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RESUMO 

 
O objetivo dessa dissertação é examinar como se propagam as informações e os 

recursos no interior das redes de relacionamentos em dois grupos distintos de 

empresas: Empresas de Alto Desempenho Inovativo e Empresas de Baixo 

Desempenho Inovativo. Optou-se, primeiramente, por categorizar dois grupos 

distintos de empresas pelos criterios de desempenho inovativo. Assim sendo, a 

pesquisa de campo teve dois momentos distintos. Primeiramente, foram 

selecionadas empresas da base de dados do Sindicato das Empresas Calçadistas 

de Nova Serrana, Minas Gerais, que se destacam no desenvolvimento de novos 

processos e produtos, e outro grupo focal de empresas que apresentam dificuldades 

em inovar. Oito categorias comuns de empresas de alto e baixo desempenho 

inovativo foram levantadas. Num segundo momento, as redes de relacionamentos 

dessas empresas foram mapeadas. Verificou-se que empresas de alto desempenho 

inovativo apresentam redes de relacionamentos mais densas, com grande 

interconexões do atores, prevalências de laços fortes, e laços fracos que fazem 

pontes além do Território Produtivo pesquisado. No outro extremo, empresas de 

baixo desenvolvimento inovativo apresentam redes de relacionamento mais difusas, 

com presença relevante de atores isolados e sem interconexão na rede, com 

prevalência de laços fracos.  

 

Palavras-chave: Inovação. Dimensões da inovação. Redes de Relacionamento. 

Medidas Estruturais e Relacionais de Rede Social.  



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to examine how to propagate the information an 

resources withim the networks of relationships in two distinct groups of companies: 

Companies of high innovative performance and companies of low innovative 

performance. It opted, firstly by categorize two distinct groups of companies by 

criterion of innovative performance. Therefore, the field research had two distinct 

moments. First, companies were selected from the database of the Syndicate of 

Footwear Companies of Nova Serrana, Minas Gerais, that stand ou in the 

development of new processes and products. And another focal group of companies 

that present difficulties to innovative. Eight common categories of companies of high 

and low innovative performance were raised. In a second moment, the networks of 

relationships of these companies were mapped. It was checked that high-

performance innovative companies feature relationship networks denser, with great 

interconnections of actors, prevalences of strong ties, and weak ties that make 

brigdes beyond the Productive Territory searched. At the other extreme, companies 

of low development innovative feature relationship networks more diffuse, with a 

significant presence of actors isolated and without interconnection in the network, 

with prevalence of weak ties.  

 

Key words: Innovation. Dimensions of Innovation. Relationship Networks. Structural 

and Relational Measures of the Social Network. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O problema de pesquisa 
 

A ênfase nos Arranjos Produtivos Locais tornou-se fonte de estudos diversos 

na literatura acadêmica. Esses estudos buscam respostas de como algumas 

localidades apresentam uma maior dinâmica de crescimento, balizados em 

lançamentos de novos produtos e processos em comparação a outras regiões que 

permanecem estagnadas sem apresentar evoluções aparentes. 

A crescente relevância do tema está contextualizada na importância da 

inserção de regiões e países num espaço mercadológico cada vez mais globalizado 

e competitivo, onde os autores procuram contribuir, sobretudo a partir do início do 

século XX, para o aumento da compreensão de como esses espaços se interagem e 

criam externalidades positivas em sua dinâmica de crescimento e na elevação dos 

índices de produtividade e inovação em seu interior.  

Marshall alega que a concentração de empresas numa determinada área, que 

o mesmo chama de “Indústria Localizada”, tem funções variadas de “preparar os 

avanços modernos em divisão do trabalho nas artes mecânicas e na tarefa da 

administração da empresa. ” (Marshall, 1982, p. 232); Muller (2009) alega que um 

cluster é uma rede de empresas e instituições interligadas em um campo particular 

da indústria que está circunscrita em uma determinada área geográfica, e que 

pertencendo a essa área, as empresas podem aumentar sua capacidade de 

inovação beneficiando-se de externalidades como o conhecimento que é gerado 

internamente ao arranjo, maiores acessos a recursos e tecnologias que são 

susceptíveis de ajudar as empresas a adquirir vantagens competitivas em relação 

aos concorrentes que não fazem parte dessa rede. 

Perroux alega que em um 

 

[...] polo industrial complexo e geograficamente concentrado e em   crescimento, registram-
se efeitos de intensificação das atividades econômicas devidos à proximidade e aos 
contatos humanos [...]. Na ordem da produção, há tipos de produtos que se formam, inter-
influenciam, criam as suas tradições e eventualmente participam num espirito coletivo de 
empresários, trabalhadores qualificados, e quadros industriais. (Perroux, 1967, p. 174). 

 

 Compreendendo as sinergias da concentração espacial da produção com o 

próprio desenvolvimento da civilização, e num outro extremo, alegando que esse 

tema ficou esquecido da literatura econômica hegemônica por quase cem anos, 
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Cassiolato e Lastres (2003) alegam que a dimensão espacial tem sido resgatada, 

em particular, a partir da tentativa de entender as razões que levaram ao surgimento 

de aglomerados de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) eficientes e competitivas 

em certas localidades particulares, sendo os casos mais difundidos da Terceira Itália 

e do Vale do Silício nos Estados Unidos. Para esses autores, esse foco renovado na 

questão espacial da produção ganha corpo atualmente devido à grande 

reestruturação produtiva em que passa o mundo, e na busca de uma melhor 

compreensão de fatores competitivos das empresas. O foco de análise sai da 

empresa individual e passa a incidir nas relações dinâmicas entre empresas e 

demais instituições dentro de um espaço geograficamente definido, “assim como a 

privilegiar o entendimento das características do ambiente onde estas se inserem. ” 

(Lastres & Cassiolato, 2003, p. 23). 

O destaque nos estudos dessas regiões, ainda segundo Lastres e Cassiolato 

(2003), vem privilegiar a investigação das relações entre conjuntos de empresas e 

destes com outros atores; dos fluxos de conhecimentos, em particular, em sua 

dimensão tácita; das bases dos processos de aprendizado para as capacitações 

produtivas, organizacionais e inovativas como fontes de diversidade e vantagens 

competitivas. 

Análises de aglomerações produtivas bem-sucedidas, como o Silicon Valley, 

na Califórnia, e a Terceira Itália, dentre outras, demonstram que, geralmente, essas 

aglomerações têm surgido espontaneamente e que, à medida que evoluem e se 

fortalecem, é comum o surgimento de instituições responsáveis pela estrutura e 

mecanismo de suporte e pela definição de diretrizes para o desenvolvimento desse 

conjunto de atividades (Britto, 2000). 

Verifica-se, pela abrangência do tema, que a literatura dedicada às 

aglomerações produtivas apresentou evoluções taxonômicas e metodológicas 

distintas, sempre congruentes com o enfoque especifico que pretende evidenciar e 

consoantes com as distintas contribuições teóricas. A literatura corrente é ampla e 

diversificada, com contribuições de várias áreas de conhecimento. Assim surgiram 

tipologias como: Distritos Industriais, usados pelos herdeiros de Marshall (1982); 

Cluster, valorizados nos trabalhos de Porter (2004); Arranjos Produtivos e Inovativos 

Locais, Arranjos Produtivos Locais, sendo esses conceitos utilizados pela Redesist 

no Brasil; e Milieux Innovateur – utilizado pelo GREMI, na França - sendo que seus 
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métodos e análises se diferenciam ao longo das diversas linhas de investigações 

que utilizam (Vale & Castro, 2010).  

 Crocco, Santos, Simões e Horácio (2001), reconhecendo a dispersão de 

conceitos ligados às aglomerações produtivas – tais como distritos e polos 

industriais, clusters, redes e outros – alegam que essas regiões têm auxiliado 

médias, pequenas e micro-empresas a superar barreiras ao seu crescimento. 

Alegam ainda que  

 

[...] o aglomerado produtivo pode se beneficiar do aumento da capacidade de negociação 
coletiva de insumos e componentes, podendo reduzir custos de produção e, ao mesmo 
tempo, exigir um maior nível de qualidade e maior especialização das plantas [...], troca de 
informações técnicas e de mercados, emergência de centros de prestação de serviços, 
treinamento da mão-de-obra, criação de consórcios diversos para compra e venda de bens e 
serviços, são todas vantagens associadas com as características típicas de distritos 
industriais. (Crocco, Santos, Simões & Horácio, 2001, p. 57). 

 

Evidencia-se, no entanto, como importantes fatores para o crescimento de 

uma região, além dos ativos produtivos existentes, tanto internos como externos, 

citados na literatura, outros de natureza mais intangíveis como as dimensões de 

suas redes sociais aí presentes ou o caráter dinâmico de tais configurações (Vale, 

2006). Essa concepção mais voltada para as características das redes sociais que 

permeiam esses territórios,  

 

[...] afetam, de certa forma, a própria conformação da matriz de insumo-produto, à medida 
que condicionam o que será ou não ‘apropriado’ como recurso local e o que será 
‘transacionado’ com o mundo exterior, dentro de um conjunto de possibilidades objetivas e 
concretas, teoricamente disponíveis para a região. (Vale, 2006, p. 37). 

 

Esse argumento da imersão social enquanto ativo intangível, que permeia as 

relações econômicas, e enquanto processo que pode levar a troca de informações e 

recursos tem seu expoente em Granovetter (1973, 1985, 2005) ao desenvolver os 

conceitos de laços fortes e fracos, e ao dizer que quanto mais laços fortes se tem, 

mais encapsulado se está em termos de conhecimento do mundo além de seu 

próprio círculo. Para Granovetter (1973), os laços fracos são importantes para 

acessos a diferentes tipos de informações e novidades. Essa perspectiva abre 

espaço para estudos de como as informações e recursos transitam no interior das 

redes sociais, criando processos dinâmicos de inovações, em aglomerações 

produtivas, através de suas redes empresariais. 
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Ao procurar compreender esse processo, este trabalho fez uma análise das 

redes sociais enquanto canais preferenciais de transmissão e sustentação de 

informações e recursos inovativos numa aglomeração produtiva, através de suas 

redes empresariais. Procurou, neste sentido, cobrir uma lacuna nos estudos que 

abrangem os territórios produtivos ao evidenciar não os ganhos de cooperação 

através de ativos tangíveis a essas regiões, mas, sobretudo, aos ganhos de 

cooperação intangíveis que se relacionam à configuração de suas redes sociais e às 

diferenças qualitativas no conteúdo informacional que trafega através dessas 

ligações.  

Nesta mesma linha de estudo, Li, Batheli e Wang (2012), desenvolvem a 

concepção dos relacionamentos no interior de aglomerações produtivas ao dizer que 

apesar das diferentes abordagens usadas, um consenso sobre as estruturas dessas 

regiões competitivas é que elas combinam atividades econômicas e culturais no 

nível local, através de ligações não negociadas (além de negociadas), ecoando com 

o argumento da imersão social. E ainda, que análises de regiões bem-sucedidas 

apresentam uma dinâmica intrínseca das redes sociais que a suportam e revelam 

interações únicas, dificilmente replicáveis, uma vez que a vocação local, 

invariavelmente, é uma variável fundamental que determina o desenvolvimento 

histórico, econômico, e fundamentalmente, a criação de processos virtuosos no 

interior dessas aglomerações. 

Ao analisar a aglomeração produtiva do Vale do Silício nos Estados Unidos, 

onde se criou um ciclo virtuoso de grande dinamismo, Castilla, Wang, Granovetter e 

Granovetter (2000) alegam que as companhias competem intensamente, mas 

aprendem simultaneamente sobre a evolução dos mercados e das tecnologias 

através de comunicações informais, projetos colaborativos e laços comuns às 

associações de pesquisa e universidades, dando uma importância fundamental, 

nessas regiões, para o papel desempenhado pelas spin-offs, que quebram, em 

última instância, o dilema do inovador, que é a resistência à mudança baseada em 

sucessos passados. 

Casarotto e Pires (2001) alegam que as redes de empresas e as relações 

sólidas e de longo prazo podem conferir um suporte estratégico e operativo que 

permite a conquista de vantagens competitivas às empresas e que: 
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O incremento do nível tecnológico das empresas do território, por meio do desenvolvimento 
de novas tecnologias e sua aplicação em produtos e processos, pode ser realizado pela rede 
de empresas e consórcios, mas também por meio de uma rede de relacionamento externa, 
com universidades, centros de pesquisa e outras formas de organizações empresariais 
nacionais ou externas. (Casarotto & Pires, 2001, p. 51) 

 

Apesar da relevância do tema das redes sociais em aglomerações produtivas, 

com literatura extensa em países mais desenvolvidos, Vasconcelos e Oliveira (2012, 

p. 531) alegam que poucos estudos no Brasil têm abordado o assunto 

correlacionando redes sociais e seus impactos em processos inovativos. Pesquisas 

realizadas por esses autores em sete periódicos nacionais e anais de dois 

congressos (Revista de Administração de Empresas - RAE, Revista de 

Administração de Empresas Eletrônica - RAE eletrônica, Revista de Administração 

Contemporânea - RAC, Revista de Administração Contemporânea Eletrônica - RAC 

Eletrônica, Organização e Sociedade - O&S, Revista de Administração da 

Universidade de São Paulo - RAUSP, Revista Eletrônica de Administração - READ, 

Encontro de Estudos Organizacionais - Eneo - 2006 a 2010 e Encontro Nacional da 

ANPAD - EnANPAD - 2006 a 2010), não encontraram trabalhos que focalizem 

especificamente a imersão social (relacional e estrutural) e seus impactos nos 

resultados empresariais - desempenho, aquisição de capacidades e inovação, por 

exemplo. 

Correlacionar redes sociais com inovação tem em Nova Serrana, Minas 

Gerais, um objeto de estudo bem fundamentado, pois esta cidade, considerada a 

capital nacional do tênis esportivo, tem grande parte de sua produção composta de 

produtos com baixo nível inovativo, refletindo este fato no baixo índice de exportação 

da indústria local e produtos com baixo valor agregado, direcionados, sobretudo, às 

classes C e D (Crocco et al., 2001; Resende, 2004; Suzigan, Furtado, Garcia & 

Sampaio, 2005; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

[SEBRAE], 2007). 

Mesmo considerando que sua matriz produtiva seja estrategicamente 

caracterizada por produtos com baixo valor agregado, procurando se diferenciar via 

preço, tal fato pode ensejar preocupações relacionadas com a sobrevivência da 

aglomeração no longo prazo frente as consequentes retrações que por ventura 

possam advir da economia nacional, reduzindo sua inserção mercadológica e 

reafirmando sua vocação de ser uma aglomeração produtiva de sobrevivência. 

Nesta perspectiva, a estratégia de produzir produtos de baixo valor agregado para 
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atingir um determinado segmento social pode estar tornando a aglomeração 

produtiva refém de uma produção e de uma perspectiva de mercado que solapa seu 

desenvolvimento a patamares mais elevados de inovações.  

Conclusões convergentes a respeito das dificuldades de inovação no interior 

do território produtivo de Nova Serrana atribuem razões diversas. Resende (2004) 

considera o arranjo como de sobrevivência, de pequenas e micro-empresas, 

atuando num setor com poucas barreiras de entrada. Sugizam et al. (2005) 

apresentam quatro razões: a) número elevado de microempresas informais 

fabricantes de tênis falsificados; b) notórias deficientes em termos das chamadas 

capacitações técnicas superiores; c) sistemas de comercialização da produção local 

tornam as empresas reféns da competição via preço baixo; d) e embora haja 

elevada manifestação de solidariedade, há pouca cooperação em sentido amplo 

entre as empresas fabricantes de produtos finais. 

Diante das evidências apresentadas por Crocco et al. (2001), Resende 

(2004), Sugizan et al. (2005), constata-se que Nova Serrana é uma aglomeração 

produtiva que vem apresentando baixa capacidade de inovação e mudança, mesmo 

considerando todos os atributos facilitadores apresentados na literatura, como ótima 

infraestrutura física, instituições de apoio que estão presentes no interior da 

aglomeração produtiva, local privilegiado, e ainda estar próximo a grandes centros 

consumidores.  

 Sendo assim, examinar as relações porventura existentes entre redes sociais 

e inovação poderá eventualmente fornecer evidências de como os laços sociais se 

inter-relacionam e contribuem, seja para criar ou inibir processos inovativos. Uma 

das razões poderá estar associada à natureza da imersão (embeddedness) das 

empresas, ou seja, a natureza e conformação de suas redes de interações locais e 

externas. 

Dentro desse referencial, o propósito desse trabalho é de investigar como os 

processos inovativos, atualmente considerados deficientes em Nova Serrana, se 

propagam e são sustentados por meio das redes sociais de seus atores. Não se 

identificou literatura prévia que abordasse, no caso de Nova Serrana, a temática da 

inovação associada a redes interpessoais. Neste contexto, a questão que norteará 

este trabalho é: 

“Como as redes de relacionamentos presentes em Nova Serrana 

propagam e sustentam processos inovativos em duas categorias distintas de 
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empresas: Empresas de alto desempenho inovativo e empresas de baixo 

desempenho inovativo”? 

 

1.2 Justificativa 
 

Grande vertente dos estudos consultados que versam sobre inovação em 

territórios produtivos, apontam, invariavelmente, para os ganhos de externalidades 

das empresas que fazem parte dessas redes empresariais sem, no entanto, 

evidenciar o papel desempenhado pelas redes sociais que lhes estão submersas.  

No Brasil, especificamente, este fato pode ser apreciado pelo levantamento 

bibliográfico e bibliométrico realizado por Rasera e Balbinot (2010), em que se 

pesquisou “Redes de Inovação”, “Inovação em Redes” e “Inovação Aberta”, 

abrangendo artigos de 2005 a 2009 que abordam assuntos associados à inovação 

em redes. Os autores pontuam que apesar da restrição da pesquisa, que escolheu 

somente um dos eventos nacionais da área de administração, e num período de 

somente cinco anos, o levantamento revelou somente 20 artigos com os temas 

citados. Dentre os artigos selecionados há apenas um que aborda o tema inovação 

através de uma ótica de “uma sociologia da inovação” e Granovetter (1973, 1985, 

2005), enquanto autor seminal dos argumentos dos laços fortes e fracos e da 

imersão social foi citado como referência somente em dois artigos. 

