCHUMPETER, 1997, p. 12). 

Apesar das suas imperfeições, a procura por proteção dos direitos autorais é crescente no 

mundo. As estatísticas mostram que ela aumenta com o desenvolvimento econômico e 

tecnológico do país (MASKUS, 2000). Até 2013 foram aplicadas 2,57 milhões de patentes 

(Figura 9).  A taxa média de crescimento foi de 9% nas aplicações no ano. Entretanto, é 

importante ressaltar que nos períodos de crise econômica com impacto mundial houve 

retração nas submissões (ver Figura 3 - Produto interno bruto mundial).  Nos anos de 2002 

e 2009 os números de aplicações de patentes reduziram respectivamente em -0,9% e -3,5%. 

No período de 2005 a 2013 a média de crescimento em aplicações foi de 5,7%.  
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Figura 9: Evolução na aplicação de patentes  

 

Fonte: WIPO (2015) 

 

A situação econômica dos países tem reflexo nas inovações em patentes. A análise da série 

histórica de aplicações por região permite observar que o posicionamento norte americano foi 

rompido na década de 70 com o avanço econômico japonês (Figura 10). Em seguida, no 

início do século XXI, a recessão leva crise à economia japonesa e restaura a posição dos EUA 

no gráfico. Em paralelo, ocorre a ascensão dos tigres asiáticos neste período, em particular a 

Coreia do Sul que têm forte avanço no setor de tecnologia.  
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Figura 10: Aplicação de patentes por região 

 

Fonte: WIPO (2015) 

 

A China merece destaque, pois acumulou significativos avanços e superou a Europa, a Coreia 

do Sul, o Japão e os Estados Unidos no volume de aplicação de patentes. Em 2013, ela teve 

um total de 825 mil aplicações de patentes e foi o país com maior volume (Figura 11). Neste 

ano, ela foi seguida pelos Estados Unidos com 572 mil, o Japão com 328 mil, a Coreia do Sul 

com 205 mil e o escritório da Europa com 148 mil. O Brasil teve apenas 31 mil aplicações de 

patentes em 2013. 
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Figura 11: Aplicação de patentes em 2013 

 

Fonte: WIPO (2015) 

 

Se considerarmos as aplicações residentes, a China teve 705 mil patentes, mais que o dobro 

dos Estados Unidos que tiveram 288 mil. Eles foram seguidos pelo Japão com 271 mil, a 

Coreia do Sul com 160 mil e o escritório da Europa com 74 mil. O Brasil teve 

aproximadamente 5 mil patentes residentes, ultrapassando o Canadá que teve apenas 4,5 mil 

em 2013. É importante destacar que a patente residente reflete a soberania e o 

desenvolvimento tecnológico do país. Por outro lado, se considerarmos as não residentes, os 

Estados Unidos tiveram 284 mil aplicações e ultrapassou a China que teve apenas 120 mil em 

2013. Neste critério temos, em seguida, o escritório da Europa com 74 mil, o Japão com 57 

mil e a Coreia do Sul com 45 mil. O Brasil teve 83,9% de patentes não residentes, 

aproximadamente 26 mil aplicações.  
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No que diz respeito à concessão, em 2013 os Estados Unidos tiveram um total de 278 mil 

concessões de patentes e foi o país com maior volume (Figura 12). Ele foi seguido pelo Japão 

com 277 mil, a China com 207 mil, a Coreia do Sul com 127 mil e o escritório da Europa com 

67 mil. O Brasil não aparece entre os países com maior volume de concessão de patentes em 

2013.  

 

Figura 12: Concessão de patentes em 2013 

 

Fonte: WIPO (2015) 

 

Entretanto, se considerarmos as residentes, o Japão teve 256 mil concessões e superou a 

China e os Estados Unidos que tiveram respectivamente 144 mil e 137 mil. Eles foram 

seguidos pela Coreia do Sul com 96 mil e o escritório da Europa com 34 mil. Em 2013, os 

Estados Unidos tiveram 144 mil concessões não residentes e ultrapassaram a China e o Japão 

que tiveram respectivamente 64 mil e 52 mil. Neste critério, em seguida, temos o escritório da 

Europa com 33 mil e a Coreia do Sul com 32 mil. 
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As patentes são excelentes fontes de pesquisa, pois são validadas e guardam dados 

estruturados e de livre acesso (LEMOS, 2011). Embora exijam cuidado no tratamento das 

informações, elas geram medidas que podem ser submetidas às ferramentas de análise. Elas 

são consideradas ferramentas estratégicas para a geração e análise de indicadores significantes 

da dinâmica e do nível de desenvolvimento da P&D, em organizações, aéreas tecnológicas ou 

nações (HAN e PARK, 2006). As informações tecnológicas são importantes insumos para os 

projetos de P&D em uma indústria, além de servir para viabilizar pesquisas científicas; 

entretanto, estas informações são raramente utilizadas pelas indústrias (HUANG, CHIANG e 

CHEN, 2003; FRANÇA, 2003; MACEDO e BARBOSA, 2000). Por desempenhar a função 

de fonte de informação tecnológica, as patentes são um importante campo de aplicação para o 

estudo da teoria de redes para inovação. Elas são um objeto de pesquisa onde é possível testar 

hipóteses e promover desenvolvimentos científicos na área de Administração. 

É baixo o uso das patentes como fonte de informação nos países em desenvolvimento 

(URQUIDI, 2005). As explicações para o fato talvez sejam a barreira do idioma, a dificuldade 

de acesso às bases de dado e a falta de estrutura de serviços de disseminação de informações 

tecnológicas. O documento patente assume um papel fundamental no estado da técnica de 

novas tecnologias (MACEDO e BARBOSA, 2000), pois é o registro fiel do relacionamento 

entre pesquisadores que inovam. Entretanto, poucas indústrias usam as informações das 

patentes (MACDONALD, 2005). Pelo fato da patente representar em seu conteúdo um 

conhecimento, as patentes são fontes de informação tecnológica. São exemplos de interações 

para a inovação que tornam públicas descobertas e registram o relacionamento entre 

pesquisadores. 

Nos últimos anos, não houve declínio tão significativo no número de aplicações de patentes 

quanto o recuo do produto interno bruto mundial (ver Figura 3 - Produto interno bruto 

mundial) ou dos investimentos em P&D das 1000 maiores empresas de capital aberto (ver 

Figura 4 - Investimentos em P&D) em 2002 e 2009. Entretanto, o ano de 2014 apresentou 

um incremento 0,2% menor do que 2013 nas aplicações de patentes. Neste sentido, é esperado 

que os próximos anos apresentem os reflexos do enfraquecimento econômico, tal qual 

observado nos períodos anteriores (CINTRA, 2016). Hoje há um clima de instabilidade na 

economia mundial pela dificuldade de recuperação do crescimento do produto interno chinês, 

ao patamar de dois dígitos, e as frequentes quedas nas bolsas asiáticas.  
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3.3 Indústria de petróleo e gás 

A indústria de petróleo e gás tem um peso significativo na economia mundial. Anualmente, a 

revista Forbes apresenta uma lista com as 500 maiores empresas no mundo. Em 2014, entre as 

seis maiores empresas listadas, cinco atuam na indústria de petróleo e gás (Tabela 1). A 

empresa com maior receita foi a americana Walmart com 486 milhões de dólares no ano. Ela 

é seguida pela empresa de refino chinesa Sinopec Group. A receita da empresa foi de 447 

milhões.  

 

Tabela 1: Maiores empresas do mundo 

Empresa Receita 2014 
(US$ MM) 

Posição 
2014 2013 

 
Walmart 485.651 1ª 1ª 

 
Sinopec 446.811 2ª 3ª 

 
Shell 431.344 3ª 2ª 

 
Petrochina 428.620 4ª 4ª 

 
Exxon 382.597 5ª 5ª 

 British 358.678 6ª 6ª 

Fonte: Chen (2015) 

 

A multinacional anglo-holandesa Shell foi a terceira empresa listada, com uma receita de 431 

milhões. A empresa chinesa de exploração de petróleo Petrochina ocupa a quarta posição com 

429 milhões. Ela é seguida pela americana Exxon com 383 milhões e a British Petroleum 

(British) com 359 milhões. É importante destacar que entre a Shell e a Sinopec houve uma 

inversão nas posições. Na indústria de petróleo e gás, o desempenho das empresas é 

impactado ao longo dos anos pela estratégia de atuação, influência governamental ou por 

fatos relevantes na indústria.  
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No que diz respeito à estratégia de atuação, as atividades exploração e produção sujeitam os 

resultados à variação internacional do preço do barril de petróleo. Empresas que atendem 

mercados internacionais sofrem maior impacto, se comparadas às empresas focadas no 

mercado interno. A Sinopec é uma empresa que não está envolvida com atividades de 

exploração e produção. Assim como a Petrochina, o foco de atuação é atender à demanda 

doméstica por petróleo e derivados. Sobre a influência governamental, a Gazprom é um 

exemplo. Ela serve aos interesses do governo russo para atender demandas sociais internas 

pela adequação de preços e solucionar disputas de interesse, como é o caso do conflito no 

escoamento de gás para Europa pelos dutos de Kiev. Empresas como a Sinopec e a Petrochina 

têm forte influência governamental, mas ainda não causaram impacto negativo no 

desempenho da empresa. O mesmo pode ser dito da Petrobras que nos últimos amargura os 

impactos da influência governamental corrupta nos resultados corporativos. Finalmente, no 

que diz respeito aos fatos relevantes, podemos citar a British que foi impactada teve a sua 

posição prejudicada pelo derramamento de petróleo em 20 de abril de 2010 no Golfo do 

México.  

Tendo por referência o período de 2009 a 2013, observa-se que a Sinopec já era a empresa 

com maior receita líquida na indústria de petróleo e gás em 2013 (Tabela 2). Ela ascendeu da 

13ª a 1ª posição no período entre 2009 a 2012. A Shell, por sua vez, caiu para a 2ª posição em 

2012, sendo seguida pela Exxon, British Petroleum (British), Petrochina, Total e Chevron que 

ocuparam da 3ª a 7ª posição. A Petrobras caiu da 10ª para a 12ª posição neste período de 5 

anos.  

 

Tabela 2: Receita líquida 

RECEITA LÍQUIDA 
2009 2010 2011 2012 2013  

British Shell Shell Sinopec Sinopec 1º 
Chevron Exxon Exxon Shell Shell 2º 

ConocoPhillips British Sinopec Exxon Exxon 3º 
ENI Sinopec British British British 4º 

Exxon Petrochina Petrochina Petrochina Petrochina 5º 
Gazprom Chevron Chevron Total Total 6º 

GDF SUEZ Total Total Chevron Chevron 7º 

 Fonte: Energy Evaluation (2014) 
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Em 2013, as sete empresas de energia que mais investiram em P&D foram a Petrochina, a 

Shell, a Total, a Petrobras, a Exxon, a Sinopec e a Chevron (Tabela 3). É possível observar 

que a Sinopec assume posição entre as empresas com mais investimentos em P&D a partir de 

2011. A Total, por sua vez, assumiu a 3ª posição no quadro comparativo em relação aos anos 

anteriores. A Exxon passou da 3ª para a 5ª posição no quadro comparativo de investimentos. 

 

Tabela 3: Investimentos em P&D  

INVESTIMENTOS EM P&D 
2009 2010 2011 2012 2013  

Petrochina Petrochina Petrochina Petrochina Petrochina 1º 
Shell Shell Shell Shell Shell 2º 
Exxon Exxon Petrobras Petrobras Total 3º 
Total Petrobras Exxon Exxon Petrobras 4º 

Gazprom Total Total Total Exxon 5º 
Petrobras Gazprom Sinopec Sinopec Sinopec 6º 
Chevron British Chevron Chevron Chevron 7º 

Fonte: Energy Evaluation (2014) 

 

A razão entre os investimentos em P&D e a receita líquida permite comparar a renúncia à 

apropriação imediata de lucros. No período de 2009 a 2013, as sete empresas investiram em 

média 0,44% da receita em P&D (Tabela 4). A Petrobras foi quem mais renunciou a fração da 

receita, pois destinou 0,80% para P&D em 2013. A Shell e a Sinopec foram as empresas que 

obtiveram a maior receita e destinaram apenas 0,29% e 0,21% em P&D, respectivamente. 