No entanto, apesar da evidência da ausência dos conceitos da sociologia 

econômica nos estudos sobre territórios produtivos no Brasil, especialmente no que 

se refere ao tema Rede Social e Inovação, essa abordagem poderá mostrar-se 

relevante ao enumerar vantagens ou desvantagens competitivas intrínsecas, 

principalmente pelo compartilhamento de recursos intangíveis e através da imersão 

social de seus atores, uma vez que conforme Cunha, Passador e Passador (2011) 

toda rede interorganizacional está inserida num contexto social, principalmente 

quando está espacialmente concentrada num mesmo local, sendo influenciada pelo 

seu desenvolvimento histórico-social. 

Apesar da análise de redes sociais ter sido principalmente província de 

sociólogos, verifica-se que nos últimos anos eles têm se interessado no estudo de 

organizações industriais, ainda que os métodos sistemáticos de análise são de 

origem muito recente. As redes sociais estão na base da estrutura econômica de 

muitas regiões, incluindo algumas que não são muito bem-sucedidas, e têm atraído 
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muito menos atenção; significando este fato que o problema interessante não é se 

as redes são importantes em uma região, mas que tipos de redes estão associadas 

a que tipos de resultados. (Castilla et al., 2000, p. 218). 

Ao analisar a imersão social de um território produtivo, relacionando-a com 

processos inovativos, poderão surgir evidências do motivo pelo qual territórios 

produtivos que apresentam a mesma natureza de recursos de infraestrutura, 

localização e dotação de recursos, se diferenciam ao serem mais inovativos que 

outros. Essa correlação poderá se mostrar profícua, sobretudo no Brasil, onde  

 

[...] grande parte do tecido empresarial registra baixas taxas de inovação e ainda não vê o 
processo de inovação como algo endógeno à firma; apesar dessa percepção ter mudado nas 
últimas décadas, uma vez que a inovação tem sido relacionada fortemente com o aumento da 
competitividade. (Pellegrin, Balestro, Antunes & Caulliraux, 2007, p. 313). 

 

Portanto, é nesse contexto que pode se situar a importância das redes 

sociais, pois 

 

[...] elas dependem da interação de diversos atores – internos e externos à organização – 
dispostos a compartilhar informações e experiências, visando ao aprendizado organizacional 
e, consequentemente, contribuindo para a construção de novos conhecimentos. (Tomaél, 
Alcará & Di Chiara, 2005, p. 101). 

 

Podendo, ainda, de maneira dinâmica propagar e sustentar processos 

inovativos tanto no interior das firmas, como replicação para empresas que 

pertencem ao território produtivo.  

Assim, este trabalho se justificativa ao aprofundar o tema sobre redes sociais 

e sua contribuição para os processos inovativos no interior de territórios produtivos, 

e ao ampliar a compreensão sobre a lacuna que ainda permanece de como a 

inovação se propaga e se sustenta através das redes sociais. Neste sentido, essa 

análise encontra no território produtivo de Nova Serrana um objeto empírico factível 

de ser investigado: a) pela natureza de sua indústria; e b) pelas dificuldades 

apresentadas no nível de inovação e mudança, que foram citadas na literatura 

acadêmica consultada. 

Ao comparar dois grupos distintos de empresas pelo critério do desempenho 

inovativo em produtos e processos e relacionar esses grupos empresariais às redes 

sociais nos quais os mesmos estão imersos, poderão surgir novos argumentos para 

ampliar os conceitos de como a inovação relaciona-se à imersão social, e corroborar 
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os já consagrados pela literatura acadêmica e, ainda, responder o motivo pelo qual 

certos territórios produtivos são mais dinâmicos que outros. 

Podendo delinear novos caminhos de compreensão, busca-se uma ênfase 

maior nas questões endógenas que permeiam os territórios produtivos; e ao 

enfatizar suas redes sociais procura-se evidenciar como as informações e recursos 

transitam em seu interior, criando e fomentando processos inovativos, abrindo, 

assim, novas perspectivas de análise, sobretudo no caso de Nova Serrana. 

Para procurar responder à questão proposta, dispõem-se os objetivos a 

seguir. São objetivos que poderão trazer à tona novos conhecimentos a respeito dos 

processos inovativos no interior da indústria de calçados de Nova Serrana sobre 

uma perspectiva de suas redes sociais. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é descrever como as redes de 

relacionamentos empresariais propagam e sustentam processos inovativos no 

interior do território produtivo calçadista de Nova Serrana, distinguindo entre 

empresas de alto e baixo desempenho inovativo.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar e analisar dois grupos distintos de empresas, que serão 

definidas a partir de critérios baseados em desempenho inovativo, tais 

como: performance de vendas de novos produtos sobre faturamento bruto, 

frequência de lançamento de novos produtos, se a empresa é exportadora 

de produtos, índices de produtividade por funcionário, faturamento bruto no 

último ano, melhorias nos processos de fabricação que levaram a redução 

de custos de fabricação, melhores resultados operacionais e de processos, 

satisfação de clientes e melhoria contínua; 

b) Comparar as redes de empresas com alto desempenho inovativo com as 

redes de empresas com baixo desempenho inovativo, tentando descrever 
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configurações de redes sociais mais aptas em propagar e sustentar 

processos inovativos em seu interior; 

c) Identificar e mapear as redes de vinculações de seus atores centrais, 

verificando se existem diferenças relevantes entre os dois grupos; 

d) Identificar e analisar como as informações e recursos que trafegam nas 

redes pesquisadas são utilizadas para criar e manter processos inovativos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Inovação 
 

A Inovação, enquanto ênfase em novos produtos, novos processos ou 

desenvolvimento de novos mercados, apresenta-se, atualmente, como fator 

determinante na dinâmica de inserção de países, regiões, setores, empresas, 

territórios produtivos; sendo, portanto, aspecto central e não um fenômeno marginal 

do crescimento econômico, conforme vem sendo colocado pelas teorias mais 

tradicionais, nas últimas décadas (Lastres & Cassiolato, 2003). 

Segundo Amato Neto, essa ênfase nos processos inovativos se situa dentro 

de uma nova ordem produtiva mundial, que com o advento do paradigma 

tecnológico da microeletrônica e dos sistemas flexíveis de produção, as 

organizações necessitaram se readaptarem, ganhando relevância os sistemas 

produtivos e organizacionais mais flexíveis, de produção enxuta e de manufatura 

ágil, “elevando assim a tendência de uma maior descentralização e à desintegração 

vertical das grandes estruturas organizacionais.”  (Amato Neto, 2000, p. 25). 

Os estudos de inovação tiveram em Joseph Schumpeter seu precursor no 

início do século XX. Schumpeter faz uma distinção de desenvolvimento calcado na 

teórica clássica, ao dizer que  

 

[...] a análise ‘estática’ não é apenas incapaz de predizer as consequências das mudanças 
descontínuas na maneira tradicional de fazer as coisas; não pode explicar a ocorrência de 
tais revoluções produtivas nem os fenômenos que as acompanham [...] só pode investigar a 
nova posição de equilíbrio, depois que as mudanças tenham ocorrido. (Schumpeter, 1982, p. 
46).  

 

Schumpeter (1982) vê as mudanças no interior dos sistemas produtivos como 

“revolucionarias”, lançando o sistema sempre para um novo plano de 

desenvolvimento ou um novo equilíbrio.  

Essas mudanças são, em sua análise, “novas combinações”, ou ‘inovações’, 

que se apresentam em cinco situações distintas: a) introdução de um novo bem – ou 

seja, um bem com que os consumidores ainda não estejam familiarizados – ou de 

uma nova qualidade de um bem; b) introdução de um novo método de produção, ou 

seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio 

da indústria transformadora, que de modo algum precisa ser baseada numa 

descoberta cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de 
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manejar comercialmente uma mercadoria; c) abertura de um novo mercado; d) 

conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou de bens semimanufaturados; e) 

estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria (Schumpeter, 1982, 

p.48). 

Inovação vem do latim innovare, “fazer algo novo”; a inovação é um processo 

de fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira 

mais ampla possível (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 86); uma inovação pode ser 

disruptiva, no sentido de criar um novo processo ou produto, e até mesmo criar um 

novo mercado; ou incremental, que “abrangem melhorias feitas no design ou na 

qualidade de produtos, aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos 

logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas.” (Tigre, 

2006, p. 74). 

Tigre dá ênfase não somente ao processo da inovação per si, mas como essa 

se difunde no interior das firmas e também através dos ‘relacionamentos 

inteorganizacionais’. A difusão é um “processo pelo qual uma inovação é 

comunicada através de certos canais, através do tempo, entre os membros de um 

sistema social.” Inovação e difusão são processos inseparáveis que permite que a 

própria inovação se estabeleça “revelando as necessidades cambiantes da 

demanda por soluções técnicas. ” (Tigre, 2006, p. 73). 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) alegando que a inovação disruptiva é algo que 

acontece “algumas vezes”, dão grande ênfase à inovação incremental, onde os 

produtos são raramente novos, e a inovação está centrada na otimização ou na 

“eliminação de pragas do sistema”. Esses autores definem os 4P’s da inovação: a) 

inovação de Produto, mudanças nas coisas (produtos e serviços) que uma empresa 

oferece; b) inovação de Processo, mudanças na forma em que os produtos/serviços 

são criados e entregues; c) inovação de Posição, mudanças no contexto em que 

produtos/serviços são introduzidos; d) inovação de Paradigma, mudanças nos 

modelos mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz. 

Para Tidd, Bessant e Pavitt, “há diferentes graus de novidade, desde 

melhorias incrementais menores até mudanças realmente radicais que transformam 

a forma como vemos ou usamos as coisas”. (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 30). 

Inovações radicais são comuns em alguns setores ou atividades, mas às vezes 

transformam a própria base da sociedade, “como foram os casos da energia a vapor 
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na Revolução Industrial ou das presentes mudanças resultantes das tecnologias de 

comunicação e informática. ” (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 30). 

A figura a seguir explicita as dimensões da inovação vista pelos autores 

acima citados e simplificam como a inovação é um processo contínuo que busca a 

melhorias “naquilo que sabemos fazer de melhor”, para chegar a processos e 

produtos radicalmente novos e transformar a sociedade. 

 

Figura 1– Dimensões da Inovação 
 

              NÍVEL DE 

              SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

             NÍVEL DE 

             COMPONENTE 

 

                                              INCREMENTAL                                                                       RADICAL 

 

                                            (“Fazendo aquilo que               (“Novo para a)           (“Novo para o mundo”) 

                                              Fazemos melhor”)                    empresa”  

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2005, p. 32) 

  

Davila, Epstein e Shelton alegam que “inovação é um ingrediente 

indispensável para um sucesso sustentado – ela protege os ativos tangíveis e 

intangíveis contra a erosão do mercado. ” (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 13). 

Portanto é algo que precisa fazer parte substancial dos negócios da empresa, 

precisa fazer parte da estratégia da empresa como algo permanente a buscar. Para 

esses autores a inovação precisa fazer parte do modelo de negócio da empresa e 

ser um processo que esteja além dos limites da empresa. “A organização bem-

sucedida é aquela que se supera no objetivo de fundir seus recursos internos com 

partes selecionadas dos imensos recursos da economia do mundo capitalista. ” 

(Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 31).  

Eles identificam três tipos de inovação: a) inovações incrementais, que levam 

a melhorais moderadas a nível de produtos e processos de negócios em vigor, pode 

ser pensada como uma maneira de se resolver problemas. “A inovação incremental 

é extremamente valiosa para fornecer proteção em relação à corrosão causada pela 

concorrência e que se traduz na redução de fatia de mercado, de lucratividade, ou 

Novas Versões de 

Motores 

Automotivos, 

Aviões, Aparelhos 

de TV. 

Novas Gerações, 

como MP3 e 

Download versus CD 

e fita-cassete 

Energia a Vapor, 

“revolução” da Tecnologia 

de Informação e 

Comunicações (TIC) e 

Biotecnologia 

Melhorias em 

Componentes 

Novos Componentes 

para Sistemas 

Existentes 

Materiais Avançados para 

Melhorias de Desempenho 

de Componentes 



38 
 

de ambas. ” (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 61); b) Inovações semi-radicais são 

mudanças substanciais “no modelo de negócio ou na tecnologia de uma 

organização, mas não em ambas. ” (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p. 57); por fim; 

c) a inovação radical são produtos e serviços oferecidos de maneira inteiramente 

novos, é “pensada como um exercício de exploração no qual pode realmente haver 

alguma coisa relevante numa determinada direção, desconhecendo-se, porém, o 

que será essa coisa importante. ” (Davila, Epstein & Shelton, 2007, p.57). 

Davila, Epstein e Shelton (2007) ao analisarem empresas em que a inovação 

apresenta seus melhores resultados, informam que um excelente acompanhamento 

por parte do comando executivo é de fundamental importância, e listam sete passos, 

que ficaram conhecidas como as Sete Regras da Inovação: a) exercer sólida 

liderança sobre os rumos e as decisões de inovação; b) integrar a inovação à 

mentalidade do negócio, uma vez que o processo inovativo não deve aparecer 

somente nos momentos necessários e sim ser parte do processo operacional diário 

da empresa; c) alinhar a inovação à estratégia da empresa; d) administrar a tensão 

natural entre criatividade e captação de valor; e) neutralizar os anticorpos 

organizacionais - para ser inovativa a empresa precisa aceitar as mudanças, e as 

mudanças despertam rotinas e normas culturais explícitas que agem para bloquear 

ou rejeitar a transformação; f) cultivar uma rede de inovação além dos limites da 

organização, e g) criar os indicadores de desempenho e as recompensas 

adequadas à inovação. 

É fundamental saber por que as empresas inovam, e 

 

[...] a razão apresentada na obra de Schumpeter (1982) é que elas estão em busca de lucros: 
um novo dispositivo tecnológico traz alguma vantagem para o inovador. No caso de processo 
que eleve a produtividade, a empresa obtém uma vantagem de custo sobre seus 
concorrentes, vantagem esta que lhe permite obter uma maior margem aos preços vigentes 
de mercado ou, dependendo da elasticidade da demanda, usar uma combinação de preço 
mais baixo e margem mais elevadado que seus concorrentes para conquistar participação de 
mercado e obter ainda mais lucros. (Organização para Cooperação Desenvolvimento 
Econômico [OCDE], 1997, p. 33). 

 

Novos padrões de produção com empresas atuando de forma mais 

horizontalizadas; novos parâmetros de aplicação de recursos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), privilegiando o conhecimento externo; empresas atuando 

de forma globalizada com parâmetros informacionais novos, levou Chesbrough 

(2003) a cunhar a expressão Open Innovation. 



39 
 

Open Innovation significa que ideias valiosas podem surgir a partir do interior 

e/ou exterior da companhia, bem como podem ir para o mercado. “Essa abordagem 

estabelece ideias e caminhos externos ao mercado no mesmo nível de importância 

que aquele reservado a ideias e caminhos internos ao mercado durante a era da 

inovação fechada. ” (Chesbrough, 2003). 

Na dimensão do acesso e incorporação de inovações, o conceito de Inovação 

Aberta, propõe que as empresas intensifiquem a exploração de fontes externas em 

seus processos de inovação e busquem desenvolver expertise na prospecção de 

parceiros e na composição de acordos de colaboração, o que conduziria as 

empresas à redução dos custos e riscos do processo de inovação, além de ampliar 

as possibilidades de se identificar novas oportunidades de negócio (Fontão, Lopes & 

Rodrigues, 2013). 

Empresas que se posicionam em mercados de produtos homogêneos, em 

que o preço assume uma variável central, como é o caso de Nova Serrana, a 

inovação em processo torna-se fundamental para que as empresas possam reduzir 

custos e ganhar participação de mercado. Assim, essas empresas têm um sério 

incentivo a considerar qualquer inovação, seja de origem interna ou externa, que 

oferece a perspectiva de aumento de eficiência e redução de custos (Robertson, 

Casali & Jacobson, 2012, p.823). 

Robertson, Casali e Jacobson (2012, p.823) também fazem uma correlação 

importante a respeito de inovação de produto e processo; alegam que novos 

produtos frequentemente requerem mudanças nos processos quando envolvem 

técnicas desconhecidas pela empresa. Se o novo bem ou serviço for bem-sucedido 

pode levar a mais mudanças de processos como uma escala de produção para 

cima. Por conseguinte, é frequentemente inadequado considerar a inovação de 

produtos de forma isolada. 

Ao enfatizar a questão da inovação para as empresas, que se apresenta no 

centro das preocupações para a competitividade, Van de Ven ao mesmo tempo em 

que fornece a definição de inovação como “o desenvolvimento e implementação de 

novas ideias de pessoas que ao longo do tempo realizam operações com os outros 

dentro de um contexto institucional” (Van de Ven, 1986, p. 591), alega que esta 

definição é muito geral para “aplicar há uma ampla variedade de técnicas, produtos, 

processos e tipos de inovação administrativa.” Enfatiza que para compreender os 
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processos que facilitam ou inibem a inovação quatro fatores são essenciais: ideias, 

pessoas, transações e contexto ao longo do tempo. 

A inovação é um processo contínuo e, portanto, difícil de ser mensurado, 

particularmente para empresas cujas atividades de inovação são caracterizadas, 

sobretudo, por mudanças pequenas e incrementais em oposição a projetos isolados 

e bem definidos para a implementação de mudanças significativas (OCDE, 2006); no 

entanto alguns estudos propõem indicadores capazes de aferição. 

Carreteiro (2009) informa que o esforço da inovação não terá resultados 

satisfatórios se não for aferido, para tal enfoca alguns critérios de mensuração 

simples que podem ser utilizados, como:  

 

a) retorno sobre os investimentos em P&D;  

b) vendas de novos produtos; e  

c) número de patentes geradas.  

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.581-582) elaboram uma relação bem ampla 

para aferição de processos inovativos, havendo, em alguns itens, relação entre 

inovação e desempenho, sobretudo financeiro. Seus critérios de aferição englobam: 

 

a) mensuração de resultados (outputs) de vários tipos específicos – patentes 

e trabalhos científicos, como indicadores de conhecimento produzido ou 

número de novos produtos apresentados como indicadores de sucesso de 

inovação de produto; 

b) mensuração de resultados operacionais ou de processo, tais como 

pesquisa de satisfação de clientes para mensurar e rastrear melhorias em 

qualidade ou flexibilidade; 

c) mensuração de resultados, que podem ser comparadas através de setores 

ou empresas – por exemplo, custo de produto, participação de mercado, 

desempenho de qualidade; 

d) mensuração de resultados de sucesso estratégico, quando o desempenho 

global do negócio é melhorado de alguma forma e quando ao menos 

alguns benefícios podem ser atribuídos direta ou indiretamente à inovação 

– por exemplo, crescimento em receita ou participação de mercado, 

lucratividade melhorada, valor agregado mais alto, 
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e) número de novas ideias,  

f) mensurações de melhoria contínua – sugestões/funcionário, número de 

equipes de solução de problemas, acúmulo de economias por trabalhador, 

economias cumulativas. 

 

A perspectiva do processo interativo da inovação tem obtido maior 

popularidade nos últimos anos, uma vez que vem procurando examinar como as 

inovações emergem, desenvolvem, crescem e terminam. Outro aspecto dessa 

abordagem mais interativa, é que cada vez mais o processo inovativo representa o 

desenvolvimento “e a implementação de novas ideias de pessoas e organizações 

que mantêm transações com diferentes stakeholders” (Gollo, 2006; Brito, Stallivieri, 

Campos & Vargas, 2007). 

Segundo Lundvall e Nielsen (2007), a mudança de uma visão linear para uma 

visão interativa de inovação e produção de conhecimento também tem sido uma 

maneira de se conectar uns com os outros, e inovação com mais desenvolvimento 

de competências; assim o processo de inovação pode ser descrito como um 

processo de aprendizado interativo no qual os envolvidos aumentam a sua 

competência através do envolvimento no processo de inovação. 

Referindo-se a inovação de processos com relação ao modelo de inovação 

aberta (open innovation), Lundvall e Nielsen (2007) informam que as empresas têm 

sido relutantes em usar o conhecimento gerado externamente, e também para 

dispor do conhecimento que tem sido gerado internamente. Salientam, ainda, que 

apesar de novas pesquisas serem necessárias, parece que a inovação aberta é 

muito mais uma exceção do que a regra em inovação em processos. 

No entanto, afirmam que a open innovation pode ser mais bem estabelecida 

em desenvolvimento de processos do que especificamente em desenvolvimento de 

produtos. Fato que pode estar relacionado, segundo os autores, às capacidades 

envolvidas na concepção e fabrico de equipamentos, que não estão entre as 

competências essênciais de muito produtores de bem de consumo. (Lundvall & 

Nielsen, 2007). 

O argumento de Lundvall e Nielsen (2007) pode levantar questões 

importantes para o escopo desse trabalho, ao relacionar as interações entre 

fabricantes de equipamentos e as inovações ao nível de processos que, 

consequentemente, podem levar a inovações ao nível da produção de bens de 
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consumo. Se o novo bem ou serviço for bem-sucedido, pode levar a mais mudanças 

de processos como uma escala da produção para cima. 

Correlações importantes sobre as interações que levam a inovação são 

abordadas por Robertson, Casali e Jacobson, e dizem respeito às atividades do dia-

a-dia que surgem como potenciais oportunidades para inovações de processos, fruto 

de acúmulo de conhecimentos dos empregados e substituição ou manutenção 

relativa de equipamentos obsoletos.  

 

A manutenção de equipamentos oferece oportunidades para a atualização, adaptação e 
outras pequenas mudanças que juntos podem levar a melhorias substanciais na 
produtividade.  
No nível das interações organizacionais, a inovação é um processo incremental de atividade 
inconsciente que é afetado por diversos fatores, como as taxas de utilização de equipamentos 
em conjunto. (Robertson, Casali & Jacobson, 2012, p. 823). 

 

Diante do conceito de uma inovação mais interativa proposto pelos autores 

apontados no referencial acima, esta pesquisa terá como ênfase o conceito de 

inovação incremental desenvolvido por Tigre (2006), Tidd, Bessant e Pavitt, (2008) 

como um processo que “abrange melhorias feitas no design ou na qualidade de 

produtos, aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos logísticos e 

organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas” com vistas a um 

incremento no desempenho da firma. E utilizará também o conceito de Open 

Innovation de Chesbrough (2003), como um processo que extrapola as fronteiras 

empresarias e busca uma integração sistêmica com vários atores para a captura de 

uma ideia, seu desenvolvimento e posterior operacionalização enquanto resultado 

processual ou comercial. 

Para uma melhor visualização dos argumentos teóricos sobre inovação 

discutidos nas páginas acima, o quadro 1 apresenta seus principais conceitos. 
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Quadro 1– Síntese do referencial teórico sobre inovação 

CONTEXTO PROPOSIÇÕES CONCEITO AUTOR/OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

DA 

INOVAÇÃO 

Inovação como“Novas 

Combinações” 

a) Introdução de um novo bem; 

b) Introdução de um novo 

método de produção; 

c) Abertura de um novo 

mercado; 

d) Conquista de uma nova fonte 

de matéria-prima ou debens 

semimanufaturados. 

- Mudanças no Interior dos 

sistemas produtivos que levam 

a um novo equilíbrio. 

Schumpeter (1982) Teoria do 

desenvolvimento econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação Incremental 

“Abrangem melhorias feitas em 

design ou na qualidade de 

produtos, aperfeiçoamentos em 

layout e processos, novos 

arranjos logísticos e 

organizacionais e novas 

práticas de suprimentos e 

vendas. ”  

 

“Inovações incrementais, que 

levam a melhorias moderadas a 

nível de produtos e processos 

de negócios em vigor, pode ser 

pensada como uma maneira de 

se resolver problemas. ” 

 

-Tigre (2006) Gestão da inovação: a 

economia da tecnologia no Brasil. 

- Davila, Epstein e Shelton (2007) 

As regras da inovação. 

- Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

Gestão da inovação. 

- Van de Ven (1986) Central 

problems in the management 

innovation. 

- Robertson, Casali e Jacobson 

(2012) Managing open incremental 

process inovation: absorptive 

capacity and distributed learning. 

 

 

Open Innovation 

 

 

“Ideias valiosas podem surgir a 

partir do interior e exterior da 

companhia. ” 

Chesbrough (2003) Open 

innovation: the new imperative for 

creating na profiting from tecnology. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Inovação 

 

 

- Vendas de Novos Produtos 

sobre o faturamento bruto. 

 

Carreteiro (2009) Inovação 

tecnológica: como garantir a 

modernidade do negócio. 

- Número de novos produtos 

apresentados ao mercado. 

- Pesquisas de satisfação de 

clientes. 

- Redução de custo de 

produtos, participação de 

mercado, lucratividade mais 

elevada. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

Gestão da inovação. 

- Mudanças em processos que 

facilitam ou inibem a inovação 

 

 

 

-Robertsson, Casali e Jacobson 

(2012). Managing open incremental 

process inovation: absorptive 

capacity and distributed learning. 

- Van de Ven (1986) Central 

problems in the management of 

innovation. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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2.2 Redes sociais 
 

No cenário internacional a Análise de Redes Sociais (ARS), sobretudo nos 

estudos organizacionais, vem ampliando seu campo de atuação nos últimos anos 

com trabalhos que enfatizam aspectos relacionados ao desenvolvimento das 

estruturas das redes como estratégia de evolução e posicionamentos competitivos 

organizacionais. 

Em 2004 a abordagem das redes sociais teve grande notoriedade com 

trabalhos publicados no Academy Journal, que lançou uma edição especial 

especificamente enfocando o tema das redes interorganizacionais e seus impactos 

na estrutura de inserção mercadológica das empresas (Zancan, Santos & Campos, 

2011). 

  
Dentre os propósitos dos estudos da Análise de Redes Sociais, está a compreensão dos 
fenômenos que ocorrem a partir de sua estrutura. Sendo assim, é uma ferramenta no 
entendimento de questões ligadas ao relacionamento interpessoal, pois uma rede social não 
se reduz a uma simples soma de relações entre seus atores, mas sua forma exerce influência 
sobre as demais relações existentes na mesma rede ou em outras redes ligadas a esta. 
(Marteleto, 2001). 

 

Nesse contexto, o comportamento de um ator (empresa) é modelado pelo 

comportamento de outros atores (empresas) considerados exemplares (Silva, Costa, 

Zamberlan & Costa, 2011; Martes, Bulgacov, Nascimento, Gonçalves & Augusto, 

2006). 

Apesar dos estudos sobre redes sociais ter seus primórdios com Georg 

Simmel no início do século XX, em que na sua visão a sociedade consiste numa 

intricada rede de múltiplas relações entre os indivíduos que estão em constante 

interação uns com os outros - sociedade é simplesmente o nome para um número 

de indivíduos conectados por interação (Tedesco, 2007); os impactos dessas 

relações na vida econômica, tiveram seu ponto de abrangênciaa partir da década de 

1970 com os trabalhos de Granovetter (1973, 1985, 2005), com o desenvolvimento 

dos argumentos dos laços sociais e embeddedness. 

No entanto, a temática que envolve o conceito de redes sociais é ampla e 

diversificada, sendo utilizada em vários campos do conhecimento (sociologia, 

antropologia, computação e economia). No meio empresarial, as organizações são 

tomadas como atores sociais, estando enraizadas nas estruturas sociais (Zancan, 

Santos& Campos, 2011). 
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Rede social pode ser definida como “um conjunto de nós ou atores (pessoas 

ou organizações) ligados por relações sociais ou laços de um tipo específico. Um 

laço entre dois atores tem força e conteúdo. ” (Castilla et al., 2000, p. 219). Para 

Lazega e Higgins (2014), rede social (metáfora do sistema de interdependências) é 

definida metodologicamente (por razões técnicas) como um conjunto de relações 

específicas (por exemplo, colaboração, apoio, aconselhamento, controle ou ainda 

influência) entre um conjunto finito de atores.  

Segundo Li, Bathelt e Wang (2011, p.9), redes são relações sociais (e 

econômicas) contextualizadas de agentes e empresas em que contêm elementos de 

reciprocidade, visão tecnológica consistente, e uma visão de natureza contínua das 

relações, que envolvem práticas, tais como resolução de problemas conjuntos ou 

troca de informações, que vão além de uma relação de troca baseada puramente 

em preço. 

Ao enfatizar a importância dos relacionamentos em redes, tanto interno como 

externo ao território produtivo do Silicon Valley, Castilla et al. (2000) dispensam 

grande importância às redes de pessoas literalmente fora das atividades industriais 

do Vale, mas jogando um papel vital, que articulam e as vezes tornam-se insiders. 

Esses grupos de pessoas são advogados, associações industriais e cívicas, 

engenheiros, instituições comerciais, instituições financeiras, educacionais, entre 

outras, que se tornam importantes para analisar como economias regionais operam, 

e em última instância, engendram processos inovativos em seu interior.  

Li, Bathelt e Wang, discorrendo sobre redes sociais e processos 

evolucionários de clusters na China, alegam que redes sociais contextualizadas 

ajudam a explicar e compreender as transformações mais profundas em clusters, 

tendo em vista que ao agregar processos de transformações de estruturas 

produtivas e recriar novas formas do fazer produtivo, as “relações em curso inter-

empresas são consolidadas através do sucesso de cada transação, [...] e os 

padrões competitivos da indústria são moldados pelas escolhas e práticas dos 

atores em comparação com os de seus concorrentes. (Li, Batheli & Wang, 2011, p. 

8).  

Assim práticas tidas como inovativas podem se consolidar e serem difundidas 

entre atores diversos dentro de territórios produtivos, auto-reafirmando e se 

reforçando mutuamente entre as empresas pertencentes àquele território produtivo. 
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Li, Batheli e Wang (2011) informam, ainda, que as redes sociais podem existir 

antes da formação de territórios produtivos e que essas redes ao se tornarem 

mecanismos fundamentais de difusão de mercado e tecnologia da informação 

tornam-se mais tarde territórios produtivos. Essa ênfase na rede social aponta 

diretamente para a relevância de se aprofundar nos estudos de redes sociais 

enquanto propulsoras de processos inovativos, pois como antecessora desses 

territórios, fatores como a fluidez dos processos inovativos poderão depender 

diretamente de como essas redes sociais estão dispostas e inter-relacionam, tanto 

dentro do território produtivo como em seu exterior e, assim, determinar a dinâmica 

de seus processos inovativos. 

Contribuindo para a discussão sobre a importância dos estudos sobre redes 

sociais, Mizruchi alega “que se pode dizer que, como estratégia de pesquisa, a 

análise de redes tem demonstrado considerável poder analítico [...] e acumulam-se 

evidências de que a ação humana é afetada pelas relações sociais em que os 

agentes estão imersos” (Mizruchi, 2006, p. 81-82), e a ênfase que dá às relações 

sociais concretas em vez das categorias, a análise de redes apresenta uma 

concepção mais dinâmica da ação social do que os modelos normativos ou 

estruturas tradicionais. 

Ao reconhecer o ativo intangível que permeia as redes sociais e fazendo uma 

correlação mais direta sobre redes sociais e inovação, Canongia, Santos, Santos e 

Zackiewicz, vislumbram que a  

 

[...] promoção de networking é um trunfo tanto para o estabelecimento efetivo de 
comunicação das empresas com universidades, instituições públicas de pesquisa e agências 
de financiamento de pesquisa e inovação, quanto para lograr ganhos de escala e escopo na 
aquisição de conhecimento e viabilização de inovações. (Canongia, Santos, Santos & 
Zackiewicz, 2004, p.236) 

 

           A participação em redes também ajuda na ampliação da capacidade de 

percepção acerca das tendências de tecnologias e mercados, e de seus impactos na 

sociedade e no meio ambiente. 

Redes sociais são formadas por laços, que podem ser fracos ou fortes. Laços 

fortes envolvem compromissos de tempo mais longos, enquanto laços fracos são 

caracterizados pelos relacionamentos pouco frequentes, formados em ocasiões nos 

quais os contatos com os atores são, sobretudo, fortuitos ou de curta duração 

(Granovetter, 1985). O conteúdo que trafega em redes, através desses laços podem 
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incluir informações, conselhos, amizade, interesses comuns ou filiação, e 

tipicamente um certo nível de confiança. Granovetter (1973) argumenta que os laços 

fracos são canais através dos quais um ator pode acessar novas informações.  

Laços fracos apresentam sua força justamente por serem meios que ligam 

atores fora de seu círculo íntimo de relacionamento, sendo, portanto, canais de 

difusão de informações e podem desempenhar a função de “pontes” que ligam redes 

distintas. Isto significa que o que está sendo difundido pode atingir um número maior 

de pessoas e atravessar uma maior distância social (ou seja, o cumprimento do 

caminho), quando passou por laços fracos e não fortes. 

Laços fortes criam a coesão social, no entanto, podem levar à fragmentação 

global (Granovetter, 1973). Laços fortes são mostrados na literatura com duas 

vantagens primarias: a) são associados com informações de alta qualidade e 

conhecimento tácito; b) servem como mecanismo de controle, para governar 

comportamento entre as partes (Rowley, Behrens & Krackhardt, 2001). 

Outro argumento, dentro do conceito das redes sociais que guarda especial 

importância para os propósitos desse estudo é o de cliques ou panelinhas, que são 

subgrupos isolados dentro de contextos de redes sociais, circunscrevendo e inibindo 

a difusão da informação. Porém, se esses cliques ou panelinhas são conectados uns 

aos outros, e ao conjunto da rede social de forma geral, o são principalmente por 

laços fracos. Há muito mais laços fracos que fortes em redes sociais, no entanto 

esses laços podem transportar informações de pouca importância. Laços fracos são 

muito mais propensos do que os fortes para desempenhar o papel de transmissão 

de informação única e não redundante, em grande parte de segmentos 

desconectados da rede social (Granovetter, 2005, p. 35). 

Ao desenvolver conceitos estruturais de redes e concorrência, Burt (1992) 

alega que o aumento do tamanho da rede sem considerar sua diversidade pode 

paralisar a rede de maneira significativa. O que importa é o número de contatos não-

redundantes; entendendo por contatos redundantes aqueles que conduzem às 

mesmas pessoas e, portanto, às mesmas informações. 

Para Burt (1992, p. 61) oportunidades surgem em todos os lugares; novas 

instituições e novos projetos que precisam de lideranças, novas iniciativas de 

financiamentos à procura de propostas, novas oportunidades de postos de trabalho 

que se sabe onde estão os bons candidatos; são itens valiosos que entram no 

mercado para o qual sabe-se que tem interessados. Os benefícios de informações 
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numa rede definem quem sabe sobre essas oportunidades, quando eles souberam, 

e quem participa da rede. Participantes em redes bem estruturadas tem altos 

retornos de seus investimentos, uma vez que esses participantes têm maiores 

informações e maiores oportunidades. 

Os benefícios de informações numa rede segundo Burt (1992) ocorrem em 

três formas: a) acesso – receber uma valiosa informação e saber que poderá usá-la, 

apesar de serem informações imprecisas e muitas vezes fora de foco, servem para 

sinalizar para algo que deverá ser analisado com mais cuidado; b) sincronismo, que 

é uma característica significativa da informação recebida pela rede. Além de 

certificar-se de que um ator seja informado, contatos pessoais podem torná-lo 

informado mais cedo; os contatos pessoais obtêm essas informações e mantêm o 

ator bem informado antes que as outras pessoas recebam a mesma informação; c) 

referências, que são os atores que se conhecem na rede e que poderão executar 

um certo tipo de trabalho. Burt (1992) informa que dado o limite de habilidades que 

se possui individualmente, a maioria dos projetos complexos exigirá coordenação 

com outras pessoas como funcionários, colegas, clientes. 

Ao fazer uma correlação entre redes densas e redes difusas, Burt (1992) 

alega que redes densas são menos eficientes pois são prováveis de retornar 

informações menos diversificadas, uma vez que os laços entre os atores são mais 

concentrados e redundantes no nível de informações geradas e recebidas. Redes 

difusas, ao contrário, oferecem oportunidades de informações não redundantes 

devido aos laços entre os atores serem mais fracos e assim propiciarem informações 

de fora da rede social imediata. 

A questão que se coloca, em se tratando de redes densas ou difusas, 

segundo Burt (1992) é de custo de oportunidade. “No mínimo a rede densa é 

ineficiente no sentido que ela retorna menos informação que redes difusas. A 

solução é colocar mais tempo e energia em adicionar contatos não redundantes 

para a rede densa”. 