 

Tabela 4: Investimento sobre receita 

INVESTIMENTO SOBRE RECEITA (2009 – 2013) 
Petrobras 0,80% 1º 
Petrochina 0,63% 2º 

Total 0,55% 3º 
Chevron 0,35% 4º 

Shell 0,29% 5º 
Exxon 0,27% 6º 

Sinopec 0,21% 7º 

Fonte: Energy Evaluation (2014) 
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É esperado que os investimentos em P&D elevem os resultados das empresas no médio ou no 

longo prazo (SCHUMPETER, 1997). Neste sentido, a conversão dos gastos com inovação em 

patentes é um importante passo para impulsionar ciclos de desenvolvimento econômico, com 

o consequente aumento da receita líquida das empresas e do produto interno bruto nacional.  

A comparação entre os registros dos escritórios EPO – European Patent Office, da SIPO - 

State Intellectual Property Office of the P. R C. e da USPTO - U.S. Patent and Trademark 

Office permite observar que apenas na China existem empresas de petróleo e gás entre os 

maiores aplicadores de patentes (Tabela 5). Na China, as 8 empresas com maior número de 

aplicações são residentes. Os Estados Unidos e a Europa possuem quatro empresas residentes 

entre as dez maiores aplicadoras de patentes. Há uma forte presença de empresas coreanas, 

chinesas e japonesas entre os maiores aplicadores de patentes dos Estados Unidos e da 

Europa. 

 

Tabela 5: Principais aplicadores de patentes 

China Estados Unidos Europa 
Huawei IBM Siemens 
Sinopec Samsung Samsung 

ZTE Coompany Canon Bosh 
Hongfujin Sony LG Eletronics 
Petrochina Microsoft Ericsson 

Ocean’s King Panasonic Basf 
SMIC Toshiba Huawei 

BYD Company Qualcomm Panasonic 
AU Optronic LG Eletronics General Eletric 

Taiwan Semiconductor Google Qualcomm 

Fonte: EPO (2014); (SIPO, 2014) e (USPTO, 2013) 
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Nos Estados Unidos as empresas com maior número de aplicações são a IBM, a Microsoft, a 

Qualcomm e o Google. Elas pertencem à área de tecnologia e comunicação e apresentaram 

receita anual em 2014 de 93, 89, 27 e 66 bilhões respectivamente.  É importante destacar a 

ausência das empresas de petróleo e gás entre as maiores aplicadoras de patentes, como a 

Exxon e a Chevron, que tiveram respectivamente receita de 383 e 212 bilhões em 2014. Na 

Europa as empresas com maior número de aplicações são a Siemens, a Bosh, a Ericsson e a 

Basf. Elas pertencem à área de engenharia, tecnologia e química e apresentaram receita anual 

em 2014 de 98 bilhões, 49 bilhões, 33 bilhões e 90 bilhões respectivamente. Novamente cabe 

destacar a ausência das empresas de petróleo e gás entre as maiores aplicadoras de patentes, 

como a Shell, a British e a Total, que tiveram respectivamente receita de 431, 359 e 212 

bilhões. 

Na indústria de petróleo e gás, considerando-se a coleta de dados deste trabalho, a Shell foi a 

primeira que obteve uma concessão de patente em 1913. Ela foi seguida pela British em 1926, 

a Exxon em 1928, a Chevron em 1958, a Total em 1969, a Sinopec em 1985 e a Petrochina 

em 1992. O posicionamento das empresas em relação ao número de concessão de patentes 

teve significativas alterações ao longo dos anos. Desde 1950, a anglo-holandesa Shell, 

seguida pela americana Exxon, lideravam o número de concessões. Enquanto dividiram estas 

posições, até 2008, elas atingiram um total de 1.242 e 524 patentes obtidas respectivamente. 

A Sinopec atinge a segunda posição em 2009 ao obter 566 e ultrapassar o número da Exxon 

de 524 patentes.  
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Figura 13: Evolução na concessão de patentes 

 

Fonte: (WIPO, 2015) 

 

No período de 1987 a 1989 a inglesa British e a francesa Total alternam posição, mas é a 

British que mantém a taxa de crescimento. A Sinopec, por sua vez, supera a Total em 1998 ao 

atingir um total de 142 patentes contra 128. Em seguida, em 2001, ela supera a British ao 

atingir um total de 221 contra 197. A seguir, em 2005, a Sinopec supera a Chevron ao atingir 

um total de 367 patentes contra 337. Finalmente, em 2009, ela supera a Exxon com um total 

de 540 patentes contra 524. A chinesa Petrochina em 2011 supera a Total ao atingir um total 

de 193 patentes contra 185. Embora tenha obtido a primeira concessão só em 1986, a chinesa 

Sinopec apresenta 843 concessões em 2013, o segundo maior número entre as sete empresas. 
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Neste capítulo, 3 Investimentos em P&D , foram apesentados o cenário macroeconômico 

mundial e os principais investidores em inovação na indústria de petróleo e gás. 

Adicionalmente, foram apresentados dados sobre os escritórios de registro de patentes 

consultados. No próximo capítulo, 4 Método de pesquisa, são apresentados os critérios 

adotados para seleção das empresas que participam do estudo. Adicionalmente, as etapas de 

coleta e tratamento dos dados são detalhadas, bem como as estratégias de pesquisa e as 

variáveis analisadas. 
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4 Método de pesquisa 

Lin (1999) reconhece a influência das relações sobre os comportamentos, embora questione a 

abrangência social proposta por Bourdieu (1986; 1990) e Coleman (1998). Para ele, a 

investigação das estruturas sociais deve ser restrita à conectividade. Em outras palavras, é nos 

limites do grupo social, ou seja, nos limites das redes formadas pelos pesquisadores que 

identificamos significância estatística na correlação do número de patentes obtidas com as 

métricas de rede. Sua contribuição tem efeito sobre a estratégia de pesquisa na análise das 

redes. Uma vez que este contexto ampliado extrapola limites, a influência dos 

relacionamentos terá diferentes efeitos, pois se referem a grupos sociais que dialogam 

realidades diferentes (ver seção 1.1 - O caráter social da ação).  

Este trabalho é qualitativo, uma vez que utiliza amostras selecionadas propositalmente 

(PATTON, 1990, p. 169). No presente trabalho, as empresas de petróleo e gás selecionadas 

estão entre as que obtiveram maior receita líquida e realizaram mais investimentos em P&D 

(ver seção 3.3 - Indústria de petróleo e gás). A lógica que sustenta esta estratégia de 

amostragem é que são nos casos com melhor desempenho apreendemos lições que podem 

orientar o resto da população. Ainda que amostrar os melhores casos não suporte 

generalizações estatísticas para toda a população, os modelos propostos neste trabalho são 

estatisticamente válidos nos limites das empresas e, uma vez que foram investigados os casos 

de maior relevância, os resultados e conclusões deste trabalho permitem generalizações 

lógicas que podem orientar outras redes de inovação.  

A validade, significância e contribuição da pesquisa qualitativa, de acordo com Patton (1990, 

p. 185), estão mais relacionadas com a riqueza das informações dos casos selecionados e do 

potencial analítico do método do que com o tamanho da amostra. Neste trabalho, merece 

destaque que foi investigada a totalidade das patentes concedidas para as empresas 

selecionadas. Nas próximas seções serão apresentadas as empresas selecionadas para compor 

o corpus do trabalho. Adicionalmente, as etapas de coleta e tratamento dos dados são 

detalhadas, bem como as estratégias de pesquisa e as variáveis analisadas. 
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4.1 Corpus do trabalho 

Os dados secundários utilizados na investigação foram extraídos dos registros das patentes 

obtidas pelas empresas Sinopec, Shell, British e Total. As empresas foram selecionadas com 

base nos seus investimentos em P&D (ver capítulo 3. Investimentos em P&D). As patentes 

foram coletadas nas bases de dados da CIPO, DPMA, E. P. REGISTER, SIPO e USPTO 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7: Big Datas de patentes 

Base de Dados Abrangência Acesso 
CIPO - Canadian 

Intellectual Property 
Office 

Canadá 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-

internetopic.nsf/eng/home 

DPMA - Deutsche Patent- 
und Markenamt 

Alemanha http://www.dpma.de/ 

EPO - European Patent 
Register 

Europa https://www.epo.org/ 

SIPO – State Intellectual 
Property Office of the 

Popular Republic of China 
China http://english.sipo.gov.cn/ 

USPTO - United States 
Patent and Trademark 

Office 
EUA http://patft.uspto.gov/ 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nos links de acesso, os formulários são preenchidos com palavras-chave nos campos de 

consulta para recuperação de informações. Observando-se o retorno das consultas, foi 

possível identificar um padrão de cadastro no campo cessionário que está relacionado ao 

nome do solicitante da empresa. A fim de possibilitar a repetição do método e orientar 

trabalhos futuros, na Quadro 8 a seguir são apresentadas as palavras-chave nas consultas 

utilizadas neste trabalho. 
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Quadro 8: Palavras-chave de consulta 

Empresa Palavra-chave 
British Petroleum British 
Royal Dutch Shell Shell 

Sinopec Limited 
Sinopec, China Petrochemical, China 

Petroleum, 中国石化, 中国石油, 中国石油
化工股份有限公司 

Total S/A Total 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito a classificação, as patentes são divididas em seções que consideram suas 

finalidades de uso (Quadro 9). A seção C diz respeito à química e a metalurgia e, dentre 

outros usos, faz referência ao registro de inovações relacionadas à química orgânica. A ênfase 

a sistemática de classificação se deve a coleta de dados. Além do nome da empresa, neste 

trabalho, as consultas aos registros de patentes foram restritas a classe C10, classificação 

internacional relativa ao seguimento de petróleo, gases combustíveis e lubrificantes. 

 

Quadro 9: Classificação internacional 

Seção Finalidade 
A Necessidades humanas 
B Desempenho operacional; Transporte 
C Química; Metalurgia 
D Têxtil; Papel 
E Construções fixas 
F Engenharia mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Jateamento 
G Física 
H Eletricidade 

Fonte: (WIPO, 2015) 
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Após sua aplicação, as patentes são avaliadas por uma banca julgadora que pode ou não 

reconhecer os direitos sobre a invenção. Eles avaliam o grau de novidade da descoberta em 

relação aos registros anteriores. A aplicação e a concessão são duas etapas que diferenciam a 

fase de avaliação da patente. Até a sua avaliação, elas são consideradas aplicações, após a sua 

validação, elas são consideradas concessões. Neste trabalho, as consultas aos registros nas 

bases de dados foram restritas as patentes concedidas. 

Sobre a técnica de coleta, neste trabalho, os dados secundários foram obtidos com o uso das 

ferramentas de extração online web scraper (MARRES e WELTEVREDE, 2013) e import 

xml (AGARWAL, 2013). A opção pela técnica tem relação com a disponibilidade de recursos 

e a qualificação dos resultados estatísticos. Sobre a disponibilidade, a extração manual é 

morosa e limita a coleta de informações, mesmo se realizada em ambientes virtuais. Ela 

depende de recursos como, por exemplo, pessoas vinculadas ao projeto com tempo efetivo de 

dedicação. É neste sentido que a extração online viabiliza a pesquisa social, uma vez que 

automatiza a captura de dados em big datas e reduz a necessidade de recursos de pessoal no 

projeto de pesquisa (MARRES e WELTEVREDE, 2013, p. 314). Sobre a qualidade 

estatística, a análise de redes requer um maior volume de dados para chegar a resultados 

conclusivos, pois suas variáveis são calculadas a partir de dados binários que podem ter um 

baixo poder de discriminação. No UCINET (BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002), 

conhecido aplicativo de redes, por exemplo, a dicotomização é um pré-requisito para várias 

rotinas de cálculo.  

Ao longo da pesquisa apreendeu-se que a simplificação dos dados dá acesso a técnicas 

inovadoras, como a análise de redes sociais, mas exige ferramentas de coleta capazes de lidar 

com bigdatas com altos volumes de informação. Este trabalho, neste sentido, adotou por 

estratégia considerar, sob uma perspectiva dicotômica, a existência ou não de vínculos entre 

pesquisadores na estruturação das redes de inovação. Em contrapartida, para viabilizar sua 

pesquisa, adotou ferramentas de extração automatizada online de dados nas bases 

internacionais de patentes. Das bases de patentes, foi extraído um total de 2.642 registros na 

coleta de dados (Tabela 6). A USPTO (EUA) apresentou maior volume e totalizou 1.075 

patentes concedidas para as empresas investigadas. Ela foi seguida pela SIPO (China) com 

652, a E. P. Register (Europa) com 579, a CIPO (Canadá) com 287 e a DPMA (Alemanha) 

com 49. 
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Tabela 6: Coleta de dados 

Base de Patentes Originais Já Publicadas Total 

USPTO 832 243 1.075 
SIPO 613 39 652 

EP Register 356 223 579 
CIPO 170 117 287 

DPMA 16 33 49 
 1.987 655 2.642 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Entretanto, durante a validação dos dados coletados, foi identificado que algumas patentes já 

haviam sido publicadas com numerações anteriores. Embora a republicação não provoque 

alteração na estrutura do diagrama da rede deste trabalho, uma vez que os mesmos inventores 

estão vinculados as patentes, sejam elas originais ou republicadas, a variável dependente 

número de patentes é impactada, pois acresce em 655 o total de concessões obtidas pelos 

inventores nas empresas investigadas. A fim de dar maior precisão aos resultados e 

conclusões, somente os registros originais foram submetidos à análise, uma vez que eles 

representam o aporte criativo do inventor, enquanto que a republicação é um ato subsequente 

de disseminação de conhecimento em um “nicho tecnológico” (PODOLNY e STUART, 

1995, p. 1225).  

A aplicação dos critérios de pesquisa na coleta de dados resultou em um corpus para 

investigação de 1.987 concessões de patentes neste trabalho (Tabela 7). A Shell é a empresa 

com maior número de patentes com 970 concessões (47%), seguida pela Sinopec com 654 

(33%), a British com 214 (11%) e a Total com 149 (7%). Embora a Shell seja a empresa com 

maior número, é importante destacar a ascensão da Sinopec ao longo as últimas 3 décadas, 

pois superou outras empresas como a Total e a British. Neste trabalho, na seção 3.3 - 

Indústria de petróleo e gás, foi discutida a evolução do número de patentes obtidas para as 

empresas com maior receita líquida e investimentos em P&D nos últimos anos. 
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Tabela 7: Corpus do trabalho 

Empresa Patentes % 
SHELL 970 49% 

SINOPEC 654 33% 
BRITISH 214 11% 
TOTAL 149 7% 

 1.987 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A coleta não é a etapa final da preparação dos dados de pesquisa. Eles precisam ser tratados 

para garantir a confiabilidade das análises e dos resultados. Na próxima seção serão 

apresentadas as etapas de tratamento a que foi submetido o corpus do trabalho. Elas envolvem 

a remoção da duplicidade e a correção de homônimos. O tratamento dos dados é essencial, 

pois dá maior precisão ao cálculo das variáveis e reduz os erros que comprometem a validade 

das conclusões relacionadas às hipóteses investigadas. Quando bem conduzido, ele permite a 

identificação correta do relacionamento entre as empresas e os pesquisadores na rede de 

relacionamentos, bem como a definição do número de patentes a eles associadas.  

 

4.2 Tratamento dos dados 

O tratamento das informações é fundamental em estudos que utilizam ferramentas de análise 

de redes, pois os erros têm efeitos sobre a composição da rede e o cálculo das suas variáveis 

(BORGATTI, EVERETT e JOHNSON, 2013). Nesta pesquisa, foram tratados os seguintes 

erros: 1) a duplicidade dos registros; e 2) a grafia dos nomes dos inventores. A coleta inicial 

resultou em um total de 6.261 ocorrências de nomes de inventores (Tabela 8). A duplicidade 

de registro foi corrigida pela listagem e reagrupamento da base de dados. Foram identificados 

2.612 registros duplicados na coleta de dados. Os registros foram examinados até que o 

número da patente fosse um identificador único, sem repetição nos dados coletados. A 

duplicidade atribuía uma quantidade equivocada de patentes concedidas à rede de pesquisa.  
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Tabela 8: Tratamento dos dados 

Empresa Ocorrências Duplicidades Homônimos Inventores 
SINOPEC 3.545 1.599 28 1.918 
SHELL 1.724 670 124 930 

BRITISH 552 177 46 328 
TOTAL 440 166 16 258 

 6.261 2.612 214 3.434 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os erros de grafia foram observados no nome dos inventores. A presença do ponto na 

abreviação do nome ou o acento tônico era interpretado com um novo pesquisador, 

impactando a rede e as suas métricas. Foram identificados 214 registros homônimos na coleta 

de dados. Os nomes foram listados e corrigidos consecutivamente até que os erros não 

gerassem mais registros indevidos para a análise. Adicionalmente, foram identificados 2 

inventores que tiveram participação compartilhada nas redes de pesquisa da British, Shell e 

Total (Quadro 10). Esses atores são os articuladores nas redes, pois assumem o papel de 

facilitadores ou oportunistas na viabilização de novos relacionamentos. Na seção 2.3 - 

Posição privilegiada o papel dos atores foi discutido em detalhes, sob a perspectiva de redes. 

 

Quadro 10: Articuladores nas redes 

Inventor British Shell Total 
IN-01 X  X 
IN-02 X X  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na preparação dos dados para o UCINET (2002), os 3.432 inventores compuseram a matriz 

de relacionamentos. Importante destacar que as 2 ocorrências compartilhadas devem ser 

subtraídos do total de inventores nesta etapa, uma vez que através dos seus vínculos eles 

compõem um única rede interconectada para cálculo das variáveis de rede. A matriz de 

relacionamentos foi criada no módulo DL Editor utilizando o formato de dados Nodelist1 

(ego alter1 alter2 ...). A composição da matriz de rede considerou vínculos maiores ou igual a 

1. A diagramação das redes e a análise dos componentes foram realizada no módulo 

NETDRAW do UCINET (BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). Os atributos 

obtidos foram exportados e tratados no MSEXCEL. As tabelas resumo que caracterizam as 

Patentes empresariais (ver seção 5.1) e as Redes de pesquisadores (ver seção 5.2) foram 

elaboradas com o uso de tabelas dinâmicas e fórmulas condicionais. Na próxima seção serão 

apresentadas em detalhes as rotinas de cálculo das variáveis no UCINET (2002) e no 

MINITAB. 

 

4.3 Cálculo das variáveis 

A variável dependente número de patentes foi obtida durante o tratamento dos dados 

extraídos dos BigDatas no MSEXCEL. Foram utilizadas fórmulas de indexação e tabelas 

dinâmicas para totalizar o número de patentes por inventores. Elas permitiram a contagem dos 

registros após o reagrupamento das informações, durante o tratamento de duplicidades e 

homônimos.  

No UCINET (2002), as rotinas calculadas a partir de parâmetros pré-determinados (ANEXO 

A – Rotinas de cálculo no UCINET). As empresas foram consideradas atributos para o 

particionamento dos pesquisadores nas redes de pesquisa para o cálculo das variáveis. No 

MINITAB, as variáveis independentes foram analisadas em relação ao número de patentes no 

método Correlação de Pearson para um nível alfa de 0,05. Em seguida, as alternativas de 

composição do modelo de regressão foram testadas no método Best Subsets, respeitando os 

limites indicados para o valor de inflação (VIF) e o Cp de Maslow (HAIR, BLACK, et al., 

2006). Importante destacar que nenhuma variável preditora foi selecionada para fazer parte 

em todos os modelos. As variáveis com maior coeficiente de correlação e determinação foram 

submetidas à rotina de ajuste do modelo de regressão. 
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A correlação e a regressão das métricas de rede foram os métodos utilizados para selecionar 

as variáveis independentes e compor a equação replicada na investigação das redes de 

inovação. Foram aceitos interações e termos até a 1ª ordem, nível de confiança de 0,95 para 

todos os intervalos e tipo de intervalo de confiança bilateral. Foi adotado o ajuste tipo III na 

soma de quadrados para testes e nenhuma transformação Box-Cox sobre os dados. 

Adicionalmente, as variáveis preditoras contínuas não foram padronizadas, nenhum dos 

métodos de regressão Stepwise, Forward ou Backward foi previamente indicado e foi 

solicitado o armazenamento dos resíduos personalizados para avaliar a capacidade preditiva 

do modelo. O teste Anderson-Darling foi utilizado para verificar a normalidade dos resíduos 

personalizados.  

Neste capítulo, 4 Método de pesquisa, foram apresentados os critérios adotados para seleção 

das empresas que participam do estudo. Adicionalmente, as etapas de coleta e tratamento dos 

dados foram detalhadas, bem como as estratégias de pesquisa e as variáveis analisadas. No 

próximo capítulo, 5 Análise e resultados, as teorias comparecem para compreender a 

inovação em patentes na indústria de petróleo e gás. O efeito da colaboração sobre a 

produtividade é verificado e discutido para as redes das empresas analisadas. 
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5 Análise e resultados 

A conectividade é uma propriedade dos componentes, pois seus integrantes estão 

necessariamente interligados e apresentam ao menos um vínculo compartilhado. Ela 

considera as relações concretas entre os pesquisadores nas redes de inovação 

(GRANOVETTER, 2009). O número de patentes e pesquisadores, por sua vez, são 

informações que permitem comparar as redes sob a perspectiva de sua evolução temporal e da 

conectividade dos componentes. A evolução temporal considera a data de aplicação da 

patente como referência para contagem. Neste capítulo, os resultados estatísticos apresentados 

definem o modelo de regressão utilizado nos testes das hipóteses (ver Quadro 1 - Hipóteses 

investigadas). Adicionalmente, eles permitem retomar e responder as questões de pesquisa 

introduzidas por este trabalho. 

 

5.1 Patentes empresariais 

A colaboração é um fator crítico para inovação (TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007) e as 

parcerias entre empresas concretizam projetos de elevada complexidade anteriormente 

inexequíveis. A exploração de óleo betuminoso na América do Norte e o campo do pré-sal na 

costa atlântica brasileira são exemplos de projetos que agregam atores para a condução de 

inovações (CHICHITO, 2008; FOLHA ONLINE, 2009). Adicionalmente, é importante 

considerar que os resultados de uma pesquisa envolvem riscos e incertezas, pois nem sempre 

o seu desenvolvimento é economicamente viável. 