Outro conceito fundamental em Burt (1992, p. 65) é de buraco estrutural, 

que “é uma ligação não redundante entre dois contatos”. “Contatos não redundantes 

apresentam falhas na conexão entre eles. Essa falha é direta, simplesmente não 

existe nenhum contato direto entre os atores, ou uma das partes tem contatos que 

exclui o outro. ” (Maciel & Castro, 2010, p.77). As respectivas condições empíricas 

que indicam um buraco estrutural são de coesão social e equivalência estrutural. 
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Ambas as condições definem buracos estruturais, indicando onde eles estão 

ausentes. 

Segundo o critério da coesão social, dois contatos são redundantes na 

extensão que eles são conectados por um forte relacionamento; “um forte 

relacionamento indica a ausência de um buraco estrutural, os exemplos de tais 

relacionamentos são de pai e filho, irmão e irmã, marido e mulher (Burt, 1992, p.66). 

O segundo critério que indica buracos estruturais é a equivalência estrutural. Duas 

pessoas são estruturalmente equivalentes na medida que eles têm os mesmos 

contatos, levando as mesmas fontes de informação sendo assim redundantes (Burt, 

1992, p.66). 

Quando a redundância é improvável indica um buraco estrutural, este fato 

acontece com mais frequência entre pessoas totalmente estranhas em grupos 

distantes. Essa visão do buraco estrutural possibilita uma compreensão mais geral 

de como a informação e os recursos transitam numa rede, “na medida em que este 

conceito capta o agente causal diretamente e fornece uma base mais forte para a 

teoria e uma clara orientação para a investigação empírica. ” (Burt, 1992). 

Neste sentido, ao fazer a correlação entre laços fracos e buracos estruturais 

como vias primordiais de fluidez das informações no interior da rede, Burt (1992) 

alega que mesmo parecendo que os dois conceitos descrevem o mesmo fenômeno 

ambos têm sentidos diversos. Laço fraco está mais correlacionado com a 

intensidade do laço e sua localização, enquanto o argumento do buraco estrutural é 

sobre o benefício gerado pelo controle e pela informação que este acarreta. Buracos 

estruturais capturam a condição diretamente responsável pelos benefícios de 

informação. 

Burt (1992) aponta que para uma rede ser otimizada precisa de dois 

princípios básicos, eficiência e eficácia. Eficiência diz respeito a aumentar o número 

de contatos não redundantes, para maximizar a eficiência dos buracos estruturais. E 

eficácia “requer distinguir contatos primários de secundários e focar recursos na 

preservação dos contatos primários, [...] aqui contatos não são pessoas do outro 

lado de suas relações, eles são portas de contatos aos agrupamentos de pessoas 

além. (Burt, 1992, p. 69). 

Granovetter (2005) alega que Burt (1992) expande o conceito de laços fracos 

ao estudar “buracos estruturais”, pois este enfatiza que o que é de importância 

central não é a qualidade de qualquer laço em particular, mas sim a forma como as 
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diferentes partes da rede são pontes. Enfatiza a vantagem estratégica que pode ser 

apreciada por pessoas físicas com laços em várias redes que são largamente 

separadas uma das outras na medida em que constituem a única via através da qual 

informações e outros recursos podem fluir de um setor da rede para outro 

(Granovetter, 2005). 

Com o argumento de embeddedness ou imersão social, Granovetter (1985) 

expande a visão dos laços sociais ao dizer que a vida social está imbricada na vida 

econômica e vice-versa, e que os comportamentos e as instituições ao serem 

analisadas são tão compelidas pelas contínuas relações sociais que interpretá-los 

como sendo elementos independentes representa um erro grave. Muito da vida 

social gira em torno de um foco não econômico. Portanto, quando atividade 

econômica e não econômica são misturadas, atividades não-econômicas afetam os 

custos e as técnicas disponíveis para a atividade econômica. Esta mistura de 

atividades é o que Granovetter (1985, p.35) chama de "imersão social" da economia 

– à medida que a ação econômica está ligada ou depende de uma ação ou 

instituições que não são econômicas em conteúdo, objetivos ou processos. Entre os 

tipos de imersões que os sociólogos têm discutido estão as redes sociais, cultura, 

política e a religião. 

No entanto, o  

 

[...] conceito de embeddedness, tal como concebido originalmente por Granovetter, não 

realça, de maneira particular, as dimensões espaciais da relação. Tal associação foi ficando 

mais proeminente como o tempo, devido a correlações, à primeira vista óbvias, entre 

proximidade física, identidade cultural e emocional. (Vale & Castro, 2010, p. 92). 

 

Granovetter (1985) divide a ação econômica para a busca de satisfação das 

necessidades em duas perspectivas distintas: subsocializada e supersocializada. Na 

perspectiva subsocializada, base da economia clássica e neo-clássica, a ação 

humana está atomizada dando continuidade à tradição utilitarista. Nesta concepção 

todos os impactos da estrutura social sobre a produção, a distribuição e o consumo 

são rejeitados, assim o sistema de preços conteria todas as informações 

necessárias para a realização das trocas econômicas e, desta forma, todos seriam 

confiáveis (Granovetter, 1985). 
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Na perspectiva supersocializada, o indivíduo está imerso, dentro de uma 

“moral generalizada”, onde os padrões comportamentais são interiorizados e, 

portanto, as relações sociais existentes exercem efeitos apenas periféricos sobre os 

comportamentos (Granovetter, 1985). No entanto esta perspectiva também 

considera o indivíduo atomizado, tendo em vista que este ainda é estreitamente 

orientado por regras e normas sociais. 

Seres humanos não desenvolvem relações unicamente como uma busca 

frequente de maximização utilitarista (subsocializada), e por outro lado, os padrões 

comportamentais não estão interiorizados a priori, deixando que as relações sociais 

existentes exercem apenas efeitos periféricos sobre os comportamentos 

(supersocializado).  

 
Uma ação humana implica que evitemos a atomização implícita nos extremos teóricos das 
concepções sub- e supersocializada. Os atores não se comportam nem tomam decisões 
como átomos fora de um contexto social, e nem adotam de forma servil um roteiro escrito 
para eles pela intersecção especifica de categorias sociais que eles porventura ocupem. Em 
vez disso, suas tentativas de realizar ações com propósito estão imersas em sistemas 
concretos e contínuos de relações sociais. (Granovetter, 2007 p. 8). 

 

Halinen e Tornroos (1998) enfatizam esse argumento ao elucidar que se for 

assumido que várias redes podem existir simultaneamente como diferentes partes 

de uma rede empresarial, então isto significa também que as redes são de alguma 

forma relacionadas entre si e devem ser analisadas com isso em mente. De acordo 

com essa lógica, o conceito de imersão se torna a questão central na pesquisa de 

rede. E se as redes são abordadas como sistemas dinâmicos, imersão novamente 

surge como um proeminente recurso. Redes de negócios são estruturas de relações 

de troca entre os atores de negócios, empresas, bem como indivíduos - estruturas, 

que emergem, evoluem e se dissolvem com o tempo em um processo contínuo e 

interativo (Halinen & Tornroos, 1998, p. 189). 

Neste sentido, as empresas são dependentes de vários tipos de redes; as 

empresas estão conectadas umas com as outras, formando assim negócios em 

redes. Mas as empresas também estão conectadas a várias outras estruturas de 

redes que afetam grandemente suas ações econômicas e seus resultados (Halinen 

& Tornroos, 1998). 

Todos os tipos de redes apresentam características estruturais e relacionais.  

 
A estrutura contém canais através dos quais os atores trocam bens e serviços, transferem 
recursos e informações, [...] na estrutura estão presentes as relações de poder, confiança ou 
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oportunismo, o controle social, os sistemas de alinhamento de interesses, as formas de 
negociação e as formas de seleção de fornecedores. (Sacomano & Truzzi, 2004, p. 258).  

 

A imersão relacional diz respeito às interações entre dois atores, 

conceituadas especificamente pelas relações entre laços fortes e fracos 

(Granovetter, 1973), representados como uma combinação de quantidade de tempo, 

a intensidade emocional, a intimidade (confiança mútua), e os serviços recíprocos 

que caracterizam a amarra (Rowley, Behrens & Krackhardt, 2000). 

Halinen e Tornroos (1996), Sacomano e Truzzi (2004), alegam que embora a 

estrutura e as relações tratem de níveis diferentes de análise de redes (relacional e 

estrutural) ambas são complementares para se entender a dinâmica das trocas 

econômicas entre os atores. 

 
As organizações econômicas, tais como empresas de negócios são incorporadas em redes 
de relações interpessoais e as estruturas sociais maiores [...] e essas relações formam 
estruturas em curso, que têm suas próprias histórias. (Halinen & Tornroos, 1998, p.190). 

 

Um ator, neste sentido, poderá estar participando de uma rede densa 

estruturalmente e obter informações fora de seu contexto através de uma posição 

relacional a nível de laços fracos. 

Ao discorrer sobre a análise de estruturas formais de rede, Lazega e Higgins 

(2014), a exemplo de Halien e Tornroos (1998), Sacomano e Truzzi (2004) 

enfatizam a necessidade da articulação dos níveis micro, meso e macro na 

observação dos fenômenos sociais. A análise estrutural representa de um modo 

simplificado um sistema de relações ou de trocas complexas entre atores.  

 

Esta representação simplificada identifica regularidades nas relações sem perder de vista os 
atores individuais, suas ações e interações. Esta forma de contextualização possibilita a 
articulação das dimensões formais e relacionais da estrutura social para melhor definir as 
exigências às quais são submetidas (ou as oportunidades das quais beneficiam) os membros 
de uma entidade econômica e social, bem como a coevolução das estruturas e das reações 
às exigências. (Lazega & Higgins, 2014, p.10). 

 

As dimensões relacionais e estruturais, complementares em termos 

analíticos, fornecem bases sólidas para uma maior compreensão dos complexos 

fenômenos de difusão de informações e recursos no interior de redes sociais, 

apresentando categorias analíticas distintas, que serão demonstradas e 

categorizadas por dimensão no capítulo sobre a Metodologia da pesquisa empírica. 
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O quadro 2 apresenta uma síntese do referencial teórico sobre Redes Sociais 

para uma melhor visualização e compreensão dos conceitos discutidos. 

 

Quadro 2– Síntese do referencial teórico sobre redes sociais 

CONTEXTO PROPOSIÇÕES 

 
 

CONCEITO 
 
 

AUTOR (ES) / OBRA (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTO 
DE REDES 
SOCIAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede Social 

“Conjunto de nós ou atores (pessoas 
ou organizações) ligadas por 
relações sociais ou laços de um tipo 
especifico”. 
 

Castilla et al (2000) Social 

networks in SiliconValley. 
 
Lazega e Higgins (2014) Redes 

sociais e estruturas relacionais. 

Laços 
“Relação que conecta dois atores 
por meio de um conteúdo” 

Granovetter (1976) Network 
sampling: some first steps. 

Força dos Laços 

“Força que mede a intensidade das 
ligações entre os atores de uma rede 
social representada pela espessura 
das linhas no interior do sociograma. 
Podem ser FRACOS ou FORTES. 

Granovetter (1973) The strength 

of weak ties. 
 
Granovetter (1976) Network 

sampling: some first steps. 

Imersão Social 

(Embeddedness) 

“Medida que a ação econômica está 
ligada ou dependente de uma ação 
ou instituição que não são 
econômicas em conteúdo, objetivos 
ou processos”. 

Granovetter (1985) Economic 

action and social structure: the 
problem of embeddednes. 

Buraco Estrutural 
“Ligação não-redundante entre dois 
contatos” 

Burt (1992) Structural holes: the 

social structure of competition. 

Acesso 

“Receber uma valiosa informação e 
saber que poderá usá-la; apesar de 
serem informações imprecisas e 
muitas vezes fora de foco, servem 
para sinalizar para algo que deverá 
ser analisado com mais cuidado. ” 

Burt (1992) Structural holes: the 

social structure of competition 

Sincronismo 

“Além de certificar-se de que um ator 
seja informado, contatos pessoais 
podem torná-lo informado mais 
cedo, os contatos pessoais obtêm 
essas informações e mantêm o ator 
bem informado antes que as outras 
pessoas recebam”. 

Burt (1992) structural holes: the 

social structure of competition 

Referências 

“Atores que se conhecem em uma 
rede e que poderão realizar algum 
tipo de trabalho”. 

Burt (1992) Structural holes: the 

social structure of competition 

Imersão 
Relacional 

“Interações entre dois atores, 
conceituados especificamente pelas 
relações entre laços fortes e fracos e 
representados como uma 
combinação de quantidade de 
tempo, a intensidade emocional, a 
intimidade (confiança mútua), e os 
serviços recíprocos que 
caracterizam a amarra”. 

Granovetter (1973) The strength 

of weak ties. 
 
Rowley et al. (2000) Redundant 

governance structures: an analysis 
of structural and relational 
embeddedness in the steel and 
semiconductor industries. 

Imersão 
Estrutural 

“Canais através dos quais os atores 
trocam bens e serviços, transferem 
recursos e informações, [...] na 
estrutura estão presentes as 
relações de poder, confiança ou 
oportunismo, o controle social, os 
sistemas de alinhamento de 
interesses. 

Sacamanoe Truzzi (2004) 

Configurações estruturais e 
relacionais da rede de 
fornecedores: uma resenha 
compreensiva 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3 Redes sociais e inovação 
 

Tornou-se difícil criar o conhecimento necessário para inovar dentro das 

fronteiras de uma única empresa (Pellegrin et al., 2007). Nesse sentido, pode-se 

afirmar que nas redes a inovação decorre da capacidade de promover a troca e a 

utilização de informações de maneira muito mais intensa do que em qualquer outro 

lugar.  

Assim, a visão de inovação como algo restrito e internalizado em hierarquias 

sofre mudanças radicais, ou seja, sai de um conceito exclusivo em investimentos em 

P&D, e passa a ter uma visão mais relacional, com as novas abordagens das redes 

empresariais; e uma implicação importante é que qualquer análise de inovação e 

produção de conhecimento ao nível da empresa deve levar em conta o 

posicionamento da rede da empresa e o grau em que a empresa pode contar com 

competências de fora (Lundvall & Nielsen, 2007). 

Esta visão para um processo mais colaborativo com relação à inovação vem 

se difundindo deste a década de 1970, quando as fronteiras empresarias e, 

sobretudo, as fronteiras nacionais, foram perdendo significado e o processo 

inovativo foi ganhando cada vez mais contornos cooperativistas.  

 

As empresas não perderam a sua identidade legal, mas abriram as suas portas para 
contínuos aprimoramentos externos interdependentes com diversos parceiros na sua cadeia 
produtiva [...] os contemporâneos padrões de competitividade exigem, portanto, que as 
empresas busquem estratégias competitivas e cooperativas simultaneamente (Balestrin& 
Verschoore, 2008, p. 76). 

 

A rede serve como um locus de inovação porque fornece acesso em tempo 

útil para o conhecimento e os recursos que de outra maneira não estariam 

disponíveis, ao mesmo tempo que testam conhecimentos, aprendizagem e 

capacidades internas (Powell, Koput & Smith-Doerr, 1996). 

Atribuindo uma conotação especifica nos estudos de redes no Vale do Silício, 

Estados Unidos, Castilla et al. (2000) afirmam que um aspecto importante para se 

desvendar processos inovativos e ciclos virtuosos no interior de territórios produtivos 

é estudar suas redes sociais e como elas estabelecem relações em seu interior e 

exterior. As redes sociais funcionam como uma cola social que une um conjunto de 

atores e empresas em um sistema coerente, que ajudam a transmitir informações e 

conhecimentos entre diferentes empresas e indivíduos e produção de inovação. 
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No contexto de redes de empresas, têm grande relevância o tempo certo no 

desenvolvimento de um produto ou serviço, pois como a competição é extrema, 

tempo se torna uma variável crucial para a sobrevivência de uma empresa. O 

contexto de redes é propicio para esse rápido desenvolvimento devido as pessoas 

encontrarem informações relevantes e confiáveis de forma rápida, e ligações para 

adequado outlets (Castilla et al., 2000). Por isso, pode-se afirmar que, nas redes, a 

inovação decorre da capacidade de promover a troca e a utilização de informações 

de maneira muito mais intensa do que em qualquer outro formato organizacional 

conhecido (Balestrin, Verschoore & Freire, 2007). 

Lastres e Cassiolato desenvolvem um entendimento semelhante a respeito da 

inovação em territórios produtivos, ao afirmarem que amplíou-se o entendimento da 

inovação, que passou a ser vista não mais como um ato isolado, mas como um 

processo, derivado de complexas interações entre o ambiente sócio-econômico e as 

mudanças tecnológicas. A partir de então, inovação é definida como processo não 

linear, composto de diferentes inter-relações entre as diversas fases desde a 

pesquisa básica até a comercialização e difusão e entre as diferentes organizações. 

Para esses autores, a firma continua, ainda, a ser o ponto de partida e o ponto mais 

importante no processo, no entanto “o processo de inovação é interativo e de 

natureza social, contando com a colaboração de vários agentes econômicos e 

sociais, detentores de diferentes tipos de informações e conhecimentos, dentro e 

fora da empresa”. (Lastres & Cassiolato, 2003, p. 16). 

Sobre a importância das redes de relacionamentos empresarias nos 

processos de inovação, o trabalho de Ahuja (2000, p. 429) demonstrou que as 

relações diretas entre os atores em um rede afetam positivamente o resultado da 

inovação, por fornecer três substantivos benefícios: a) partilha de conhecimentos; b) 

pela facilidade de reunir competências complementares de diferentes empresas; c) e 

um terceiro efeito positivo de vínculos diretos emerge através de economias de 

escala em pesquisas, que surgem quando projetos maiores geram muito mais 

conhecimento do que projetos menores. 

A literatura da área de inovação em redes é rica em corroborar as vertentes, 

segundo as quais, a partilha de conhecimentos, a complementariedade de 

competências, e a redução de custos em P&D são efeitos positivos da colaboração 

das empresas em redes (Pellegrin et al.,2007; Provan & Kenis, 2007; Best, 1990; 

Sampaio & Albuquerque, 2013; Balestrin & Verschoore, 2008, p.141), 
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[...] uma vez que nas redes de cooperação, há também os benefícios de aproximação entre 
as empresas associadas, coisa que facilita a socialização das ideias e elimina preconceitos 
como a síndrome do ‘não-inventado-aqui’, em que inovações e ideias são rejeitadas por não 
terem sido criadas e desenvolvidas internamente. (Balestrin & Verschoore, 2008, p.142). 
 