A análise gráfica das redes identifica o nível de colaboração da British, da Shell, da Sinopec e 

da Total (Figura 14). Nos sociogramas, os quadrados representam as quatro empresas 

selecionadas para análise. Os triângulos com a ponta para baixo representam outras empresas 

que participaram na aplicação das patentes. Os triângulos com a ponta para cima representam 

as universidades e os círculos representam os institutos de pesquisa identificados.  
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Figura 14: As redes empresariais investigadas 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os relacionamentos entre empresas são potencializados pela presença de atores responsáveis 

pela construção de novos conhecimentos como empresas parceiras, institutos de pesquisa e 

universidades. Nos registros das patentes não foram identificados relacionamentos diretos 

entre a British, a Shell, a Sinopec e a Total. A separação destas empresas se dá, por um lado, 

através de agentes que intermedeiam os relacionamentos entre a British, Shell e Total. A 

Sinopec, por outro lado, não está nem indiretamente conectada a British, a Shell e a Total. 

Importante destacar que os registros foram previamente tratados para corrigir a grafia dos 

nomes dos nomes das empresas (ver seção 4.2 Tratamento dos dados). 
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Na rede da British foram identificados dois institutos de pesquisa, o instituto Battelle e o IFP 

– Instituto Francês do Petróleo, além de 19 empresas como a Thyssen Krupp, Amoco e a 

Albemarle (Figura 15). O instituto americano Battelle conduz pesquisas relacionadas à 

química analítica e a integridade de dutos. É importante destacar que na rede da British não 

foi encontrado relacionamento com nenhuma universidade. A presença de universidades nas 

redes de pesquisa é aderente ao modelo da tripla hélice para o desenvolvimento de inovação e 

da economia na sociedade do conhecimento (RANGA e ETZKOWITZ, 2013). 

 

Figura 15: Parceria em patentes da British 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na rede da Shell foram identificadas apenas 5 empresas parceiras (Figura 16). O 

relacionamento com a Japan Petroleum Energy Centre (JPEC) é através das três refinarias que 

operam nas cidades japonesas de Keihin, Yokkaichi e Yamaguchi (SHELL, 2015). É 

importante destacar o baixo nível de colaboração em patentes da Shell. A rede de inovação da 

empresa apresenta poucas parceiras, além de não envolver nenhum instituto de pesquisa ou 

universidade. 
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Figura 16: Parceria em patentes da Shell 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na rede da Sinopec foram identificadas 29 empresas parceiras, além de 15 institutos de 

pesquisa e 6 universidades (Figura 17). Além de apresentar o maior número de atores, a 

Sinopec possui uma diversidade de tipos de parceiros nas aplicações das patentes. Eles 

formam uma rede colaborativa de inovação que diferencia a empresa em relação as outras 

empresas investigadas. Além da Petrochina, empresas de outros países como a sul coreana 

Samsung Chemical e a americana Conocophilips matêm vínculo de parceria com a Sinopec. 

No grupo investigado, a Sinopec e a empresa que tem maior volume e diversidade de 

relacionamentos com outras empresas parceiras, institutos de pesquisa e universidades. 
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Figura 17: Parceria em patentes da Sinopec 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Total, além de manter relação com os institutos franceses de pesquisa IFP e CNRS -  Centre 

National de la Recherche Scientifique, apresenta vículo com a universidade UPMC – 

Université Pierre et Marie Curie (Figura 18). Outras 11 empresas, dentre elas a Acelor Mital e 

a Akzo, obtiveram patentes em parceria com a Total. 
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Figura 18: Parceria em patentes da Total 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.1.1 Agentes intermediários 

De acordo com Gould e Fernandez (1989), é possível identificar os papéis na rede a partir do 

particionamento dos atores (ver seção 2.3 - Posição privilegiada). A análise dos papéis indica 

que British, a Sinopec e a Total são articuladores de rede, uma vez que intermedeiam a 

relação empresas, universidades e institutos de pesquisa (ver Quadro 10 - Articuladores nas 

redes). A Shell, por sua vez, é uma consultora, uma vez que intermedeia a relação entre 

empresas. Nas redes investigadas, foram identificadas 61 empresas parceiras, 18 institutos de 

pesquisa e 7 universidades (Tabela 9). Ainda que Sinopec, Shell, British e Total não 

concretizem vínculos diretos, na análise gráfica das redes foram identificados agentes como 

outras empresas, universidades e institutos de pesquisa que intermedeiam relacionamentos. 
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Tabela 9: Particionamento da rede 

Particionamento Número de parceiros 
Empresas 61 
Institutos 18 

Universidades 7 
 86 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As redes de pesquisa da Shell, British, Total e Sinopec foram subdivididas para análise do 

número de patentes obtidas em relação aos tipos de parceria (Tabela 10). A Shell é a empresa 

com o maior número de patentes isoladas. Ela submeteu individualmente 964 das patentes 

obtidas, seguida pela British com 176, a Total com 124 e a Sinopec com 123. A Sinopec, por 

outro lado, foi a empresa com maior número de parcerias. Ela obteve 150 patentes com 

empresas parceiras, seguida pela British com 35, a Total com 13 e a Shell com 6.  

 

Tabela 10: Submissões das patentes 

Empresa Isoladas Empresas Universidades Institutos Patentes 
Shell 964 99% 6 1% 0 0% 0 0% 970 

British 176 82% 35 16% 3 1% 0 0% 214 
Total 124 83% 13 9% 11 7% 1 1% 149 

Sinopec 123 19% 150 23% 364 56% 17 3% 654 
 1.387 204 378 18 1.987 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Sinopec teve o maior número de parcerias com universidades totalizando 364 patentes. Ela 

foi seguida pela Total com 11 patentes e a British com 3. Quanto aos institutos de pesquisa, a 

Sinopec teve o maior número de parcerias totalizando 17 patentes. Ela foi seguida pela Total 

com 1 patente. A Shell e a British não apresentaram parcerias com institutos de pesquisa e a 

Shell não apresentou parcerias com universidades. No que diz respeito aos agentes 

intermediários, a Chevron é um ator que vincula a British, a Shell e a Total (Figura 19). Ela é 

uma empresa com estratégia de investimentos em parceria. Com a British, ela desenvolve 

projetos de exploração de óleo betuminoso em Alberta no Canadá. Já com a Total, ela 

desenvolve projetos no Paquistão e com a Shell na costa da Nigéria. 
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Figura 19: Intermediação nas redes 
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Fonte: elaborado pelo autor 
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A Albemarle, sob a perspectiva de Gould e Fernandez (1989), é um consultor na rede de 

relacionamentos, pois vinculam a British e a Total (Figura 19). O IFP, por sua vez, também é 

um consultor na rede de inovação, pois é o caminho que vincula a British e a Total (Figura 

19). A exploração de petróleo no mar do Canadá pela British Petroleum e a anglo-holandesa 

Shell é um de parceria intermediada pelo IFP (2013).  

É esperado que o relacionamento entre empresas envolva a troca de conhecimentos entre os 

inventores, além dos interesses relacionados à proteção da patente. Além dos fatores 

econômicos, é importante considerar os conhecimentos compartilhados, pois os inventores 

são os elementos fundamentais para o sucesso das pesquisas. Neste sentido, as próximas 

seções irão investigar se há relacionamento entre os pesquisadores nas redes, bem como 

analisar estatisticamente a relação entre a colaboração e produtividade elencadas no quadro de 

hipóteses (ver Quadro 1 - Hipóteses investigadas). 

 

5.2 Redes de pesquisadores 

No que diz respeito às redes de inovação, foram identificados 3.432 pesquisadores nas 

patentes coletadas (Tabela 11). A Sinopec reúne 1.918 inventores e representa 66% do total 

de pesquisadores investigados neste trabalho. Ela é seguida pela Shell com 930 (17%), a 

British com 328 (10%) e a Total com 257 (7%). Adicionalmente, a coleta observou 2 

pesquisadores compartilhados entre a British, a Shell e a Total na rede de patentes (ver seção 

4.1 - Corpus do trabalho). 

 

Tabela 11: Pesquisadores nas redes 

Rede Pesquisadores Compartilhados % 
Sinopec 1.918 0 56% 

Shell 929 1 27% 
British 326 2 10% 
Total 256 1 7% 

 3.432  100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na análise da evolução temporal, é importante considerar que há uma diferença quanto ao 

início da formação da rede de pesquisadores, pois a Shell tem o primeiro registro em 1913, a 

British em 1926, a Total em 1969 e a Sinopec em 1986 (Figura 20). Sobre a comparação entre 

empresas, no período de 1985 a 1991, a Total e a British alternam posições quanto ao 

tamanho da rede. Em 1985, elas agregam respectivamente 29 e 23 pesquisadores. Ao fim 

deste período, em 1991, a British ultrapassa a Total ao atingir 66 pesquisadores contra 60, e 

mantém esta posição ao longo dos próximos anos. Neste sentido, é importante notar que a 

data de início não é um fator que isoladamente explica as concessões obtidas. A rede de 

pesquisa da Total ultrapassou a British em tamanho, ainda que sua primeira obtenção de 

patente tenha sido em um momento posterior. 

 

Figura 20: Evolução no número de pesquisadores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O mesmo acontece com a Sinopec, só que de maneira mais expressiva, pois, a partir de 1986, 

ela assume uma rota ascendente no que diz respeito ao número de pesquisadores. A série do 

gráfico indica que ela ultrapassa a Total em tamanho em 1993 ao atingir 71 pesquisadores 

contra 66, a British em 1997 ao atingir 216 contra 152 e a Shell em 2004 ao atingir 932 contra 

883.  

No que diz respeito ao crescimento das redes, considerando-se o número de patentes e de 

inventores, a Sinopec apresenta as maiores taxas que são respectivamente de 11% e 8% 

(Tabela 12). Ela é seguida pela Total com 3% e 5%, a Shell com 3% e 1% e a British com 2% 

e 2%. As empresas com maior taxa de crescimento no número de inventores obtêm o maior 

número de concessão de patentes. 

 

Tabela 12: Taxa de crescimento nas redes 

Empresa Patentes Inventores 
Sinopec 11% 8% 

Total 3% 5% 
Shell 3% 1% 

British 2% 2% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Há relação direta entre o tamanho da rede e a evolução no aumento no número de patentes. 

Também é possível inferi-la pela observação dos gráficos compostos nas séries temporais da 

Evolução na concessão de patentes (Figura 13) e da - Evolução no número de 

pesquisadores (Figura 20). A projeção dos dados, considerando uma taxa de crescimento de 

11% para a Sinopec e de 3% para a Shell, indica que em 2020 a Sinopec irá ultrapassar a 

Shell em número de patentes e em 2022 terá 386 patentes a mais do que ela (Figura 21). 
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Figura 21: Projeção do número de patentes 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à colaboração, a patente pode ser criada por um ou mais inventores. A 

relação entre o número de pesquisadores e o número de patentes indica que há coautoria nas 

inovações. Haverá colaboração quando a relação entre pesquisadores e patentes for maior que 

um. A relação de 1,7 pesquisadores por patente (3.214 pesquisadores / 1.941 patentes), obtida 

pela divisão dos totais, indica que geralmente há colaboração na autoria das inovações 

(Tabela 13). A Sinopec é a empresa com maior relação de pesquisadores por patente no valor 

de 2,9. Ela é seguida pela Total com 1,7, a British com 1,5 e a Shell com 1,0.  

 

Tabela 13: Pesquisadores por patente 

Empresa Pesquisadores Patentes Relação 
Sinopec 1.918 654 2,9 
Total 258 149 1,7 

British 329 214 1,5 
Shell 930 970 1,0 

 3.435 1.987 1,7 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A análise dos componentes das redes foi realizada no módulo NETDRAW do UCINET 

(BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). Sob uma perspectiva estruturacionista 

(GIDDENS, 1984), a perenidade dos grupos e a renovação dos pesquisadores são indicativos 

da formação de redes, sendo possível inferir e avaliar a coerência da estratégia empresarial a 

partir da alocação de pesquisadores e da produtividade dos subgrupos. A Sinopec merece 

destaque pelo número de parcerias com outras empresas, universidades e institutos de 

pesquisa, bem como pela evolução no número de pesquisadores e patentes obtidas. A Shell, 

por outro lado, tem uma estratégia menos colaborativa, uma vez que realiza menos parcerias e 

tem um grande número de atores isolados na rede. Ainda que tais análises não sejam 

estatisticamente conclusivas, elas servem para introduzir as redes que serão objeto de 

investigação.  