No entanto, o efeito mais interessante da inovação circunscrita em torno das 

redes de cooperação ou territórios produtivos, é a circulação livre de ideias entre e 

inter-instituições de vários segmentos da sociedade que agregam potencialidades 

diferentes a todo novo processo ou produto. Esse nascedouro de ideias pode, ao 

mesmo tempo que elevar novas ideias ao nível máximo de realização e retorno 

financeiro, pode também eliminar ideias que a princípio pareciam promissoras, e que 

na verdade se mostraram desastrosas. Portanto, o efeito de redução de custos em 

gastos desnecessários com evolução das pesquisas e investimentos em projetos 

pouco representativos, elevam o ganho de participar das redes de empresas 

(Castilla et al.,2000). 

Balestrin e Verschoore (2008, p.142) informam que a pesquisa acadêmica já 

apresenta empresas que estão tão desenvolvidas em seus planos de uma inovação 

mais interativa, como é o caso da Toyota, que estão mudando o velho conceito do 

departamento de P&D rumo ao processo de inovação aberta. 

Os territórios produtivos da Terceira Itália apresentam um belo exemplo de 

como a interação em rede geram ganhos de externalidades para as empresas neste 

tipo de arranjo.  

 

Desde a década de 1970, esta região na Itália vem apresentando um acelerado processo de 
modernização e crescimento econômico, tendo como base as empresas de pequeno porte 
localizadas geograficamente próximas e atuando em setores tecnologicamente menos 
avançados, como vestuário, calçados, móveis e têxteis. (Balestrin & Verschoore, 2008, p. 64). 

 

Verifica-se que a proximidade das empresas, traz grandes ganhos de 

externalidades e as mesmas são igualmente beneficiadas pelas instituições internas 

ao arranjo que proporcionam serviços complementares fundamentais, como P&D, 

design e apoio a exportação (Best, 1990). 

Outro exemplo de ganhos de externalidades por efeito da organização em 

rede é do Vale do Silício nos Estados Unidos. Castells (1999) e Castilla et al. (2000), 

apontam várias razões para essa região ter se tornado um grande centro de 

inovação e interação em rede de difícil replicação: a) o surgimento de novos 

conhecimentos tecnológicos, fruto da crescente interação entre centros de 
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excelência; b) a concentração de engenheiros e cientistas talentosos; c) os vultosos 

fundos advindos do departamento de defesa norte-americano; d) a existência de um 

grande grupo de empresas de capital de risco; e e) a liderança institucional da 

Universidade de Stanford (Balestrin e Verschoore, 2008). 

Verifica-se pela literatura consultada sobre Redes e Inovação, Balestrin e 

Verchoore (2008), Best (1990), que as dificuldades de replicação desses exemplos 

de sucesso, apesar de apresentarem causas balizadas, sobretudo, em 

investimentos militares, tradições políticas, institucionais e culturais, capitalistas de 

risco, entre outros, não evidenciam os aspectos intrínsecos das redes sociais 

pertencentes a esses territórios e sua gênese na origem desses aglomerados. 

Castilla et al. (2000) desenvolvem essa análise e evidenciam que por mais que haja 

ganhos de externalidades das empresas nesses ambientes, a rede social, em muitos 

casos, é anterior e de certa forma suporta os próprios níveis de investimentos 

posteriores.  

Provan e Kenis (2007), Vale (2007) descrevem a gênese de territórios 

produtivos em Dali na China, e Ubá, Minas Gerais, respectivamente, e expõem a 

mesma ideia. A rede social é anterior ao território produtivo e funciona como uma 

mola mestra ao impulsionar os negócios e posteriormente os investimentos. Nesses 

casos em particular, o território é dependente do fluxo de informações e recursos 

que trafegam pela rede social, e verifica-se os efeitos desses fluxos no próprio 

desenvolvimento desses territórios.  

A análise das redes sociais e empresariais como locus da inovação em 

territórios produtivos, portanto, apresenta-se como um desafio. Como os casos de 

sucesso demonstrados na literatura são de difíceis replicações, pelas suas 

características intrínsecas, parte-se para a busca de uma compreensão que procura 

ir além dos dados tangíveis e recorrentes presentes nesses territórios. Busca-se, 

uma compreensão de sua dinâmica submersa, pouco estudada, sobretudo em Nova 

Serrana. 

Assim as redes sociais presentes em territórios produtivos podem apresentar-

se como fonte de produção de desempenho inovativo e estar na gênese dos 

sucessos que a literatura aborda, gerando inovações através das características dos 

relacionamentos em seu interior e pela configuração particular que apresenta.  
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Apresenta-se, abaixo, o modelo teórico proposto para a pesquisa, que 

procurou dar uma visão mais global ao fenômeno da propagação e sustentação dos 

processos inovativos por meio das redes empresariais.  

2.4 Modelo teórico 
 

 

Figura 2 - Propagação e sustentação de processos inovativos por meio das 
redes empresariais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Legenda 

 

                 Relações de Sustentação de Informações e Recursos 

                 Relações de Fluidez de Informações e Recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

2.4.1 Explicação do modelo teórico proposto 

 

O Modelo Teórico descreve de maneira esquemática a questão que norteou 

este trabalho de “Como as redes de relacionamentos presentes em Nova Serrana 

propagam e sustentam processos inovativos em duas categorias distintas de 

empresas: Empresas de Alto Desempenho Inovativo e Empresas de Baixo 

Desempenho Inovativo”? 

Esses dois grupos empresariais distintos foram analisados dentro do contexto 

de suas redes sociais amplas. As configurações estrutural e relacional das redes 

sociais das empresas estudadas determinam, em última instância, como 

informações e recursos transitam. A estrutura da rede social é um canal preferencial 
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que pode atuar como inibidor ou facilitador para que informações e recursos 

trafeguem e se sustentem e, assim, fomentem, ou não, processos inovativos no 

interior da rede empresarial. 

A seta pontilhada que sai do quadro do “Fluxo de Informações e Recursos” 

demonstra que informações e recursos são fluidos e podem ou não perpassar a 

estrutura da rede das empresas, dependendo de como a estrutura da rede social 

está configurada. Sendo a estrutura da rede configurada de maneira a facilitar que 

informações e recursos propaguem e se sustentem pela rede, essas podem se 

transformar em benefícios imediatos para a rede como um todo, gerando processos 

inovativos em seu interior. 

A seta com traço contínuo, que sai da estrutra da rede social, diferentemente 

da seta pontilhada, procura demonstrar que a sustentação da inovação também se 

torna fundamental ao prover a rede de benefícios inovativos. Ao sustentar benefícios 

oriundos de informações e recursos que perpassam e que continuam fluindo pela 

rede, esta informação pode tornar-se um canal diferencial de inovação, pois agrega 

benefícios e se diferencia a cada etapa de seu processo evolutivo. 

Neste sentido fluidez e sustentação são processos dinâmicos que caminham 

juntos gerando benefícios mútuos no interior das redes empresariais. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

3.1 Estratégia e método de pesquisa 
 

A pesquisa empírica teve uma abordagem qualitativa de caráter descritiva em 

estudo de casos múltiplos. Foram selecionadas 04 (quatro) empresas da base do 

Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana (SINDINOVA) que 

hoje possui 380 empresas sindicalizadas, pois conforme  

 

Lazega e Higgins para que os reagrupamentos e reduções operados pela análise de rede 
tenham sentido e para que a validade externa dos resultados seja claramente estabelecida, 
os atores envolvidos em uma relação devem pertencer a uma mesma ‘categoria’. Sendo 
assim é necessário definir uma base uniforme, unidades sociais de mesma natureza e de 
mesmo nível de análise, como, por exemplo, todos os membros de uma mesma organização. 
(Lazega & Higgins, 2014, p.19). 

 

Optou-se pelo estudo de casos múltiplos polares, pois conforme Gil (2008) o 

estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

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

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.       

Segundo Yin “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes”. (Yin, 2010, p. 39). 

 

Yin considera  

 

[...] os projetos de casos únicos ou de casos múltiplos variantes da mesma estrutura 
metodológica, não existindo assim uma ampla distinção entre os estudos de caso clássico, ou 
seja, único e os estudos de casos múltiplos [...] a escolha é considerada uma escolha do 
projeto de pesquisa, com ambas sendo incluídas sob o método de estudo de caso. (Yin, 
2010, p. 77). 

 

Para este autor, os estudos de casos múltiplos tornam a pesquisa empírica 

mais vigorosa, por apresentar um maior número de evidências.  

Meyer (2001) informa que o estudo de caso é aberto ao uso da teoria ou 

categorias conceituais que orientam a pesquisa e a análise de dados e que uma 

abordagem de múltiplos casos, aumentam a validade externa e ajudam a proteger 

contra vieses do observador, acrescentando confiança aos resultados. Leonard-
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Barton (1990) alega que o estudo de caso é útil para responder as perguntas do 

“como” e do “porque” sobre um contemporâneo conjunto de eventos e Welch, 

Piekkari, Plakoyiannak e Paavilainen-Mäntymäki (2011) enfatizam a capacidade do 

estudo de caso de gerar explicação contextualizada, o que se torna ponto central 

neste estudo devido ao objeto pesquisado. 

A amostragem teórica foi realizada através da seleção de casos extremos, 

dentro de critérios bem definidos da população apresentada, pois segundo 

Eisenhardt (1989) a população define o conjunto de entidades a partir do qual a 

amostra de pesquisa será desenhada, sendo importante a escolha de casos 

extremos, onde os tipos de situações polares tornam o processo de interesse 

transparente e observável. 

A escolha por estudo de casos múltiplos é sugerida para estudar fenômenos 

em tempo real, que não se apresentam muito separado da vida real dos sujeitos 

analisados (Yin, 2010; Eisenhardt,1989), e a análise de redes sociais, em sua 

essência, é uma análise dinâmica, já que o objeto em estudo está sempre em 

movimento.  

Britto aponta para as dificuldades de análise de redes, uma vez que se trata 

de considerações apenas abstratas, elaboradas somente com fim explicativo para 

variados tipos de análise, inclusive com dificuldades práticas de definir seus limites, 

e acrescenta que: 

 

A utilização do conceito de redes de empresas como instrumental analítico requer não 
apenas a identificação daqueles elementos no contexto abordado, como também das 
interconexões que se estabelecem entre eles, o que requer um esforço de dupla direção [...] 
por um lado, é importante realizar uma análise que parta das características dos elementos 
básicos da rede – determinados nós compostos por empresas e atividades – para, a partir 
daí, expandir-se o foco no sentido das posições por eles ocupadas em determinado esquema 
de divisão de trabalho, especificando-se as características das ligações entre eles 
estabelecidas e dos fluxos associados a estas ligações. (Britto, 2002, p. 357). 

 

Diante das evidências referenciais acima, a abordagem qualitativa de estudo 

de casos múltiplos, com casos extremos, apresenta-se como apropriada para 

estudar os fenômenos relacionados a redes sociais e seus efeitos em processos 

inovativos. Evidenciou-se pela literatura consultada que a difusão de processos 

inovativos ligadas às redes sociais são fenômenos pouco estudados, portanto 

indicados para entender o contexto onde eles ocorrem (Yin, 2010; Eisenhardt, 1989; 

Welch, Piekkari, Plakoyiannak & Paavilainen-Mäntymäki, 2011). 
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3.2 Contexto dos objetos de análise 
 

3.2.1 O Território produtivo de Nova Serrana 

 

A aglomeração produtiva de calçados de Nova Serrana surgiu de maneira 

espontânea a partir da década de 20 como ponto de parada de emigrantes do 

Nordeste e de boiadeiros que desciam para o sul para vender o gado.  

Em 1940, a primeira fábrica artesanal de botinas é instalada no distrito de 

nome Cercado (nome antigo de Nova Serrana) que outrora era um distrito de 

Pitangui. Devido a pequenas barreiras de entrada que caracterizavam o setor, já 

naquela época, em que o principal insumo utilizado era o couro; nos anos 60 já 

haviam 20 empresas atuando na região, com certa diversificação na produção 

(Crocco et al., 2001). 

Esse processo de abertura de empresas se intensificou durante os anos 70, e 

também as características intrínsecas das empresas que passaram a ter maior 

porte, com média de 40 a 50 empregados. Nos anos 80 acontece a caracterização 

principal do território produtivo e que permanecesse até a atualidade, sendo sua 

especialização na fabricação de calçados esportivos, devido a grande 

disponibilidade de material sintético no mercado.  

No entanto, Suzigan et al. (2005) apresentam outra perspectiva para que polo 

dê uma guinada na produção de produtos de couro e passe a fabricar tênis na 

década de 1980. Segundo esses autores, “o que parece ter ocorrido é que, em 

reação à crise dos anos oitenta, um empresário imitador local, burlando as 

regulamentações de marcas e patentes, iniciou a produção de “similares” de marcas 

famosas de tênis, especialmente a Nike.  

Outro fator importante também verificado para esta mudança no perfil da 

fabricação é a grande simplicidade de fabricação de tênis se comparada à produção 

de sapatos de couro, aliada à grande disponibilidade de mão de obra barata na 

região (Crocco et al., 2001). 

Aglutinando esses processos que se revelaram virtuosos na fabricação de 

tênis e que atraiu grande parte do empresariado, em 2005 a aglomeração respondeu 

pela produção de 55% da produção nacional de tênis, havendo, também, um grande 

esforço na redução do índice de falsificação que chegou a 3% da produção total, 

equivalendo a cerca de 10 mil pares/dia (Suzigan et al., 2005, p. 104). 
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Nova Serrana atualmente tem uma população de 84.550 habitantes e Produto 

Interno Bruto (PIB) de R$ 596.029 Milhões (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2010) e é conhecida como a capital nacional do tênis esportivo 

com 1.200 empresas no setor, perfazendo 20.176 empregos diretos (Lemos, 2009, 

p.57), sendo que 56,49% de toda a força de trabalho da cidade está empregada 

nesta indústria (IBGE, 2010); não havendo, no entanto, a existência de uma 

empresa âncora. O PIB total dos municípios que compõem o cluster, em 2004, foi de 

cerca de R$ 3,8 bilhões, sendo disparadamente a indústria mais importante na 

cidade e também em toda a microrregião a que ela pertence (Sindinova, 2007 – 

citando fontes do IBGE). 

A grande parte da produção de calçados fabricados em Nova Serrana se 

dirige às classes C e D (Crocco et al., 2001, p. 68; Resende, 2004, p. 49), o que 

demonstra o baixo valor agregado da produção, pois essas classes são mais 

sensíveis a preço. 

Santos (2009, p. 57) alega que as empresas em Nova Serrana têm 

consciência de que seu futuro no mercado dependerá da busca de soluções relativo 

aos seguintes itens: a) melhoria da qualidade do produto; b) qualificação da mão-de-

obra; c) desenvolvimento de novas linhas de produtos; d) expansão da capacidade 

produtiva, (d) inserção de novos processos de produção; e) investimento em design; 

(f) investimentos em novos métodos gerenciais; g) adoção de estratégias de 

marketing e principalmente; h) investimento em pesquisa e desenvolvimento.  

Resende (2004) alega que a capacidade das empresas do cluster, no longo 

prazo, estará seriamente ameaçada enquanto as mesmas demonstrarem posição de 

vulnerabilidade frente às oscilações econômicas. Aponta algumas questões que 

contribuem para o quadro atual, tais como: a) distância dos fornecedores de 

matérias-primas e de equipamentos, que parece ser um dos principais fatores 

limitadores de desenvolvimento do arranjo; b) falta de incremento por parte das 

firmas na produção de calçados de couro; c) extrema dependência de intermediários 

provocada, muitas vezes, por leituras equivocadas do comportamento do 

consumidor; e d) impossibilidade de ações de marketing mais eficientes, como 

ações voltadas para a qualidade do produto, criação de uma marca ou selo de 

qualidade, aproximação com incubadoras e universidades para estimular o caráter 

inovativo das firmas, tanto em produtos, quanto em processos e gestão. 
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Apesar de existirem na região, agências bancárias, centros universitários e 

entidades de representação e de classe, tais como a Federação das Industrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG), Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(ABICALÇADOS),  SINDINOVA, SEBRAE, Centro Tecnológico do Couro, Calçados 

e Afins (CTCCA), Faculdade de Nova Serrana (FANS), verifica-se que o território 

produtivo de Nova Serrana apresenta dificuldades em inovar em processos 

produtivos, inovar em produtos e gerenciar de uma forma ampla e dinâmica o seu 

enfoque mercadológico, notadamente para buscar maiores níveis de exportação e 

alcançar, no mercado doméstico, maior inserção nas classes A e B. 

A exportação brasileira de calçados em 2012 atingiu US$ 1.092.933.890,00 

com 113 milhões de pares (Abicalçados Brazilian Footwear, 2012) e o território 

produtivo de Nova Serrana teve um volume exportado de US$ 3.782.201,00 

(Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio [MDIC], 2013) 

representando 0,35% de toda exportação brasileira. Por ser o terceiro maior polo 

produtor de calçados do Brasil há uma nítida estratégica de atuar no mercado 

interno. 

Fator importante para verificar o nível de avanço tecnológico de um território 

produtivo em particular é seu nível de exportação para mercados mais exigentes. 

Godinho Filho, Fernandes e Lima (2009, p.64) afirmam que a indústria brasileira de 

calçados apresenta um coeficiente de exportação bastante elevado, principalmente 

quanto à média da indústria em geral, mensurado como da ordem de 25% do 

consumo aparente. Isso demonstra a importância da inserção das empresas do 

setor no mercado internacional. Essa inserção é fundamental, pois, além de trazer 

um avanço tecnológico, não deixa a indústria vulnerável ao mercado interno, com 

suas oscilações.  

Diante das análises acima, qualquer retração no consumo interno afetará 

sobremaneira a produção no polo, podendo trazer consequências negativas em sua 

estrutura e efeitos desastrosos em vários vetores setoriais importantes da cidade 

devido à grande dependência que tem da produção de calçados. Atualmente 57,4% 

de toda a exportação da região é relativa à produção de calçados (MDIC, 2013). 