As subseções seguintes apresentam a distribuição dos pesquisadores nas empresas 

investigadas, ilustradas em sociogramas, gráficos e tabelas que analisam o componente 

principal, os secundários e os atores isolados. No UCINET 6, a conectividade é um atributo 

obtido pela análise dos componentes no módulo NETDRAW (BORGATTI, EVERETT e 

FREEMAN, 2002). Este módulo permite diagramar as redes de pesquisa e particionar os 

subgrupos principal e secundário, bem como destacar os atores isolados que não obtêm 

patentes em colaboração. O componente principal é formado pelos pesquisadores conectados 

ao subgrupo da rede com maior número de pesquisadores. Os componentes secundários, por 

sua vez, são formados pelos pesquisadores remanescentes que estão dispersos nos grupos 

menores. Os atores isolados são aqueles que obtiveram a concessão de patente sem parceria 

com outros pesquisadores. É importante destacar que a conectividade é uma característica do 

componente principal, pois todos os seus integrantes estão ligados direta ou indiretamente. As 

redes foram caracterizadas considerando o tamanho, os vínculos, a distribuição e a perenidade 

dos componentes. 
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5.2.1 Sinopec Limited 

No que diz respeito à colaboração, a Sinopec promoveu 2.477 conexões entre seus 1.918 

pesquisadores na obtenção de patentes (Figura 22). Na figura, os quadrados representam o 

componente principal com maior número de inventores, os triângulos com a ponta para cima 

os componentes secundários com menor número e os triângulos com a ponta para baixo os 

atores isolados.  

 

Figura 22: Rede de inovação da Sinopec Limited 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O componente principal da Sinopec é composto por 1.038 pesquisadores e representa 54,1% 

da rede (Tabela 14). Os componentes secundários, por sua vez, agrupam 872 pesquisadores e 

representam 45,5%. Adicionalmente, há 8 atores isolados sem coautoria em patentes que 

representam 0,4% da rede. No nível estrutural, a conectividade define e detecta os 

componentes de rede (ver seção 2.1 A análise das redes). 
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Tabela 14: Componentes da Sinopec Limited 

Agrupamento Inventores % 
Componentes Principal 1.038 54,1% 

Secundários 872 45,5% 
Isolados 8 0,4% 

  1.918 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

É possível observar uma relação decrescente entre o número de componentes e o tamanho da 

rede (Figura 23). Na Sinopec, além dos 8 atores isolados, há 49 componentes secundários que 

agrupam entre 2 e 5 inventores, 32 que agrupam entre 6 e 9, 13 que agrupam entre 10 e 13, 4 

que agrupam entre 14 e 17, 2 que agrupam de 18 a 21, 2 que agrupam de 26 a 29 e 2 que 

agrupam de 30 a 33. Adicionalmente, foram identificados outros componentes secundários 

com 48 e 51 inventores. O componente principal da Sinopec, que tem o maior tamanho, reúne 

1.038 inventores. 

 

Figura 23: Componentes da Sinopec por número de inventores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A análise do tempo de duração dos subgrupos permite identificar os momentos de criação, 

expansão, retração e extinção dos relacionamentos. Na Sinopec, além dos 8 atores isolados, 

94 componentes tiveram a última obtenção de patente ainda no mesmo ano de criação (Figura 

24). Com a duração de 1 a 5 anos, foram identificados 12 componentes, de 6 a 10 anos 7 e de 

11 a 15 anos 3. Adicionalmente, foram identificados outros componentes secundários com 16 

e 19 anos de duração. Importante notar que os atores isolados têm menor perenidade se 

comparados aos componentes de rede. A análise gráfica sugere que eles obtiveram patente no 

primeiro ano de atividade e não deram continuidade às suas contribuições para com a rede de 

pesquisa. O componente principal da Sinopec, que tem o maior tamanho, já existe há 27 anos. 

Sob uma perspectiva estruturacionista (GIDDENS, 1984), a duração dos componentes é um 

dado importante para entender o ciclo de vida das redes. 

 

Figura 24: Componentes da Sinopec por anos de atividade 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à produtividade, o componente principal da Sinopec obteve 443 patentes, 

o que corresponde a 67,7% do total (Tabela 15). O componente secundário, por sua vez, 

apresenta 203 patentes, o que representa 31%. Finalmente, os atores isolados obtiveram 8 

patentes e representam 1,2% da produtividade na rede. 
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Tabela 15: Obtenção de patentes na Sinopec Limited 

Agrupamento Patentes % 
Componentes Principal 443 67,7% 

Secundários 203 31,0% 
Isolados 8 1,2% 

  654 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O diagrama de rede, as tabelas resumo e os gráficos demonstram que a conectividade é uma 

característica na rede de pesquisa da Sinopec. A relação entre os vínculos e o número de 

pesquisadores de 1,3 (2.477 vínculos / 1.918 pesquisadores) sugere que a colaboração é um 

valor entre os inventores. O número de pesquisadores no componente principal da rede é 

maior do que no secundário e dos atores isolados, assim como os anos de atividade, o número 

de patentes obtidas e a taxa de renovação. Neste sentido, é esperado que a Sinopec aloque e 

atraia pesquisadores ao componente principal (Tabela 16). É uma situação desejável a maior 

presença de pesquisadores no componente mais produtivo da rede. A produtividade é obtida 

pela razão entre o número de patentes e o número de inventores nos componentes da rede. 

 

Tabela 16: Produtividade e renovação da Sinopec 

Componente Produtividade Renovação 
Principal 43% 38,4 

Secundário 23% 33,5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.2.2 Royal Dutch Shell 

A Shell promoveu 604 conexões entre seus 930 pesquisadores na obtenção de patentes 

(Figura 25). Na figura, os quadrados representam o componente principal com maior número 

de inventores, os triângulos com a ponta para cima os componentes secundários com menor 

número e os triângulos com a ponta para baixo os atores isolados.  
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Figura 25: Rede de inovação da Royal Dutch Shell 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O componente principal da Shell é composto por 73 pesquisadores e representa 7,9% da rede 

(Tabela 17). Os componentes secundários, por sua vez, agrupam 679 pesquisadores e 

representam 73%. Adicionalmente, há 178 atores isolados sem coautoria em patentes que 

representam 19,1% da rede. 

 

Tabela 17: Componentes da Royal Dutch Shell 

Agrupamento Inventores % 
Componentes Principal 73 7,9% 

Secundários 679 73,0% 
Isolados 178 19,1% 

  930 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Assim como na Sinopec, é possível observar uma relação decrescente entre o número de 

componentes e o tamanho da rede (Figura 26). Na Shell, além dos 178 atores isolados, há 156 

componentes secundários que agrupam entre 2 e 5 inventores, 7 que agrupam entre 6 e 9 e 6 

que agrupam entre 10 e 13. Adicionalmente, foram identificados outros componentes 

secundários com 19, 25, 32, 39 e 43 inventores. O componente principal da Sinopec, que tem 

o maior tamanho, reúne 73 inventores. 

 

Figura 26: Componentes da Shell por número de inventores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise do tempo de duração dos subgrupos permite identificar os momentos de criação, 

expansão, retração e extinção dos relacionamentos. Na Shell, além de 149 atores isolados, 111 

componentes tiveram a última obtenção de patente ainda no mesmo ano de criação (Figura 

27). Com a duração de 1 a 10 anos, foram identificados 27 isolados e 38 componentes, de 11 

a 20 anos, 2 isolados e 15 componentes e de 21 a 30 anos 9 componentes. Adicionalmente, foi 

identificado um outro componente secundário com 31 anos de duração. Importante notar que 

os atores isolados têm menor perenidade se comparados com os componentes de rede. A 

análise gráfica sugere que eles obtiveram patente nos primeiros anos de atividade e não deram 

continuidade às suas contribuições para com a rede de pesquisa. O componente principal da 

Shell, que tem o maior tamanho, já existe há 32 anos. 
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Figura 27: Componentes da Shell por anos de atividade 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à produtividade, o componente principal da Shell obteve 55 patentes, o 

que corresponde a 5,7% do total (Tabela 18). O componente secundário, por sua vez, 

apresenta 630 patentes, o que representa 64,9%. Finalmente, os atores isolados obtiveram 285 

patentes e representam 29,4% da produtividade na rede. 

 

Tabela 18: Obtenção de patentes na Royal Dutch Shell 

Agrupamento Patentes % 
Componentes Principal 55 5,7% 

Secundários 630 64,9% 
Isolados 285 29,4% 

  970 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O diagrama de rede, as tabelas resumo e os gráficos demonstram que a conectividade não é 

uma característica na rede de pesquisa da Shell. A relação entre os vínculos e o número de 

pesquisadores de 0,7 (604 vínculos / 930 pesquisadores) sugere que a colaboração não é um 

valor entre os inventores. O número de pesquisadores nos componentes principal e isolado é 

maior do que no principal, assim como o número de patentes obtidas, a produtividade e a taxa 

de renovação (Tabela 19).  

  

Tabela 19: Produtividade e renovação da Shell 

Componente Produtividade Renovação 
Principal 75% 2,3 

Secundário 93% 8,0 
Isolados 160% 1,9 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.2.3 British Petroleum 

A British promoveu 289 conexões entre seus 329 pesquisadores na obtenção de patentes 

(Figura 28). Na figura, os quadrados representam o componente principal com maior número 

de inventores, os triângulos com a ponta para cima os componentes secundários com menor 

número e os triângulos com a ponta para baixo os atores isolados.  
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Figura 28: Rede de inovação da British Petroleum 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O componente principal da British é composto por 77 pesquisadores e representa 23,4% da 

rede (Tabela 20). Os componentes secundários, por sua vez, agrupam 232 pesquisadores e 

representam 70,5%. Adicionalmente, há 20 atores isolados sem coautoria em patentes que 

representam 6,1% da rede. 

 

Tabela 20: Componentes da British Petroleum 

Agrupamento Inventores % 
Componentes Principal 77 23,4% 

Secundários 232 70,5% 
Isolados 20 6,1% 

  329 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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É possível observar uma relação decrescente entre o número de componentes e o tamanho da 

rede (Figura 29). Na British, além dos 20 atores isolados, há 33 componentes secundários que 

agrupam entre 2 e 5 inventores, 7 que agrupam entre 6 e 9 e 5 que agrupam entre 10 e 13. 

Adicionalmente, foi identificado um outro componente secundário com 30 inventores. O 

componente principal da British, que tem o maior tamanho, reúne 77 inventores. 

 

Figura 29: Componentes da British por número de inventores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise do tempo de duração dos subgrupos permite identificar os momentos de criação, 

expansão, retração e extinção dos relacionamentos. Na British, além de 18 atores isolados, 28 

componentes tiveram a última obtenção de patente ainda no mesmo ano de criação (Figura 

30). Com a duração de 1 a 5 anos, foram identificados 2 isolados e 9 componentes, de 6 a 10 

anos, 6 componentes e de 11 a 15 anos 2 componentes. Adicionalmente, foi identificado um 

outro componente secundário com 17 anos de duração. Importante notar que os atores 

isolados têm menor perenidade se comparados com os componentes de rede. A análise gráfica 

sugere que eles obtiveram patente nos primeiros anos de atividade e não deram continuidade 

às suas contribuições para com a rede de pesquisa. O componente principal da British, que 

tem o maior tamanho, já existe há 31 anos. 
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Figura 30: Componentes da British por anos de atividade 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à produtividade, o componente principal da British obteve 75 patentes, o 

que corresponde a 35,0% do total (Tabela 21). O componente secundário, por sua vez, 

apresenta 113 patentes, o que representa 52,8%. Finalmente, os atores isolados obtiveram 26 

patentes e representam 12,2% da produtividade na rede. 