Lemos (2009, p. 70), em estudo extenso do turnover na indústria calçadista 

de Nova Serrana, aponta que a mão de obra do setor calçadista experimenta uma 

alta rotatividade durante o ciclo anual. Considerando somente os dados do emprego 

formal, os índices de turnover dessa indústria foram de 82% para o ano de 2007 e 
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de 84% para o ano de 2008, calculados com base nos dados informados pelas 

empresas ao Ministério do Trabalho e Emprego/Cadastro Geral de Empregados e 

desempregados. Este fato, analisado sobre uma perspectiva do cluster, pode estar 

trazendo sérias consequências sobre o nível de aprendizagem e inovação de 

processos dentro da indústria, pois não há retenção de aprendizagem. 

Considerado o terceiro polo calçadista do Brasil, e a capital do tênis esportivo, 

os esforços empreendidos em modernização e inovação tecnológica farão com que 

a aglomeração possa, além de incrementar os níveis de exportação, enfatizar sua 

produção para o mercado doméstico, sobretudo incrementando sua vocação 

estabelecida em produzir calçados esportivos, pois há uma crescente preocupação 

com a importação de calçados no Brasil, sobretudo de calçados esportivos.  

O relatório Abicalçados Brazilian Footwear (2012) informa que as importações 

de calçados pelo Brasil tiveram um crescimento de extraordinários 850,8% em valor 

e 566,8% em quantidade no período entre 2002 e 2010, sobretudo em produtos 

oriundos dos países asiáticos, caracteristicamente calçados esportivos. A 

importação de produtos dessa natureza, que são efetivamente marcas reconhecidas 

pelo mercado mundial e que apresentam inovações tecnológicas de ponta, usa os 

países asiáticos por questões de custo de produção, e concorre diretamente com a 

produção de Nova Serrana.  

Portanto, questões de custos de produção extremamente baixos em países 

asiáticos, variações do real frente ao dólar, que venha a favorecer ainda mais a 

importação desses produtos, entraves burocráticos e custos de produção do setor 

industrial brasileiro são gargalos que afetam e concorrem negativamente com a 

indústria de Nova Serrana. Motivo pelo qual a estratégia de inovação permanente 

em processos e produtos é uma saída de curto e longo prazo para a longevidade da 

aglomeração e a consequente afirmação de seu status de maior produtor de 

calçados esportivos do Brasil. 

Sendo sua vocação natural em produzir calçados esportivos e contando, já 

em 2001, com toda a infraestrutura de apoio logístico, que segundo Crocco et al. a 

infraestrutura física da região não oferece impedimentos para o desenvolvimento do 

setor calçadista; aliado a este fato, tem-se que, atualmente, uma moderna 

infraestrutura de apoio das entidades representativas se faz presente, interessadas 

em aumentar o nível de competitividade e produtividade da aglomeração, volta-se 

para a sugestão dos autores citados acima de que 
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[...] toda política deve ser focada na produção [...] e que esta orientação aponta para a 
importância de inovações de produto e processo e de melhorias estruturais em detrimento a 
políticas esporáticas direcionadas ao aumento transitório de vendas, como por exemplo, a 
participação em feiras. (Crocco et al., 2001, p. 85). 
 

3.3 Unidades empíricas de análise 
 

Dentro dos indicadores de inovação apresentados no referencial teórico sobre 

inovação conforme Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Carreteiro (2009), Robertson, 

Casali e Jacobson (2012), Van de Ven (1986), foram selecionadas um total de 04 

(quatro) empresas da base do SINDINOVA. Essas 04 empresas foram selecionadas 

pelos 8 (oito) critérios seguintes: 

 

Duas (02) empresas que apresentam Alto Índices de Desempenho, pelo Critério 

de Inovação em: 

 

Produtos  

a) melhores performances em incremento de faturamento bruto sobre vendas 

de novos produtos nos últimos 5 anos; 

b) maior frequência de lançamentos de novos produtos no mercado nos 

últimos 5 anos; 

c) empresas que exportaram produtos nos últimos 5 anos; 

d) melhores índices de produtividade por funcionário nos últimos 5 anos. 

 

Processos 

a) melhorias nos processos de fabricação que levaram a redução de custos 

de fabricação nos últimos 5 anos; 

b) os melhores índices de avaliação pelos clientes (índice de satisfação) nos 

últimos 5 anos; 

c) alto desempenho em faturamento bruto nos últimos 5 anos; 

d) melhorias em outros processos, tais como: qualidade dos produtos 

vendidos, se a empresa possui equipes de solução de problemas, 

melhorias de produtividade pela incorporação de novos equipamentos ou 

manutenção de equipamentos obsoletos como trocas de peças; novas 

ideias de funcionários, clientes, ou fornecedores que são colocados em 
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prática e geram resultados satisfatórios e facilitaram a inovação nos últimos 

5 anos. 

 

Em virtude de apresentarem casos extremos ou polares (Eisenhardt, 1989; 

Yin, 2010), foram selecionadas duas (02) empresas que apresentam os mesmos 

indicadores expostos acima, porém negativamente. 

 

Duas (02) empresas que apresentam Baixos Índices de Desempenho pelo 

critério de Inovação em: 

 

Produtos 

a) baixa performance em faturamento bruto sobre novos produtos nos últimos 

5 anos; 

a) baixa frequência de lançamentos de novos produtos nos últimos 5 anos; 

b) empresas que não exportaram produtos nos últimos 5 anos; 

c) baixos índices de produtividade por funcionário nos últimos 5 anos. 

 

Processos 

a) baixo desempenho nos processos de fabricação e que levaram ao aumento 

nos custos de fabricação nos últimos 5 anos; 

b) baixos índices de avaliação pelos clientes (índice de satisfação) nos 

últimos 5 anos; 

c) baixo desempenho em faturamento bruto nos últimos 5 anos; 

d) empresas que apresentaram baixo desempenho em outros processos, tais 

como: qualidade dos produtos vendidos, se a empresa não possui equipes 

de solução de problemas, não apresentou melhora de produtividade pela 

incorporação de novos equipamentos ou manutenção de equipamentos 

obsoletos como trocas de peças; não aproveitou novas ideias de 

funcionários, clientes, ou fornecedores que geraram resultados satisfatórios 

e que facilitaram a inovação nos últimos 5 anos. 

               

Os critérios da escolha dos casos que foram examinados, remetem à 

delimitação do fenômeno que se pretendeu aprofundar. Buscou-se uma 

compreensão da propagação e sustentação de processos inovativos no interior de 
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duas redes empresariais distintas ligadas a atores-chaves. A ideia de inovação, 

assim, é algo que se constrói ao longo do tempo, portanto uma visão incremental, 

dentro dos conceitos desenvolvidos no referencial teórico sobre inovação, segundo 

Tigre (2006), Davila, Epstein e Shelton (2007), Van de Ven (1996), Robertson, 

Casali e Jacobson (2012).  

Optou-se assim pela seleção de empresas que apresentaram evolução e 

involução em seu desempenho inovativo ao longo de 05 (cinco) anos. Foi uma 

seleção que visou buscar empresas que se consolidaram em processos inovativos 

que trouxeram resultados positivos e, por outro lado, empresas que não lograram 

sucesso. A intenção foi escolher casos extremos, em que tipos de situações polares 

fazem o processo de interesse ser transparente e observável (Eisenhardt, 1989). 

Assim, excluiram-se empresas que tiveram surtos de crescimento radicais, mas que 

não se consolidaram ao longo do tempo como inovadoras. 

 

3.3.1 Níveis de análise em redes sociais 

 

O fenômeno da inovação foi abordado à luz do referencial de redes sociais. 

Buscou-se a compreensão da propagação e da sustentação dos processos 

inovativos dentro do contexto das redes das empresas pesquisadas, e para ser 

congruente com Hanneman (2000)  

 

[...] foi necessário realizar uma descrição completa e rigorosa da estrutura de seus 
relacionamentos como ponto de partida para a análise. De maneira ideal, deveríamos 
conhecer todos os relacionamentos entre cada par de atores dentro da população estudada. 
(Hanneman, 2000, p.6) 
 

 

As redes sociais, dentro dos conceitos de imersão relacional e imersão 

estrutural Granovetter (1973), Rowley, Behrens e Krackhardt (2000), Sacomano 

Neto e Truzzi (2004) e Burt (1992), apresentam estruturas que permitem verificar o 

posicionamento do ator e como as informações e recursos transitam no interior 

dessas estruturas.  

Indivíduos visualizam e delimitam redes sociais a partir de seu próprio ponto 

de vista, da maneira como eles percebem os negócios, e por meio de sua 

socialização em uma empresa e sua cultura corporativa. Disposições pessoais e 

características também contam: os indivíduos fazem parte da rede e são de fato 
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seus organizadores e agendes de mudança. Imersão ator-rede poderia, portanto, ser 

definido como os pontos de vistas pessoais de uma rede mais ampla de 

relacionamento na empresa industrial (Halinen & Tornroos, 1996). 

Burt (1992) utiliza um questionário egocentrado e pede a cada pessoa 

entrevistada para nomear seus contatos, e a partir daí, reconstituir as relações entre 

eles. As relações são estabelecidas pelas percepções das pessoas entrevistadas, a 

vantagem desta técnica é que os procedimentos de análise estrutural tornan-se 

aplicáveis à sub-rede de cada pessoa entrevistada. Burt (1992) combina assim a 

abordagem egocentrada com a abordagem estrutural. 

Zancan, Santos e Campos alegam que  

 

[...] estudos que utilizam designs egocêntricos são condizentes com dados obtidos na 
observação de um ator central e de outros objetos que se relacionam com ele, e embora 
designs egocêntricos e da rede como um todo sejam conceituados de maneira diferente, eles 
podem ser usados de maneira inter-relacionada. (Zancan, Santos & Campos, 2011, p. 69) 

 

Ao descrever a rede social do ator central, ou ego, e mapear as interconexões 

entre os alters de sua rede de relacionamento, a configuração da rede apresentada, 

mesmo sem a figura permanente do ego representada, mostrou a cosmovisão da 

rede social desse ego, portanto de sua rede de contatos imediata; e aliar o emprego 

da metodologia de redes sociais à leitura qualitativa, permitiu reunir elementos que 

apontam para modos de comunicação, produção de conhecimentos e o uso das 

informações pelos grupos estudados (Marteleto, 2001, p.79). 

Para Yin “a pesquisa dos métodos mistos pode permitir que os pesquisadores 

abordem questões de pesquisas mais complicadas e coletem uma série mais rica e 

mais forte de evidências do que poderiam obter por qualquer método único isolado”. 

(Yin, 2010, p. 87) 

Aliando métodos mistos de analises de redes, Lazega e Higgins (2014) 

informam que tal fato possibilita uma análise mais robusta, tendo em vista que 

nenhuma análise de rede isolada esgota possibilidades, se não for aliada a dados 

qualitativos com um excelente conhecimento do campo de pesquisa.  

Os níveis de analises que esse trabalho abrangeu envolveu as configurações 

relacional e estrutural das redes sociais pesquisadas. 

Com relação à configuração estrutural, as redes podem ser densas ou 

difusas. “Densidade é uma propriedade chave para medir a interconexão entre 
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atores no nível da rede – quanto maior a interconexão, maior a densidade (Gnyawali 

& Madhavan, 2001, p. 438). Esses autores apontam três características principais de 

redes densas: a) facilitam mais rapidamente e eficientemente fluxos de informações 

e outros recursos porque têm mais interconexões e compartilham rotinas, coletam e 

distribuem informações; b) redes densas funcionam como sistemas fechados, 

confiança, compartilhamento de normas e comportamento comum desenvolvem 

mais facilmente; c) redes densas facilitam efetivas sanções (Gnyawali & Madhavan, 

2001, p. 438). 

Como a configuração relacional analisa as díades de atores, uma 

característica desse tipo de rede é sua coesão social. Portanto nesta configuração 

há proeminência das análises de laços fortes e fracos (Granovetter, 1973). Assim, 

como em Rowley, Behrens e Krackhardt (2001, p.371), essa pesquisa teve como 

foco especifico um território produtivo com relações a nível de redes horizontais, e 

onde foi medida a força do laço pela frequência de interações entre atores e o nível 

de comprometimento de recursos para relacionamento.  

Para o desenvolvimento da pesquisa a análise se fundamentou na estrutura 

da rede, com suas medidas de densidade, da estrutura das conexões, e da 

transitividade. Para uma análise relacional, foram pesquisados a centralidade, 

coesão social, proximidade e a centralidade das informações e recursos que 

transitam na rede.  

Tendo em vista que na análise de redes sociais, o posicionamento relacional 

é complementar ao posicionamento estrutural, não sendo possível uma análise que 

separa essas duas instâncias (Lazega & Higgins, 2014), nos quadros 3 e 4 estão 

representados os conceitos das categorias que representam tanto o posicionamento 

relacional como o estrutural que foram utilizadas para análises nesta pesquisa 

empírica. 

As medidas descritas nos quadros, tanto relacionais quanto estruturais, foram 

utilizadas para descrever os posicionamentos dos atores na rede e para medir a 

propagação e sustentação de informações e recursos em seu interior, através do 

uso do software UCINET, Versão 6.587, que segundo Everett e Borgatti (2001) é o 

software de redes mais popular existente no mercado. 
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Quadro 3 – Síntese de medidas relacionais de redes 
 

MEDIDA 

 

 

CONCEITO 

 

AUTOR 

 

 

Centralidade de Grau 

(Degree centrality) 

Indica os atores mais “importantes” da 

rede, ou seja, atores que nele controlam a 

alocação de recursos e informações e que 

dispõem de certa autoridade. 

O ator que ocupa a posição central em 

uma Rede é aquele que possuiu o maior 

número de conexões diretas. 

 

 

Lazega e Higgins (2014) 

Lemieux e Ouimet (2012) 

 

Coesão Social 

(Social Cohesion) 

 

A coesão social diz respeito a intensidade 

dos pares de atores no interior de uma 

rede social. Relações Fortes (laços fortes) 

estão relacionadas ao ganho de 

informações e recursos refinados, controle 

social, reciprocidade e conhecimento 

tácito. Relações Fracas (laços fracos) 

estão relacionados a informações sobre 

novas ideias e oportunidades e são 

essenciais para o fluxo de informações. 

Burt (1992) 

Fialho (2014) 

Sacomano Neto (2004) 

 

Proximidade 

(Closeness) 

Mede o grau de proximidade de um ator 

em relação a outros atores na rede, ou o 

número mínimo de passos que este ator 

precisa dar para ficar mais próximos dos 

demais atores da rede. Neste sentido 

quanto maior o grau de centralidade de um 

ator, mais próximo ele está dos demais, ou 

seja, sua distância é menor com relação 

aos demais atores da rede e este ator 

pode ter mais facilidades para ter acesso e 

informações e recursos no interior da rede. 

 

Lazega e Higgins (2014) 

 

 

 

Centralidade de 

Informação 

(Information Centrality) 

 

Essa medida se diferencia do Grau de 

Centralidade por não utilizar caminhos 

geodésicos mais curtos. Situa o ator que 

detem o melhor caminho (não o menor) 

na rede, onde a informação possa fluir. 

 

Tomaél e Marteleto (2006) 

Gomes et al. (2003) 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Quadro 4 – Síntese de medidas estruturais de redes 
 

MEDIDA 

 

 

CONCEITO 

 

AUTOR 

 

Densidade 

(Density) 

 

Mede o grau de coesão e homogeneidade 

da rede social.  

É proporção de laços efetivos entre laços 

possíveis. Uma medida do grau de 

inserção dos atores na rede.  

Lazega e Higgins (2014) 

Sacomano Neto e Truzzi (2009) 

 

Transitividade 

(Transitivity) 

 

Ao medir o balanço estrutural da rede, a 

Transitividade indica a proporção entre 

tríades e díades. Em outro sentido indica a 

facilidade da rede social em fazer a 

conexão de três atores, ou seja, se um nó 

A estiver ligado a um nó B e o nó B estiver 

ligado a um nó C, então a probabilidade de 

A estar ligado a C é alta. A transitividade 

avalia esta probabilidade final. 

 

 

Wasserman e Faust (1994) 

Braga e Fazito (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4 Especificação dos conceitos de medidas de redes 

 

3.4.1 Grau de centralidade (Degree centrality) 

 

Como uma medida relacional de rede sociais, o Grau de Centralidade, mede 

“o número de atores aos quais um ator está diretamente ligado” (Velásquez & 

Aguilar, 2005), indica, ainda, os atores que nele controlam a alocação de recursos 

ou dispõem de certa autoridade (Lazega & Higgins, 2014). 

Segundo Wassermann e Faust “a definição mais simples da centralidade, é 

que os atores centrais devem ser os mais ativos no sentido de que eles têm o maior 

número de vínculos com outros atores na rede” (Wassermann & Faust, 1994, p. 

178), neste sentido, são fundamentais para a propagação e sustentação de 

inovações no interior dessa rede empresarial. 

O Grau de Centralidade pode ser calculado como Centralidade de Saída e de 

Entrada. A Centralidade de Saída é a soma das interações que o ator tem com os 

outros, ou seja, a quantidade do fluxo de interações do ator para os demais atores 

da rede. Já a Centralidade de Entrada é a soma de interações dos outros membros 

da rede com o ator em especifico, ou em outras palavras, o fluxo de interações dos 

outros membros da rede para o ator em foco. (Velásquez & Aguilar, 2005). 
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3.4.2 Coesão social (Social cohesion)  

 

Segundo Granovetter (1973) a coesão social é uma propriedade da relação 

entre os pares de atores, portanto uma medida relacional de redes sociais, e pode 

ser compreendida por meio da intensidade do relacionamento (forte ou fraco). 

Diferentemente da densidade que traz uma medida da rede de relacionamentos na 

sua totalidade, a medida da coesão busca os pares de atores. Sacomano Neto e 

Truzzi (2004) informam que há confusão na análise dos termos. Para os autores 

apesar de haver uma forte relação entre os termos, “densidade é uma variável da 

estrutura geral da rede e a coesão é uma variável da relação entre os pares de 

atores”. 

Já Rowley, Behrens e Krackhardt (2000) alegam que os dois conceitos não 

podem ser analisados de forma separada, “uma vez que a intensidade de 

relacionamentos (forte ou fraca) é dependente da estrutura da rede”. 

 

3.4.3 Proximidade (Closeness) 

 

Apresentando-se como uma medida relacional de redes sociais “a 

proximidade (closeness) é a capacidade de um nó se ligar a todos os atores de uma 

rede” (Velásquez & Aguilar, 2005), assim valores altos de proximidade indicam uma 

melhor capacidade dos nós se ligarem com os atores restantes da rede. Ao 

contrário, valores baixos do grau de proximidade indicam dificuldades para que o 

ator se ligue aos demais atores de sua rede (Lazega & Higgins, 2014). 