 

Tabela 21: Obtenção de patentes na British Petroleum 

Agrupamento Patentes % 
Componentes Principal 75 35,0% 

Secundários 113 52,8% 
Isolados 26 12,2% 

  214 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O diagrama de rede, as tabelas resumo e os gráficos demonstram que a conectividade na 

British não é uma característica tão presente quanto na rede de pesquisa da Sinopec. A relação 

entre os vínculos e o número de pesquisadores de 0,9 (289 vínculos / 329 pesquisadores), 

embora seja maior do que a Shell, sugere que a colaboração não é um valor tão significativo 

entre os inventores. Adicionalmente, o número de pesquisadores no componente secundário é 

maior do que no principal e dos atores isolados, assim como o número de patentes obtidas e a 

taxa de renovação (Tabela 22).  

  

Tabela 22: Produtividade e renovação da British 

Componente Produtividade Renovação 
Principal 97% 2,5 

Secundário 49% 5,4 
Isolados 130% 0,2 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5.2.4 Total S. A. 

A Total promoveu 256 conexões entre seus 258 pesquisadores na obtenção de patentes 

(Figura 31). Na figura, os quadrados representam o componente principal com maior número 

de inventores, os triângulos com a ponta para cima os componentes secundários com menor 

número e os triângulos com a ponta para baixo os atores isolados.  
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Figura 31: Rede de inovação da British Petroleum 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O componente principal da Total é composto por 93 pesquisadores e representa 36,1% da 

rede (Tabela 23). Os componentes secundários, por sua vez, agrupam 151 pesquisadores e 

representam 58,5%. Adicionalmente, há 14 atores isolados sem coautoria em patentes que 

representam 5,4% da rede. 

 

Tabela 23: Componentes da Total S. A. 

Agrupamento Inventores % 
Componentes Principal 93 36,1% 

Secundários 151 58,5% 
Isolados 14 5,4% 

  258 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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É possível observar uma relação decrescente entre o número de componentes e o tamanho da 

rede (Figura 32). Na Total, além dos 14 atores isolados, há 19 componentes secundários que 

agrupam entre 2 e 5 inventores, 6 que agrupam entre 6 e 9 e 3 que agrupam entre 10 e 13. 

Adicionalmente, foi identificado outro componente secundário com 20 inventores. O 

componente principal da Total, que tem o maior tamanho, reúne 93 inventores. 

 

Figura 32: Componentes da Total por número de inventores 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A análise do tempo de duração dos subgrupos permite identificar os momentos de criação, 

expansão, retração e extinção dos relacionamentos. Na Total, além de 12 atores isolados, 21 

componentes tiveram a última obtenção de patente ainda no mesmo ano de criação (Figura 

33). Com a duração de 1 a 5 anos, foram identificados 2 isolados e 4 componentes. 

Adicionalmente, foram identificados outros componentes secundários com 10, 15, 19 e 25 

anos de duração. Importante notar que os atores isolados têm menor perenidade se 

comparados com os componentes de rede. A análise gráfica sugere que eles obtiveram patente 

nos primeiros anos de atividade e não deram continuidade às suas contribuições para com a 

rede de pesquisa. O componente principal da Total, que tem o maior tamanho, já existe há 28 

anos. 
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Figura 33: Componentes da British por anos de atividade 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à produtividade, o componente principal da Total obteve 79 patentes, o 

que corresponde a 53,0% do total (Tabela 24). O componente secundário, por sua vez, 

apresenta 53 patentes, o que representa 35,6%. Finalmente, os atores isolados obtiveram 17 

patentes e representam 11,4% da produtividade na rede. 

 

Tabela 24: Obtenção de patentes na Total S. A. 

Agrupamento Patentes % 
Componentes Principal 79 53,0% 

Secundários 53 35,6% 
Isolados 17 11,4% 

  149 100% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O diagrama de rede, as tabelas resumo e os gráficos demonstram que na Total a conectividade 

não é uma característica tão presente quanto na rede de pesquisa da Sinopec, embora seja 

maior do que na British e na Shell. A relação entre os vínculos e o número de pesquisadores 

de 1,0 (256 vínculos / 258 pesquisadores), embora seja maior do que a British e a Shell, 

sugere que a colaboração não é um valor tão significativo entre os inventores quanto na 

Sinopec. O número de pesquisadores no componente secundário é maior do que no principal e 

dos atores isolados, assim como a taxa de renovação (Tabela 25).  

  

Tabela 25: Produtividade e renovação da Total S. A. 

Componente Produtividade Renovação 
Principal 85% 3,3 

Secundário 35% 5,0 
Isolados 121% 0,3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

É fato que existe uma relação direta entre o número de pesquisadores e a obtenção de patentes 

(ver 5.1 - Patentes empresariais). Entretanto, a Evolução na aplicação de patentes (ver 

Figura 13) da Sinopec faz crer que os relacionamentos entre os pesquisadores impactam a 

produtividade das redes. Embora a análise descritiva observe diferenças entre as redes de 

inovação, ela não oferece afirmações conclusivas. É importante conduzir testes estatísticos 

sobre os intervalos de confiança para as médias, bem como regressões para identificar o nível 

de correlação das variáveis e o poder explicativo dos modelos. Ainda que a teoria sugira o 

impacto das variáveis de rede na produtividade (FREEMAN, 1979; BURT, 1992), somente na 

estruturação dos modelos estatísticos é possível afirmar em que medida as variáveis são 

adequadas para explicar esta causalidade teórica. A conectividade é uma característica que 

reforça as hipóteses investigada (ver Quadro 1), em especial considerando-se o curto espaço 

de tempo no qual a Sinopec obteve ascensão. 

 



 
119 

 

5.3 Investigação das hipóteses 

A correlação das variáveis com o número de patentes por pesquisador na British, Sinopec, 

Shell e Total foi calculada no método Correlação de Pearson do MINITAB (ver seção 4.3 - 

Cálculo das variáveis). Foram previamente escolhidas para compor os modelos de regressão 

as variáveis com maior coeficiente de correlação e comuns às quatro empresas (Tabela 26). A 

variável intermediação (EgoBetweenness) apresentou maior correlação no valor de 0,599, 

seguida pela arbitragem (Brokerage) com 0,592, a centralidade (Degree) com 0,576 e a 

exogeneidade (Exogenous) com 0,556.  

 

Tabela 26: Correlação das variáveis 

Empresa Intermediação Arbitragem Centralidade Exogeneidade 
Sinopec + 0,572 + 0,575 + 0,602 + 0,802 

Shell + 0,446 + 0,443 + 0,477 + 0,406 
British + 0,582 + 0,547 + 0,513 + 0,490 
Total + 0,796 + 0,802 + 0,713 + 0,527 

 + 0,599 + 0,592 + 0,576 + 0,556 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Importante destacar que a variável intermediação foi calculada no método Ego Network 

Model. A variável arbitragem, por sua vez, foi calculada considerando as empresas como 

atributos para o particionamento dos pesquisadores nas redes de pesquisa. A variável 

centralidade foi calculada considerando uma rede sem vínculos direcionados e a variável 

exogeneidade foi calculada na rotina Total Centrality Decomposition utilizando o coeficiente 

K igual a 2. Os resultados indicam que nas redes de inovação das empresas investigadas a 

relação das variáveis com o número de patentes é positiva. 
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5.3.1 Seleção das variáveis 

A seleção das variáveis deve considerar sua contribuição para com o modelo estatístico que 

está em construção.  Testes estatísticos devem ser conduzidos para mensurar quanto a variável 

acrescenta ao poder explicativo do modelo (R2). Adicionalmente, é preciso verificar se a 

variável é indispensável, a fim de que a equação final não agregue fatores que poderiam ser 

descartados. Neste sentido, o valor de inflação dos fatores (VIF) e o Cp de Maslow indicam se 

a variável deve ser retirada do modelo. Se houver um número excessivo de fatores na equação 

ou correlação entre as variáveis independentes, teremos respectivamente um VIF maior que 5 

ou um Cp de Maslow maior ou igual a número de fatores + 1 (HAIR, BLACK, et al., 2006).  

A análise do acréscimo das variáveis ao poder explicativo dos modelos foi realizada no 

método Best Subsets do MINITAB. A combinação da 1ª variável centralidade com a 2ª 

variável exogeneidade atingiu um poder explicativo de 78% para a Sinopec e de 28% para a 

Shell (Tabela 27). O acréscimo da 3ª variável arbitragem elevou o poder explicativo do 

modelo da Total para 78%. Finalmente, o acréscimo da 4ª variável intermediação elevou o 

poder explicativo do modelo da British para 60%. 

 

Tabela 27: Poder explicativo R2 na combinação das variáveis 

Empresa 
1ª Variável 2ª Variável 3ª Variável 4ª Variável 
Centralidade Exogeneidade Arbitragem Intermediação 

Sinopec 36% 78% 78% 78% 
Shell 23% 28% 29% 29% 
Total 51% 60% 74% 75% 

British 23% 43% 46% 60% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

É possível identificar que as variáveis arbitragem e intermediação são dispensáveis para 

compor os modelos estatísticos da Sinopec e da Shell, pois não acrescentam poder explicativo 

R2. Adicionalmente, a variável intermediação é dispensável para o modelo da Total, uma vez 

que acrescenta apenas 1% ao R2.  



 
121 

 

A indicação de descarte das variáveis nos modelos estatísticos foi realizada no método 

Regression do MINITAB. No quadro das empresas é possível observar que a centralidade e a 

exogeneidade apresentaram valores VIF menor que 5 (Tabela 28). A arbitragem e a 

intermediação, por outro lado, apresentaram valores VIF maior que 5 e não devem ser 

utilizadas na composição dos modelos. No que diz respeito ao Cp de Maslow, todas as 

variáveis apresentaram valor igual a 5. 

 

Tabela 28: Seleção das variáveis de rede 

Empresa 

Centralidade Exogeneidade Arbitragem  Intermediação 

VIF 
Cp de 
Malow 

VIF 
Cp de 
Malow 

VIF 
Cp de 
Malow 

VIF 
Cp de 
Malow 

Sinopec 1,70 5 1,27 5 101,17 5 99,45 5 
Total  2,15 5 1,14 5 138,22 5 139,69 5 

British 1,35 5 1,25 5 110,72 5 110,94 5 
Shell 1,80 5 1,32 5 662,03 5 666,69 5 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A adoção das variáveis arbitragem e intermediação, embora eleve o poder explicativo para a 

British e a Total, infla os modelos estatísticos e compromete a validade dos resultados. Neste 

sentido, as variáveis centralidade e exogeneidade foram escolhidas para prosseguir na 

investigação deste trabalho, considerando suas correlações com o número de patentes e 

adequações aos modelos estatísticos. A seguir serão apresentadas e discutidas as figuras com 

os resultados estatísticos para as variáveis selecionadas centralidade e exogeneidade na 

Sinopec, Shell, British e Total, mas agora acrescidos com os valores e gráficos relacionados 

ao nível de significância (p-value), ao nível de significância (R2) e ao coeficiente de 

correlação (r). 
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5.3.2 Análise das correlações 

A relação entre patentes e centralidade na Sinopec é estatisticamente significativa, uma vez 

que o nível descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 34). O nível de significância R2 da 

variável é capaz de explicar 36,27% do modelo de regressão. Adicionalmente, a correlação r 

de 0,60 indica uma relação linear positiva entre a centralidade e o número de patentes por 

pesquisador. 

 

Figura 34: Correlação entre patentes e centralidade para Sinopec 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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No que diz respeito à exogeneidade, a relação com o número de patentes da Sinopec também 

foi estatisticamente significativa com um nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 35). 

O nível de significância R2 da variável foi de 68,28% e a correlação indica uma relação 

quadrática entre a exogeneidade e o número de patentes por pesquisador. 

 

Figura 35: Correlação entre patentes e exogeneidade para Sinopec 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A relação entre patentes e centralidade na Shell é estatisticamente significativa, uma vez que o 

nível descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 36). O nível de significância R2 da variável 

é inferior ao da Sinopec e é capaz de explicar apenas 23,11% do modelo de regressão. 

Adicionalmente, a correlação r indica uma relação quadrática entre a centralidade e o número 

de patentes por pesquisador. 
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Se o modelo se encaixa bem aos dados, esta equação pode ser
   Y = 0,6022 + 0,7978 X + 0,07203 X^2
relação entre Y e X é:
A equação ajustada para o modelo quadrático que descreve a
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Figura 36: Correlação entre patentes e centralidade para Shell 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à exogeneidade, a relação com o número de patentes da Shell também foi 

estatisticamente significativa com um nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 37). O 

nível de significância R2 da variável foi inferior ao da Sinopec no valor de 31,95% e a 

correlação indica uma relação quadrática entre a exogeneidade e o número de patentes por 

pesquisador. 

 

0,05).
A relação entre Patents e Degree é estatisticamente significativa (p <

Sim Não

0 0,05 0,1 > 0,5

P < 0,001

regressão.
23,11% da variação em Patents pode ser explicado pelo modelo de

Inferior Superior

0% 100%

 R-quadrado = 23,11%

10,07,55,02,50,0

30

20

10

0

Degree
P

a
te

n
ts

causa Y.

Uma relação estatisticamente significativa não sugere que X
 
valor desejado ou amplitude de valores de Patents.
encontrar as configurações de Degree que correspondem a um
usada para prever Patents para um valor de Degree, ou

Se o modelo se encaixa bem aos dados, esta equação pode ser
   Y = 1,056 + 0,5473 X + 0,02716 X^2
relação entre Y e X é:
A equação ajustada para o modelo quadrático que descreve a

Y: Patents

X: Degree

Há uma relação entre Y e X?

Gráfico de Linha Ajustada para Modelo Quadrático
Y = 1,056 + 0,5473 X + 0,02716 X^2

Comentários

Regressão de Patents vs Degree
Relatório Resumo

% de variação explicado pelo modelo



 
125 

 

Figura 37: Correlação entre patentes e exogeneidade para Shell 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A relação entre patentes e centralidade na British é estatisticamente significativa, uma vez que 

o nível descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 38). O nível de significância R2 da 

variável é inferior ao da Sinopec e superior ao da Shell, sendo capaz de explicar 28,45% do 

modelo de regressão. Adicionalmente, a correlação r indica uma relação quadrática entre a 

centralidade e o número de patentes por pesquisador. 
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Figura 38: Correlação entre patentes e centralidade para British 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à exogeneidade, a relação com o número de patentes da British também 

foi estatisticamente significativa com um nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 39). 

O nível de significância R2 da variável foi inferior ao da Sinopec e superior ao da Shell, no 

valor de 36,58%. A correlação indica uma relação quadrática entre a exogeneidade e o 

número de patentes por pesquisador na British. 
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Figura 39: Correlação entre patentes e exogeneidade para British 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A relação entre patentes e centralidade na Total é estatisticamente significativa, uma vez que 

o nível descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 40). O nível de significância R2 da 

variável é inferior ao da Sinopec, mas superior ao da British e da Shell, sendo capaz de 

explicar 28,45% do modelo de regressão. Adicionalmente, a correlação r indica uma relação 

quadrática entre a centralidade e o número de patentes por pesquisador. 
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Figura 40: Correlação entre patentes e centralidade para Total 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à exogeneidade, a relação com o número de patentes da Total também foi 

estatisticamente significativa com um nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 41). O 

nível de significância R2 da variável foi inferior ao da Sinopec, ao da Shell e ao da British, no 

valor de 27,77%. A correlação r é de 0,53 e indica uma relação linear positiva entre a 

exogeneidade e o número de patentes por pesquisador. 
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relação entre Y e X é:
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Figura 41: Correlação entre patentes e exogeneidade para Total 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A regressão das variáveis de rede selecionadas considerando as patentes obtidas por 

pesquisador é estatisticamente significativa, pois todas apresentaram um nível descritivo p-

value menor que 0,05. Neste momento é possível retomar a primeira questão formulada no 

início deste trabalho: há efeitos da colaboração na produtividade em obtenção de patentes para 

estas empresas? A resposta é afirmativa. Existem efeitos e eles podem ser medidos pelas 

variáveis centralidade e exogeneidade. Neste sentido, os resultados acima apresentados 

permitem rejeitar a hipótese H0 e aceitar a hipótese H1 que foram enunciadas na introdução 

deste trabalho (ver Quadro 1 - Hipóteses investigadas). A seguir serão discutidos os 

resultados para a Sinopec, Shell, British e Total, considerando-se a combinação das variáveis 

selecionadas centralidade e exogeneidade. As figuras apresentam os valores e gráficos 

relacionados ao nível de significância (p-value), ao nível de significância (R2) e à dispersão 

das variáveis nos modelos estatísticos. 

(p < 0,05).
A relação entre Patents e Exogenous é estatisticamente significativa

Sim Não

0 0,05 0,1 > 0,5

P < 0,001

regressão.
27,77% da variação em Patents pode ser explicado pelo modelo de

Inferior Superior

0% 100%

 R-quadrado = 27,77%

aumenta, Patents também tende a aumentar.
A correlação positiva (r = 0,53) indica que quando Exogenous

-1 0 1
Negativo Perfeito Nenhuma correlação Positivo Perfeito

0,53

86420

20

10

0

Exogenous

P
at

e
n

ts

causa Y.

Uma relação estatisticamente significativa não sugere que X
 
um valor desejado ou amplitude de valores de Patents.
encontrar as configurações de Exogenous que correspondem a
ser usada para prever Patents para um valor de Exogenous, ou

Se o modelo se encaixar bem aos dados, esta equação poderá
   Y = 0,5675 + 1,151 X
relação entre Y e X é:
A equação ajustada para o modelo linear que descreve a

Y: Patents

X: Exogenous

Há uma relação entre Y e X?

Gráfico de Linha Ajustada para Modelo Linear
Y = 0,5675 + 1,151 X

Comentários

Regressão de Patents vs Exogenous
Relatório Resumo

% de variação explicado pelo modelo

Correlação entre Y e X



 
130 

 

 

5.3.3 Composição dos modelos 

A correlação isolada das variáveis, embora identifique os efeitos, não é capaz de mensurar 

quão impactantes elas são. A combinação das variáveis em um modelo enriquece a análise 

estatística ao ponto de quantificar os efeitos e estabelecer predições. Na Sinopec, a regressão 

múltipla das variáveis centralidade e exogeneidade é estatisticamente significativa, uma vez 

que o nível descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 42). Adicionalmente, o nível de 

significância R2 é capaz de explicar 79,08% da variação em patentes. A apresentação dos 

gráficos de dispersão sem o fundo cinza ratifica a adequação das variáveis ao modelo de 

regressão. 

Figura 42: Regressão múltipla na Sinopec 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

significativa (p < 0,10).
A relação entre Y e as variáveis X no modelo é estatisticamente

Sim Não

0 0,1 > 0,5

P < 0,001

regressão.
79,08% da variação em Y pode ser explicado pelo modelo de

Inferior Superior

0% 100%

 R-quadrado = 79,08%

para Patents.
correspondem a um valor desejado ou a uma amplitude de valores
para encontrar as configurações para as variáveis X que
para predizer Patents para valores específicos das variáveis X, ou
Se o modelo se ajusta bem aos dados, essa equação pode ser usada

 
X1^2; X2^2; X1*X2
X2: Exogenous
X1: Degree
relação entre Y e as variáveis X:

Os seguintes termos estão na equação ajustada que modela a

30150

20

10

0

1050

Degree Exogenous

Há uma relação entre Y e as variáveis X? Comentários

Patents versus Variáveis X

que não está no modelo.

representa uma variável X
Um gráfico de fundo cinza

Regressão Múltipla para Patents
Relatório Resumo

% de variação explicado pelo modelo



 
131 

 

A regressão múltipla também é estatisticamente significativa na Shell, uma vez que o nível 

descritivo p-value é menor que 0,05 (Figura 43). Quanto ao nível de significância R2, ele tem 

um poder explicativo menor que o da Sinopec de apenas 38,05%. A apresentação dos gráficos 

de dispersão sem o fundo cinza ratifica a adequação das variáveis centralidade e exogeneidade 

ao modelo de regressão. 

 

Figura 43: Regressão múltipla na Shell 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à British, a regressão múltipla é estatisticamente significativa com um 

nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 44). O nível de significância R2 é inferior ao 

da Sinopec e explica 49,02% da variação em patentes, embora seja superior ao encontrado 

para a Shell. A apresentação dos gráficos de dispersão sem o fundo cinza ratifica a adequação 

das variáveis centralidade e exogeneidade ao modelo de regressão. 
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Figura 44: Regressão múltipla na British 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Finalmente, para a Total, a regressão múltipla para as variáveis também foi estatisticamente 

significativa com um nível descritivo p-value menor que 0,05 (Figura 45). O nível de 

significância R2 foi inferior ao da Sinopec no valor de 73,37%, mas superior ao encontrado na 

British e na Shell. A apresentação dos gráficos de dispersão sem o fundo cinza ratifica a 

adequação das variáveis centralidade e exogeneidade ao modelo de regressão. 
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Figura 45: Regressão múltipla na Total 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As figuras acima mostram que as variáveis selecionadas são estatisticamente significativas e 

explicam a produtividade em patentes nas redes de inovação investigadas, pois as respostas 

dos modelos têm um nível descritivo p-value menor que 0,10. Adicionalmente, os 

coeficientes identificados são adequados ao modelo de equação, uma vez que o valor de 

inflação dos fatores (VIF) é menor que 5 e o Cp de Maslow é menor ou igual ao número de 

fatores mais 1 (Tabela 29).  
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Tabela 29: Adequação das variáveis aos modelos 

Empresa 
Centralidade Exogeneidade 

VIF Cp de Malow VIF Cp de Malow 
Sinopec 1,14 3 1,14 3 

Total  1,13 3 1,13 3 
British 1,02 3 1,02 3 
Shell 1,22 3 1,22 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Neste sentido, a equação proposta por este trabalho para compreender os efeitos das variáveis 

que medem a colaboração sobre a produtividade em patentes para as empresas selecionadas 

tem a seguinte combinação de fatores: 

Patentes = B0 + B1 * Centralidade + B2 * Exogeneidade 
  
(1) 

 

 

A equação relaciona a produtividade em patentes nas redes com as variáveis centralidade e 

exogeneidade. Os coeficientes B1 e B2 representam os efeitos das variáveis independentes na 

produtividade em patentes das redes de inovação (Tabela 30). A replicação dos fatores nos 

modelos é uma estratégia de pesquisa que permite comparar os coeficientes dos modelos entre 

as empresas. No que diz respeito aos coeficientes, a Shell é a empresa com maior ponto de 

intersecção com o valor de 0,7340, seguida pela British com 0,1350, a Sinopec com -0,0879 e 

a Total com -0,2520. O valor elevado para o ponto de intersecção para a Shell tem relação 

com o número de pesquisadores isolados que estão sem coautorias em patentes. Ela apresenta 

178 atores isolados na rede, seguida pela British com 20, a Total com 14 e a Sinopec com 8. 