Ainda segundo Lazega e Higgins (2014, p. 43) a proximidade de um ator é 

medida pelo número mínimo de passos que ele deve fazer para entrar em contato 

como outros atores do sistema. 

Velásquez e Aguilar (2005) apresentam duas caracterizações do conceito de 

Proximidade (inClosenness e OutClossenness), que se referem ao Grau de 

Proximidade de Entrada e Saída, respectivamente. Nossa referência principal para 

os propósitos desse trabalho será o Grau de Proximidade de entrada 

(inClosenness).  
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3.4.4 Centralidade de informação (Information centrality) 

 

A Centralidade de Informação é uma medida relacional de redes sociais que 

se apresenta fundamental para os propósitos desse trabalho e tem como finalidade 

medir a propagação e sustentação de informações e recursos inovativos no interior 

de redes empresarias.  

Tomaél e Marteleto (2003) alegam que o fluxo da informação em uma rede 

pode utilizar qualquer canal disponível e esse nem sempre é o mais curto, conforme 

as medidas de centralidade, que usam a distâncias geodésicas mais curtas, medem. 

Para a análise dessa medida não considerá-se quem transmite a informação a 

quem, mas a existência ou não de um melhor caminho em que a informação pode 

fluir. 

Os atores que têm maior probabilidade de transferir e receber informações de 

toda a rede são os que detêm o maior número de caminhos na rede (Tomaél & 

Marteleto, 2003), portanto estando mais aptos a serem canais preferenciais de 

transferência de recursos inovativos para todos os atores da rede. 

 

3.4.5 Densidade (Density) 

 

Densidade numa rede social “é a proporção de laços efetivos entre os laços 

possíveis, sendo, portanto, uma medida do grau de inserção dos atores na rede” 

(Sacomano Neto & Truzzi, 2009).  

Segundo Lemieux e Ouimet (2012, p. 20) “o número das relações possíveis 

varia em função do fato de se ter ou não em consideração a orientação das 

relações”. Esses mesmos autores sugerem calcular a densidade de duas formas 

distintas. A densidade das relações de um ator com os outros atores da rede, 

chamada por eles de “densidade egocentrada” e a “densidade sociocentrada” que 

visa medir a densidade de toda a rede de atores. 

Calcula-se a densidade de uma rede de relacionamentos dividindo o número 

de relações existentes entre as possíveis e multiplicando por 100 (D = RE / RP X 

100). 

Para se calcular a rede de relações possíveis multiplica-se o número total de 

nós pelo número total de nós menos 1 (RP = NTN x (NETN – 1), (Lemieux& Ouimet, 

2012, p. 20), (Velásquez & Aguilar, 2005, p. 17). 
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Para os propósitos desse trabalho iremos privilegiar o cálculo da “densidade 

sociocentrada”, sendo, portanto, uma medida estrutural da rede social no qual todos 

os limites da rede serão tomados como parâmetro de análise.  

 

3.4.6 Transitividade (Transitivity)  

 

O indicador de transitividade é uma medida estrutural de redes sociais e 

mede a proporção de tríades com três atores conectados sob o total das que 

possuem, pelo menos, dois atores conectados (Braga & Fazito, 2011).  

Guerreiro (2012) alega que a transitividade ou clusterização são propriedades 

de redes em que existem ligações triangulares. Verifica-se que, se numa rede, um 

nó A estiver ligado a um nó B e o nó B estiver ligado a um nó C, então a 

probabilidade de A estar ligado a C é alta. O equivalente desta propriedade para as 

redes sociais é: o amigo de um amigo, provavelmente também é meu amigo. 

Wasserman e Faust (1994, p.247) informam que a transitividade demonstra 

uma característica estrutural chave nos dados da rede social, pois analisa o balanço 

ou o equilíbrio estrutural da rede, parte da teoria de balanceamento (balance theory),  

Uma rede estruturada numa proporção muito desequilibrada entre tríades e 

diades pode estar indicando que a rede está constrangida e com dificuldades em 

realizar a transitividade, ou seja, fazer com que informações e recursos possam se 

mover com mais dinamismo pelo seu interior.  

 

3.5 Estratégia de coleta de dados 
 

A coleta de evidências para a pesquisa foi realizada em duas etapas distintas. 

Como alega Yin (2010) o estudo de caso tipicamente combina métodos de coleta de 

dados como, arquivos, entrevistas, questionários, observações diretas e o “uso de 

múltiplas evidências fornece forte comprovação de constructos e hipóteses” (Meyer, 

2001).  

Para selecionar as empresas dentro dos critérios mencionados na unidade 

3.2 – Unidade Empíricas de Análise, o estudo se iniciou pela pesquisa documental 

no próprio Sindicato das Empresas e em órgãos que medem índices de evolução 

das empresas do território produtivo. Buscas foram realizadas nos sites das 
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empresas, fontes oficias do Ministério da Industria e Comércio, banco de dados das 

empresas, evidências em participações em feiras.  

Segundo Yin os  

 
[...] documentos desempenham um papel explícito em qualquer coleta de dados na realização 
de estudo de casos [...] você também deve providenciar acesso para examinar os arquivos de 
qualquer organização sendo estudada, inclusive para a revisão de documentos que podem 
ter colocado em arquivo morto. (Yin, 2010, p. 130) 

 
A coleta de dados através de documentos para selecionar as 02 (duas) 

empresas com alto desempenho inovativo, através dos critérios da inovação de 

produtos e processos, e as 2 (duas) empresas com baixo desempenho inovativo 

pelos mesmos critérios, evidenciando as 08 (oito) categorias de análise, procurou 

não incorrer no que Yin aponta como uma “verdade indubitável dos documentos”, 

pois é “importante entender que ele foi redigido com alguma finalidade especifica e 

para algum público específico que não os do estudo de caso sendo realizado”. (Yin, 

2010, p. 131) 

Nesta primeira fase, o SINDINOVA disponibilizou a relação das empresas 

sindicalizadas, 380 empresas, num total de 1.200 empresas pertencentes ao polo 

calçadista de Nova Serrana. Através dessa relação, foram realizadas entrevistas 

informais com os representantes do sindicato, buscas em sites das empresas, 

buscas em órgãos oficiais como SEBRAE e FIEMG, consulta no site do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Governo Brasileiro, no qual selecionou-se 

três empresas que apresentam as características de alto desempenho inovativo, 

segundo os critérios abaixo relacionados: 

 

a) empresas calçadistas que possuem os maiores faturamentos brutos 

anuais no polo de Nova Serrana e que pertence à base do SINDINOVA; 

b) empresas exportadoras; 

c) empresas com maior produção de calçados/mês; 

d) empresas que apresentam participações regulares em Feiras e 

Exposições; 

e) empresas que se destacam no lançamento de novos produtos e 

novidades do setor; 

f) empresas que apresentam investimentos recorrentes em maquinas e 

equipamentos; 
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g) empresas bem avaliadas pelos clientes, sindicato, fornecedores; 

h) empresas que apresentam relevantes investimentos em campanhas de 

Marketing. 

 

Foram selecionadas, nesta etapa, as empresas:  

 

a) L Calçados Ltda 

b) Croc Calçados Ltda 

c) D Calçados Ltda 

  

A empresa Croc Calçados Ltda participou somente da segunda fase da 

entrevista, que aborda seus processos e produtos. Ao solicitar a descrição da sua 

rede de relações, o proprietário não se sentiu à vontade nessa descrição e não quis 

prosseguir. Sendo assim, esta empresa foi descartada para os propósitos dessa 

pesquisa. 

Para selecionar as empresas com baixo desempenho inovativo a pesquisa 

centrou-se em empresas que não apresentavam as características descritas acima. 

É importante salientar que nosso Benchmarking de comparação preferencial são as 

empresas tidas como inovadoras, ou que apresentam tais características.  

Assim, para selecionaras empresas que não apresentavam características 

inovadoras, a seleção foi realizada por exclusão, tomando por base a relação de 

empresas sindicalizadas. Neste sentido um critério que guiou a seleção, 

prioritariamente, foi a de empresas não exportadoras. Chegou-se nas empresas 

descritas abaixo: 

 

a) Cic Industria da Moda Ltda 

b) Clay Amaral – ME 

c) P Calçados Ltda 

d) S Calçados Ltda 

  

As empresas Clay Amaral – ME e Cic Industria da Moda Ltda, apesar de 

várias vezes contatadas, não quiseram participar da pesquisa. 

Na segunda fase a coleta de evidências baseou-se em questionários semi-

estruturados, que guiaram entrevistas focadas com os proprietários das empresas 
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acima descritas. A aplicação dos questionários e consequentemente das entrevistas 

semi-estruturadas obedeceu dois momentos específicos. 

Num primeiro momento da entrevista e através do questionário sociométrico 

(Apêndice B) foram coletadas informações sobre as redes dos atores, de maneira a 

possibilitar, posteriormente, a aferição dos indicadores relacionais e estruturais 

listados, que permitiram medir o posicionamento relacional e estrutural do ator na 

rede. Para Lazega e Higgins, “as pesquisas realizadas através de questionário 

sociométrico são um método usual e informam da existência ou não de relações 

entre a pessoa entrevistada e os outros membros do sistema observado; obtendo 

repertório de indivíduos com os quais essas ligações são diretas”. (Lazega & 

Higgins, 2014, p. 24). 

Verifica-se, no entanto, que dada a metodologia da pesquisa que visa mapear 

as redes pessoais, este mapeamento se faz exclusivamente em informações 

fornecidas pelo próprio ego (ator central), assim nem sempre é possível mapear a 

rede completa dos atores envolvidos, sobretudo, no quesito relações presumidas 

entre os alters citados. No entanto, mesmo com esta limitação imposta pela coleta 

de dados, optou-se por partir para análises de redes pessoais devido ao campo 

exploratório amplo e útil para medir padrões de configurações estruturais de redes e 

fenômenos ligados à propagação e difusão de informações em seu interior.  

Para Xavier o teste sociométrico “é um recurso exploratório extremamente útil 

para estudar as estruturas sociais num dado momento, à luz das atrações, repulsas 

e sentimentos manifestados no interior do grupo. ” (Xavier, 1990, p. 47) e que ainda 

é “um instrumento dinâmico utilizado para observar, descrever e medir a coesão 

grupal, ou seja, a rede de relações entre os participantes”. (Xavier, 1990, p. 47). 

Num segundo momento da entrevista foi usado o questionário semi-

estruturado que mediu o nível de inovação da empresa em processos e produtos 

(Apêndice A). Através da entrevista focada guiada por este questionário, procurou-

se evidenciar e corroborar os levantamentos documentais, em fontes oficiais, nos 

sites das empresas, participação em feiras e exposições que demonstraram, num 

primeiro momento da pesquisa, ser a empresa inovadora em processos e produtos.  

Os questionários que guiaram as entrevistas focadas com os atores-chave 

das empresas selecionadas mediram, primeiramente, os posicionamentos relacional 

e estrutural desses atores nas redes e, posteriormente, o nível de inovação em 

produtos e processos das empresas selecionadas.  
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Para Yin entrevistas focadas é uma das fontes mais importantes de 

informações para o estudo de caso. A entrevista focada tem uma característica na 

qual  

 

[...] a pessoa é entrevistada durante um certo período de tempo [...] nesses casos, as 
entrevistas até podem permanecer abertas e assumir uma maneira conversacional, mas é 
maior a probabilidade de ser seguido determinado conjunto de questões derivadas do 
protocolo do estudo de caso. (Yin, 2010, p. 134). 

 

O protocolo para a entrevista focada teve questões abertas e fechadas 

dirigidas para os proprietários das empresas selecionadas, que pela natureza da 

seleção pode ter empresas de diferentes segmentos. Isso a princípio visa manter o 

que Gaskell afirma que a “finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, a diferentes 

representações sobre o assunto em questão”. (Gaskell, 2002, p. 68) 
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Quadro 5– Questões dirigidas para pautar o questionário e a entrevista focada 

INOVAÇÃO EM PRODUTOS 

Nos últimos 5 anos sua empresa introduziu um novo produto que apresentou uma inovação dentro do que a 

empresa vinha fazendo antes? 

Este novo produto introduzido gerou resultados positivos? 

Nos últimos 5 anos sua empresa abriu novos mercados para seus produtos? Qual a frequência que a empresa 

ganha novos mercados? E de que forma a empresa atua em novos mercados? 

Seu produto mais rentável hoje foi criado em qual período? Qual a representatividade dele para seu 

faturamento bruto hoje? 

Sua empresa exportou produtos nos últimos 5 anos? Em caso positivo para quais países? 

Nos últimos 5 anos sua empresa introduziu melhorias em design de produtos já existentes? 

A introdução de melhorias em design de produtos já existentes gerou melhoria nos resultados operacionais? 

Qual a principal forma de introdução de melhorias nos seus produtos? E de onde vêm as novas ideias? 

Sua empresa introduziu nos últimos 5 anos alguma nova fonte de matéria-prima? 

A introdução de novas fontes de matéria-prima elevou a qualidade de seus produtos? 

INOVAÇÃO EM PROCESSOS 

Nos últimos 5 anos sua empresa introduziu um método de produção inovador que nunca tinha sido testado 

anteriormente?  

Ao introduzir um novo método de produção houve melhorias na qualidade do produto final? 

Sua empresa fez alguma parceria com fornecedores de equipamentos ou manutenção no parque fabril que 

elevou a produtividade nos últimos 5 anos? 

Nos últimos 5 anos sua empresa fez aperfeiçoamentos em layout e processos, novos arranjos logísticos e 

organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas? 

Nos últimos 5 anos sua empresa pensou na inovação de processos como um meio de aumentar seu 

faturamento e reduzir seus custos, gerando uma maior rentabilidade final? 

Sua empresa criou indicadores para aferir desempenho e recompensas para funcionários que se destacam 

com novas ideias para o aumento da produtividade? 

Sua empresa realizou, nos últimos 5 anos, pesquisas de satisfação junto aos clientes? Se sim, como a 

empresa é vista pela clientela? 

Algum novo processo de produção ou gerenciamento foi implementado por uma ideia de alguma outra 

empresa, funcionários, fornecedores ou clientes? 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consultas nas obras de Schumpeter (1982); Tidd, 

Bessant e Pavitt (2005); Tigre (2006); Davila, Epstein e Shelton (2007); Chesbrough, 2003); 

RobertsoN, Casali e Jacobson (2012); Carreteiro (2009); Lundvall e Nielsen (2007). 

 

A entrevista focada com os atores-chaves, conforme o roteiro, visa descrever 

a natureza das informações e recursos que se propagam e se sustentam pela rede 

de empresas e aprofundar nos complexos processos inovativos, e também para 

minimizar um “aspecto negativo dos estudos organizacionais que se utilizam da 

Análise de Redes Sociais, pois os mesmos acabam deixando a desejar a respeito da 

compreensão do fenômeno estudado. Acabam se preocupando mais com o aspecto 

de validação das medidas encontradas do que com a utilidade das mesmas” 
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(Zancan, Santos & Campos, 2011, p. 75). Neste sentido, o grande desafio da 

pesquisa que envolve as análises através de pesquisa de redes, é estabelecer o tipo 

de mensagem que flui através desses caminhos, ou seja, o conteúdo transacional, 

pois esse é o que dá uma medida da qualidade da relação, indicando os benefícios 

que os atores esperam desta (Silva et al., 2011, p. 7). 

A seleção das empresas e consequentemente dos atores-chaves até chegar 

nas entrevistas focais, obedecem também às fases anteriormente descritas da 

pesquisa empírica, conforme descreve Gaskell (2002), em que se enfocam 

categorias específicas de entrevistados, que foram selecionados, e que pareçam 

particularmente interessantes para o tema proposto e aptos a ter uma cosmovisão 

apropriada a ser explorada com relação ao tema proposto. 

 

Figura 3 – Esquema empírico para a estratégia de coleta de dados 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

 
3.6 Estratégia de análise dos dados 
 

Fase 1 

 

Elaboração de categorias comuns e comparação intra-casos 

 

Para fazer com que cada um dos casos seja mais analítico, foram 

apresentadas duas dimensões da inovação – inovação de processos e inovação de 

produtos, segundo os critérios já descritos – isso foi efetuado para ajudar a focar o 
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caso e desenvolver uma estrutura que possa ser usada para a comparação entre os 

casos (Meyer, 2001).  

Para Eisenhardt (1989) este é um processo que “permite os padrões únicos 

de cada caso emergir antes dos investigadores generalizarem padrões entre os 

casos. Além disso dá aos investigadores uma rica familiaridade com cada caso, que, 

por sua vez, acelera a comparação entre os casos”. As mesmas dimensões serão 

usadas, tanto para as empresas com os melhores desempenhos inovativos, quanto 

para as que não apresentam tais características. 

Através da comparação entre os casos de empresas mais inovadoras e 

empresas menos inovadoras respaldados pelo desempenho, segundo as dimensões 

de processos e produtos - serão apresentadas categorias comuns que identificam e 

caracterizam esses dois grupos de empresas tendo em vista as dimensões citadas.  

 

Triangulação 

 

As categorias comuns de desempenho de empresas mais inovadoras e 

desempenho de empresas menos inovadoras, foram trianguladas para a elaboração 

das categorias comuns intra-casos. Este procedimento abordará as recomendações 

de Yin (2010, p. 143) de que “as vantagens mais importantes apresentadas pelo uso 

de fontes múltiplas de evidências é o desenvolvimento de linhas convergentes de 

investigação, um processo de triangulação e corroboração”. 

 

Fase 2 

 

As duas empresas que apresentam alto desempenho inovativo e as duas 

empresas com baixo desempenho inovativo, conforme as categorias comuns 

apresentadas, foram sobrepostas dentro da estrutura da rede de seus atores-

chaves, descritas pelo questionário sociométrico. 

É uma fase descritiva no qual se realizou um mapeamento das redes sociais 

de seus atores-chaves, através do uso do software UCINET, versão 6.587. Nesta 

fase foram realizadas apresentações gráficas nos quais a distribuição geográfica, a 

categoria de contatos, a frequência de contatos e a propagação de informações e 

recursos nas redes dos atores centrais, foram descritas. 
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Em seguida, fez-se os cálculos das medidas de redes, conforme 

apresentadas na seção 3.3.1- Níveis de Análises em Redes Sociais, também com 

uso do software UCINET. Os cálculos apresentados foram analisados e comparados 

com as empresas selecionadas, segundo os critérios de aferição de desempenho 

pela inovação. 