A intersecção em Y (B0) é uma característica dos atores isolados, uma vez que eles 

apresentam valores nulos para centralidade e exogeneidade. 
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Tabela 30: Coeficientes de correlação 

Empresa 
Intersecção em Y 

(B0) 

Centralidade 

(B1) 

Exogeneidade 

(B2) 

Shell 0,7340 0,5538 0,6200 

British 0,1350 0,4358 0,9006 

Sinopec -0,0879 0,2266 1,0598 

Total -0,2520 0,6625 0,7085 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

Neste momento é possível retomar a segunda questão formulada no início deste trabalho: 

quão impactantes são os efeitos na produtividade em obtenção de patentes? No que diz 

respeito à centralidade, a Total apresentou o maior coeficiente, no valor de 0,6625, seguida 

pela Shell com 0,5538, a British com 0,4358 e a Sinopec com 0,2266. A Sinopec apresentou o 

maior coeficiente para exogeneidade no valor de 1,0598, seguida pela British com 0,9006, a 

Total com 0,7085 e a Shell com 0,6200. No que diz respeito ao nível de significância R2 

ajustado dos modelos, a Sinopec apresentou o maior valor de 77,66%, seguida pela Total com 

59,87%, a British com 43,43% e a Shell com 27,59% (Tabela 31).  

 

Tabela 31: Significância dos modelos 

Empresa R2 R2 (Ajustado) 
Sinopec 77,68% 77,66% 
Total 60,19% 59,87% 

British 43,78% 43,43% 
Shell 27,75% 27,59% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Ainda que as variáveis selecionadas não componham modelos que expliquem plenamente a 

produtividade em patentes, eles são estatisticamente válidos e podem contribuir nas atividades 

de gestão das redes de inovação. É importante destacar que os resultados das tabelas acima 

são para a equação de primeira ordem proposta neste trabalho. Eles são inferiores aos das 

figuras apresentadas nesta seção, uma vez que não acrescentam os termos X2^2 e X1*X2 na 

composição da equação.  
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6 Considerações finais 

O relacionamento em redes conectadas intensifica a colaboração, pois permite a troca de 

conhecimentos entre os subgrupos. É possível identificar uma relação entre o número de 

pesquisadores nas redes o número de patentes obtidas (ver Tabela 13 - Pesquisadores por 

patente). A Sinopec destaca-se pelo número de pesquisadores e pelo crescente número de 

patentes, embora tenha um volume menor de investimento sobre a receita líquida em 

comparação com as outras empresas (Tabela 3 - Investimentos em P&D). Ao longo da 

pesquisa, a Shell já vinha apresentando resultados diferenciados. Nas análises preliminares, 

ela obteve o menor resultado para arbitragem, intermediação, centralidade e exogeneidade 

(Tabela 26 - Correlação das variáveis) e um baixo poder explicativo R2 na composição do 

modelo. Adicionalmente, seu elevado valor no ponto de intersecção em Y (B0) revela baixos 

resultados para centralidade e exogeneidade na rede (ver Tabela 30 - Coeficientes de 

correlação).  

A British e a Total apresentaram médias semelhantes na análise descritiva e grafos de rede 

com distribuição geodésica similar para os pesquisadores (ver seção 5.2 - Redes de 

pesquisadores).  Ainda que não seja possível comparar os grupos sociais em contextos 

diferentes (LIN, 1999), as estratégias de manutenção das redes são evidentes no 

enquadramento das empresas. Enquanto a Sinopec aloca pesquisadores no grupo principal que 

representa os atores colaborativos, a Shell, a British e a Total concentram seus pesquisadores 

no grupo secundário, composto por subgrupos fragmentados com menor conectividade (ver 

seção 5.2.1 - Sinopec Limited). Nos resultados, as teorias sobre Os sistemas sociais (ver 

Capítulo 1) comparecem para compreender a inovação em patentes na indústria de petróleo e 

gás, uma vez que na Sinopec foi possível observar que os grupos mais colaborativos são mais 

produtivos. Ainda que a Sinopec, a Shell, a Total e a British apresentem grafos e métricas 

diferenciáveis, elas são empresas que investem redes de inovação e mantêm estruturas 

colaborativas. 

No que diz respeito à teoria sobre As redes sociais (ver Capítulo 2), é possível afirmar que 

há efeitos da estrutura social sobre o resultado em patentes na indústria de petróleo e gás. Na 

tentativa de sugerir um modelo, tendo por base os casos estudados, este trabalho considera 

que os resultados em inovação são impactados pelos investimentos e a produtividade:  
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� Resultado = f (Investimentos; Produtividade) 

 

Pressupõe-se que as empresas com maior investimento estarão entre aquelas com maior 

receita líquida (ver Capítulo 3 - Investimentos em P&D). Neste sentido, a China é o país 

com menor investimento sobre receita no estudo que considera as mil maiores empresas de 

capital aberto do mundo (ver Figura 7: Investimentos por região). Entretanto, a ascensão 

chinesa em número de patentes no final dos anos 90 (ver Figura 10 - Aplicação de patentes 

por região) ocorre de forma simultânea ao aumento no número de pesquisadores (ver Figura 

20 - Evolução no número de pesquisadores). Adicionalmente, a análise dos relatórios da 

WIPO indica que a China é a região com maior número de patentes residentes e a segunda em 

número de patentes não residentes (ver Capítulo 3.2 - Bases de registro de patentes). No 

nível da empresa, a chinesa Sinopec apresentou a maior proporção de patentes em parceria 

entre as indústrias investigadas (ver Tabela 10: Submissões das patentes). Embora a 

Sinopec tenha um volume menor de investimentos em P&D em comparação com as outras 

empresas investigadas neste trabalho (ver Tabela 3 - Investimentos em P&D), ela foi a 

segunda maior empresa do mundo em receita líquida (ver Tabela 1 - Maiores empresas do 

mundo) e a maior entre as que atuam na indústria de petróleo e gás (ver Tabela 2 - Receita 

líquida).  

Neste sentido, não basta apenas investir, é importante adotar mecanismos que garantam 

resultados compatíveis com os sacrifícios econômicos realizados. Os investimentos em 

inovação não são os únicos fatores que explicam a produtividade na obtenção de patentes. O 

nível de articulação das redes é uma condição que deve ser considerada, pois atrair atores 

externos à empresa que participam de institutos de pesquisa ou universidades acadêmicas 

constrói capital social com menor investimento (ver seção 5.1.1 Agentes intermediários). O 

efeito da colaboração sobre a produtividade é verificado para as empresas investigadas, uma 

vez que foram encontrados resultados significativos sobre os efeitos da centralidade e 

exogeneidade nas redes de inovação (ver seção 5.3.3 - Composição dos modelos). As 

análises estatísticas indicam que há uma relação direta e significativa entre o número de 

patentes obtidas e a conectividade das redes, medida pela centralidade e exogeneidade no 

nível dos pesquisadores:  
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� Produtividade = f (Centralidade; Exogeneidade).  

 

Neste sentido, é possível afirmar que as regressões são significativas para as redes de 

inovação da Sinopec, da Shell, da British e da Total, considerando-se as variáveis centralidade 

e exogeneidade (H1a). Os modelos explicativos apresentaram respectivamente um nível de 

significância R2 de 0,78, 0,52 e 0,39 nas redes da Sinopec, Total e British (Tabela 32). No que 

diz respeito à Shell, o nível de significância R2 foi de 0,26 na relação entre as variáveis e a 

produtividade em patentes. Adicionalmente, o maior nível de significância encontrado no 

presente trabalho foi de 78%, número superior aos estudos precedentes de Bulkley e Alstyne 

(2004; 2006) e Kang et al. (2011). 

 

Tabela 32: Nível de significância final 

Modelo explicativo R2 

Sinopec 78% 

Total 52% 

Kang et al. (2011) 50% 

Bulkley e Alstyne (2006) 49% 

Bulkley e Alstyne (2004) 40% 

Bp 39% 

Shell 26% 

Fonte: elaborado pelo autor 
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É importante destacar que há uma diferença significativa no tamanho das redes no corpus 

deste trabalho e os de Bulkley e Alstyne (2004; 2006) e Kang et al. (2011). A pesquisa nos 

Big Data de patentes permitiu elevar tamanho das redes e aumentar o poder explicativo dos 

resultados estatísticos. Enquanto Bulkley e Alstyne (2004; 2006) e Kang et al. (2011) 

analisaram o comportamento de 39, 47 e 100 atores, respectivamente, o presente trabalho 

coletou dados que envolveram 3.432 pesquisadores. Ainda que os modelos aqui apresentados 

não expliquem plenamente a relação entre as variáveis selecionadas e a produtividade em 

patentes nas redes de inovação, eles apresentaram resultados estatisticamente significativos 

que podem confirmar as hipóteses H1 e H1a enunciadas.  

 

6.1 Limitações do estudo 

Os modelos têm por finalidade predizer resultados a fim de orientar as ações de gestão sobre 

as redes de inovação. Entretanto, há requisitos estatísticos que devem ser cumpridos para 

garantir a confiabilidade das predições. Neste momento, é possível retomar a terceira questão 

formulada no início deste trabalho: é possível predizer a produtividade em patentes com as 

variáveis selecionadas? A resposta é negativa. No que diz respeito ao presente trabalho, foi 

encontrado um número significativo de resíduos grandes e valores atípicos nos modelos 

estruturados que impedem caracterizá-los como preditivos (H1b). Foi identificado um nível 

descritivo p-value menor que 0,005 para o teste de Anderson-Darling nos modelos estatísticos 

da Sinopec, Shell, British e Total. Tal resultado caracteriza a aceitação da hipótese nula e 

conclui que os resíduos não representam uma distribuição normal. 
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Figura 46: Análise de resíduos nas redes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Entretanto, é importante ressaltar que o número significativo de resíduos grandes e valores 

atípicos não reduz a capacidade explicativa dos modelos para o fenômeno investigado. 

Embora os resíduos e os valores atípicos determinem a capacidade preditiva, é no nível de 

descrição (p-value) e no nível de significância (R2) que reside a capacidade explicativa dos 

modelos estatísticos. Sendo assim, os resultados obtidos permitem sustentar a conclusão deste 

trabalho e validar estatisticamente as hipóteses H1 e H1a enunciadas. Adicionalmente, ainda 

que a British, a Shell, a Total e a Total estejam entre as sete empresas com maiores receitas, 

elas não são em número suficiente para representar a indústria de petróleo e gás.  
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A centralidade e a exogeneidade indicam estágios da ação social que reconfiguram as redes. 

Essas medidas retratam, ao mesmo tempo, a dinâmica social e o nível de colaboração no 

grupo, uma vez que são os resultados que dão sentido à colaboração nas empresas (ver Figura 

2 - A dinâmica social). Mesmo que as conclusões aqui apresentadas sejam restritas às 

empresas investigadas, elas apresentam resultados significativos que explicam a 

produtividade em patentes, confirmam hipóteses e servem de base para futuros trabalhos. 

Ainda que não seja possível generalizar a relação entre colaboração e produtividade, este 

trabalho serve de rota para estabelecer um modelo preditivo sobre produtividade em patentes 

nas redes de inovação. Enfim, este trabalho considera que a abertura é um diferencial que 

proporciona vantagem competitiva (CHESBROUGH, 2006, p. 11; TAPSCOTT e 

WILLIAMS, 2007) e promover conexões aumenta a produtividade das redes. Neste sentido, a 

rede é influenciada pelo seu contexto e esse por ela (WELLMAN, 1996). Da mesma forma 

que as redes selecionam, elas são selecionadas, o silêncio é um dos aspectos mais críticos no 

diálogo entre redes e participantes. É esperado que as redes estabeleçam contratos intelectuais 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996) entre seus membros para impedir tentativas 

de anular participações por competição e disputa de interesses, pois quem não cria ou é 

impedido de criar valor, migra para ou constrói espaços de exclusão (CASTELLS, 1999). 
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