 

Fase 3 

 

Nesta fase, analisou-se as informações qualitativas que trafegam em cada 

rede e que foram coletados dentro do escopo das entrevistas semi-estruturadas com 

questões abertas e fechadas. As informações da fase 1 e da fase 2 da análise dos 

dados, foram sobrepostas nesta fase.  

Para análise das questões que envolvem dados qualitativos, seguiu-se a 

recomendação de Yin de que  

 

[...] o estudo de caso será tipicamente sobre comportamentos complexos, ocorrendo em um 
contexto de mundo real complexo [...] exceto se você converter toda a sua evidência – 
inclusive suas anotações de campo e os documentos de arquivos coletados – em um 
formulário textual necessário, as ferramentas computadorizadas não podem lidar facilmente 
com essa série diversa de evidências. Assim para um conjunto diversificado de evidências, 
você precisa desenvolver, portanto, suas próprias estratégias analíticas. (Yin, 2015, p. 139). 

 

Seguindo essa recomendação optou-se por analisar as respostas qualitativas 

comuns das empresas, dentro de sua classificação de ser de Alto ou Baixo 

Desempenho Inovativo. Os quadros apresentados nesta seção comparam as 

respostas e buscam padrões comuns de comportamentos, porém tendo em vista as 

respostas qualitativas dadas. Assim as análises são desenvolvidas sobrepondo as 

três fases distintas, ou seja, análises gráficas, análises das medidas de redes e as 

análises dos dados qualitativos.  

As sobreposições das fases 1,2,3 indicam padrões de como as informações e 

recursos se propagam e se sustentam dentro da estrutura das redes empresariais 

dos atores-chaves, segundo as características comuns das empresas de serem 

inovadoras ou não.  

Nesta etapa analisou-se as diferenças marcantes entre as redes sociais 

pesquisadas para responder os objetivos específicos, conforme se seguem: 
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a) comparar as redes de empresas mais inovadoras com a rede de empresas 

menos inovadoras, tentando descrever configurações de redes sociais 

mais aptas em propagar e sustentar processos inovativos em seu interior, 

b) identificar e mapear as redes de vinculações de seus atores centrais, 

verificando se existem diferenças relevantes entre eles, 

c) identificar e analisar como as informações e recursos que trafegam nas 

duas redes distintas pesquisadas são utilizadas para criar e manter 

processos inovativos. 

Salienta-se, que as empresas selecionadas e citadas como objetos de análise 

dessa pesquisa tiveram seus nomes reais alterados, conforme foi definido e 

acordado com as empresas no momento da realização das entrevistas focadas.  

Assim, os nomes L, D, P e S Calçados, bem como os nomes de pessoas 

físicas que são mencionadas na pesquisa empírica, são nomes fictícios que foram 

devidamente alterados sem, no entanto, perder a veracidade das informações 

descritas.  

A figura 4 demonstra, teoricamente, como foi a estrutura de análise dos dados 

de pesquisa de campo, agora com uma visão ampliada de toda a análise 

empreendida. Esta figura representa as fases que foram seguidas e devidamente 

descritas na seção 3.6- Estratégia de análise dos dados. 

 

 Figura 4 – Esquema teórico de análise dos casos múltiplos  
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.7 Validade e confiabilidade da pesquisa 
 

Para Meyer (2001), dada as limitações do estudo de caso único, é desejável 

incluir mais do que um estudo de caso, contudo, o desejo de profundidade e uma 

perspectiva pluralista e para acompanhamento dos casos ao longo do tempo, faz-se 

necessário que o número de casos sejam poucos.  

Para os propósitos dessa pesquisa acordou-se tomar um número de 04 

(quatro) casos, separados em duas categorias distintas. Múltiplos casos aumentam 

a validade externa e ajudam a proteger contra vieses do observador; acrescentando 

ainda que casos múltiplos gera confiança nos resultados da pesquisa (Meyer, 2001). 

Meyer (2001) alega, ainda, que estudos de casos que envolvem amostragem 

teórica, o objetivo é escolher casos que possam vir a replicar ou estender a teoria 

emergente ou para preencher categorias teóricas e fornecerem exemplos dos tipos 

polares.  

Usar um conjunto de medidas suficientemente operacionais, tais como as 

aferições que este estudo estabelece para medir a inovação, e estabelecer 

informantes-chaves, que neste caso, são os proprietários das empresas 

pesquisadas, são importantes para construir a validade do constructo e assim poder 

fazer a revisão de relatórios finais (Yin, 2010).  

A triangulação dos dados intra-casos de mesma categoria e inter-casos de 

diferentes categorias, procurou aumentar a validade e confiabilidade do estudo na 

medida que desenvolve linhas convergentes de investigação (Yin, 2010, p. 143). 

Ao conjugar três fontes de evidências distintas – seleção dos casos pelos 

critérios de empresas com alto e baixo desempenho em inovação de produtos e 

processos, questionários sociométricos e entrevistas focadas com questões abertas 

e fechadas – e ao buscar categorias comuns nos casos pesquisados, permitindo 

confrontá-los com o posicionamento do ator na rede, o estudo procurou trazer 

confiabilidade ao cruzar dados de empresas mais inovadoras e menos inovadoras e 

buscou descrever e comparar como se propagam e se sustentam informações e 

recursos em duas situações extremas. A descrição e a confrontação podem trazer 

maior compreensão de tipos ideais de redes sociais para sustentar e propagar 

processos inovativos. 

Procurou-se ater-se à validade interna pela busca de evidências, através de 

coletas de dados em três fases distintas, com o cruzamento desses dados e 
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ampliação de informações a partir das unidades de análise individuais (Meyer, 

2001), tendo em vista que cada caso analisado pode eliminar a ambiguidade e 

contradição, com o preenchimento de detalhes e estabelecimento de fortes ligações 

entre os dados. Foram analisados 04 (quatro) casos de duas categorias polares, 

portanto, pretendeu-se assim, levar os dados analisados à exaustação, pela 

sistemática confrontação e, a partir daí, extrair as categoriais comuns que deram 

suporte para uma sobreposição do posicionamento do ator na rede. 

Ao operacionalizar categorias comuns de análise de processos inovativos em 

duas situações contrastantes e estabelecer critérios padronizados de descrição do 

posicionamento do ator na rede segundo essas mesmas categorias comuns, 

empenhou-se em desenvolver a confiabilidade da pesquisa empírica, o que poderá 

produzir os mesmos resultados caso os mesmos procedimentos forem seguidos em 

outros estudos afins.  





89 
 

4 OBJETOS DE ANÁLISE 
 

4.1 Empresas que apresentam alto desempenho inovativo 
 

As empresas L Calçados Ltda e D Calçados Ltda se destacaram na pesquisa 

documental, em consulta a fontes oficiais, entrevista no Sindicato Intermunicipal da 

Indústria de Calçados de Nova Serrana (SINDINOVA), e nas respostas às 

entrevistas focadas sobre inovação, como empresas que apresentam perfil inovador 

em produtos e processos segundo as características apresentadas na seção 3.3 

Unidades Empíricas de Análise. 

 

4.1.1 L Calçados Ltda 

 

A L Calçados Ltda é uma empresa conhecida na região de Nova Serrana, 

possui uma fábrica moderna e conta atualmente com 203 funcionários. Seu 

faturamento bruto no ano de 2014 foi de R$ 52 milhões, com uma produção de 

8.000 pares de calçados/dia o que a eleva a categoria de uma das maiores 

empresas fabricante de calçados em Nova Serrana.  

Foi fundada em 27/11/1996 pelos Senhores Renato e Romário, irmãos, e um 

amigo de nome Ademar. Ambos os sócios possuem curso superior completo não 

existindo outros empreendedores nas famílias. 

A produção da empresa se concentra em Sapatênis casual, Jogging 

(esportivo), Confort casual e Sandálias/Bota Feminina casual. Tem também uma 

linha de produtos dirigida para crianças de sapatênis e jogging. 

A entrevista na L Calçados foi realizada em duas etapas distintas. Na primeira 

parte que versa sobre os processos e produtos inovativos e que possui o 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO como guia, o proprietário nos indicou o Sr. 

Roney, Gerente de Marketing da empresa, para responder.  

Na segunda etapa o proprietário da empresa, Sr. Renato se prontificou a 

responder o questionário que versa sobre sua rede de relacionamento. 

Foi mapeada a rede social do empresário com perguntas relativas aos seus 

fornecedores, clientes, e rede de empresas que mantêm ligações pertencentes ao 

polo calçadista de Nova Serrana.  

Alegou que inovar não é tão simples como parece e mostrou ao entrevistador 

um calçado esportivo que fabrica que diz ter todos os diferenciais inovativos das 
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grandes marcas (Adidas e Nike), no entanto conquistar classes A e B com seu tênis 

é mais complicado devido ao apelo das grandes marcas. Comercializa calçados em 

lojas que vende para as classes C e D. O Apêndice C traz a síntese das respostas 

da empresa ao Questionário Estruturado para Entrevista, Apêndice A.  

 

4.1.2 D Calçados Ltda 

 

A empresa D Calçados Ltda foi fundada em 2012 por Vânia Soares da Silva e 

seu marido. Vânia tem 2º grau completo e Amarildo, seu esposo, 1º incompleto. Há 

outra empreendedora na família, a irmã da Senhora Vânia que também trabalha no 

ramo de calçados. Possui 20 funcionários e faturou no ano de 2014 o montante de 

R$ 2.000.000,00. Produz 800 pares de calçados por dia, notadamente Sandálias e 

Sapatilhas casuais.  

A entrevistada se manteve sempre solicita em responder as perguntas 

levantadas, estendendo as perguntas para além das questões em si; este fato fez 

com que a entrevista ganhasse um contexto mais conversacional onde o 

entrevistador pode questionar e abranger mais fatos relacionados à questão da 

inovação e sua rede de relacionamento. 

A entrevistada informou que é a responsável final pela criação dos modelos 

que comercializa e usa com muita frequência consulta em revistas nacionais e 

internacionais para a criação de novos modelos.  

A empresa tem três anos de mercado, transparecendo pelas respostas dadas 

pela entrevistada que a inovação dos produtos é uma constante na empresa, “a 

inovação é um fator permanente para incremento de vendas”, até para manter a 

longevidade da empresa e para que a mesma possa se firmar.  

Pelas características dos produtos fabricados, a mudança a cada feira e 

exposição se torna uma necessidade para atrair novos consumidores e mercados. A 

inovação é muito mais incremental, de coleção para coleção; muito mais em 

detalhes dos produtos, como tecidos usados, “enfeites de uma sandália para outra” 

como informou a entrevistada. 

Na entrevista, a senhora Vânia demonstrou que não está muito interessada 

na questão relativa à sua rede de relacionamentos tanto com outras empresas do 

setor, como de pessoas ligadas que podem lhe trazer boas ideias para incremento 

de seu negócio. Alegou que está mais interessada em retirar ideias de revistas, 
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verificar as fabricações de outras empresas através de feiras e exposições e mesmo 

consultar novos modelos na internet. Alega que assinou uma revista internacional na 

qual pesquisa novos modelos.  

Sua produção é muito dinâmica e de três em três meses seus modelos são 

mudados para atender a moda. Portanto, verifica-se que é uma empresa que está 

muito focada no momento, se empenhando em desenvolver produtos inovadores 

que visem uma perpetuação maior da empresa.  

Informou na entrevista que luta com muita dificuldade e qualquer erro no 

lançamento de produtos pode significar muito prejuízo para a empresa.  

É uma empresa pequena que luta para sobreviver no mercado de calçados 

que conforme verbalização da sócia é muito concorrido.  

Outro ponto importante é que a entrevistada disse que não existe parceria de 

outras empresas no polo de Nova Serrana, e todo o relacionamento é puramente 

competitivo, com todas as empresas buscando a sobrevivência. 

O Apêndice D faz uma síntese das respostas da empresa com relação às 

questões apontadas no Questionário Estruturado, Apêndice A. 

 

4.2 Empresas que apresentam baixo desempenho inovativo 
 

Pelos levantamentos realizados através das pesquisas documentais, através 

do processo de entrevistas realizadas, e análises e cruzamento dos dados das fases 

descritas na seção 3.6 – Estratégias de Análise dos Dados, chegou-se a conclusão 

que as empresas P Calçados Ltda e S Calçados Ltda são empresas que 

apresentam baixo desempenho inovativo, segundo os critérios apontados na 

unidade 3.3 Unidades Empíricas de Análise. 

 

4.2.1 P Calçados Ltda 

 

A empresa P Calçados Indústria e Comércio Ltda foi fundada em 1988 e tem 

uma administração familiar, com o sócio, Sr. Cláudio, esposa e filhos participando da 

administração da empresa. A empresa foi fundada pelo Sr. Cláudio e esposa. O 

fundador anteriormente era funcionário da Caixa Económica Federal.  

Verificou-se na entrevista que ambos os sócios fundadores têm curso superior 

e que os filhos do casal fazem curso superior em Universidades de Belo Horizonte.  
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A empresa possui hoje 75 funcionários e produz 1.000 pares de calçados/dia. 

Teve um faturamento bruto em 2014 de R$ 8.000.000,00. No entanto tem uma 

capacidade de produção instalada de 1.500 pares/dia. A empresa produz os 

calçados Jogging Esportivo, Tênis, Papete Infantil, Esportivo Casual. 

O Apêndice E faz uma síntese das respostas da empresa ao Questionário 

Estruturado para Entrevista, Apêndice A. 

 

4.2.2 S Calçados Ltda 

 

 A empresa S Calçados Ltda foi fundada em 1998, pela senhora Maria Glória, 

possui 35 funcionários, faturou em 2014 o montante de R$ 1.800.000,00. Produz 

11.000 pares de calçados/mês de BOTA/ADVENTURE (LIFESTYLE). 

A entrevistada informou que trabalha com um tipo bem especifico de produto, 

totalmente de couro, não consumindo em sua produção muito material sintético. Nos 

últimos anos a empresa realizou grandes investimentos na construção e 

modernização de sua fábrica. Hoje conta com uma unidade moderna, com máquinas 

e equipamentos também modernos.  

Sua fabricação tem uma característica muito peculiar que é aliar a 

industrialização em série dos calçados (botas adventure) com uma produção que 

também demanda fases de intenso trabalho manual. Por ser fabricado em couro seu 

produto tem um apelo de preço mais elevado, o que leva a empresa a buscar 

mercados mais exigentes. 

A proprietária e fundadora da empresa é Técnica em Educação Física 

(Tecnóloga) e segundo informação da mesma, existem outros empreendedores na 

família que trabalham com calçados.  

A fábrica é ampla e, conforme já informada, bem moderna. Seu produto 

exposto no Show Room demanda um melhor acabamento, pois como é usado para 

esportes radicais (inclusive montanhismo), precisa de costuras especiais, reforço 

nas dobras entre outros acabamentos. 

No início da entrevista, a empresária se mostrou incomodada em responder 

as questões, alegando que estava com dor de cabeça. No entanto, com o passar 

do tempo foi ficando mais à vontade, dando respostas mais longas para as 

questões abertas. 
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Fato a registrar nesta entrevista é que a entrevistada reclamou muito da mão-

de-obra de uma forma geral nas empresas de calçados de Nova Serrana. Alegou 

que é uma mão-de-obra que visa benefícios imediatos, com grande mobilidade entre 

as empresas do polo e sem muita qualificação. Isso, segundo a entrevistada, 

dificulta muito as melhorias processuais, quanto em produtos.  

Alegou também que a rede de relacionamentos dentro do polo de Nova 

Serrana, visando a inovação de processos e produtos, é irrelevante, não havendo 

muita parceria entre as empresas no que tange a ganhos externos de produtividade.    

Por várias vezes alegou que as empresas são muito mais concorrentes do que 

parceiras no desenvolvimento de processos e produtos com vista a ganhar novos 

mercados. 

O Apêndice F compila as respostas da empresa às questões apresentadas no 

Questionário Estruturado para Entrevista, Apêndice A. 

A tabela 1 apresenta, sinteticamente, as respostas da entrevista realizada e 

que teve como parâmetro o Questionário Estruturado para Entrevista, Apêndice A. 

 

Tabela 1 - Síntese das empresas entrevistadas 
 

CATEGORIA 

 

EMPRESAS DE ALTO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

 

EMPRESAS DE BAIXO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

         EMPRESA 

PERFIL 
L CALÇADOS D CALÇADOS P CALÇADOS S CALÇADOS 

 

Data de 

Fundação 

1996 2012 1988 1998 

 

Número 

Funcionários 

203 20 75 35 

 

Faturamento 

em 2014 

R$ 52.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 1.800.000,00 

Tipo de 

Calçados 

 

Sapatênis casual 

Jogging (esportivo) 

Confort casual 

Sandálias/Bota 

Feminina Casual 

Sandálias 

Sandálias Casuais 

Jogging Esportivo 

Tênis 

Papete infantil 

Esportivo casual 

Bota Adventure 

(Lifestyle) 

 

Produção de 

Calçados/Mês 

176.000 17.600 22.000 11.000 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 ANÁLISE DOS DADOS – INOVAÇÃO 
 

5.1 Empresas que apresentam alto desempenho inovativo 
 

As empresas L Calçados Ltda e D Calçados Ltda são as que mais se 

enquadraram como inovadoras, pela confrontação dos critérios definidos de 

empresas inovadoras nas fontes consultadas e apresentadas na seção 3.3 – 

Unidades Empíricas de Análise.  

O quadro 6 faz uma correlação das respostas das empresas selecionadas 

nessa categoria, evidenciando os itens comuns que as apontaram como de Alto 

Desempenho Inovativo e que demonstra um núcleo básico da inovação.  

 

Quadro 6 – Empresas inovadoras versus critérios de inovação em produtos e 
processos 

 
CATEGORIAS PARA EMPRESAS DE 

ALTO DESEMPENHO INOVATIVO 
 

L CALÇADOS D CALÇADOS 

PRODUTOS   

   

Performance de Vendas de Novos 
Produtos sobre faturamento Bruto 

50% a 60% 70% a 80% 

Frequência de Lançamentos de novos 
Produtos no Mercado nos últimos 5 
anos 

4x4 meses lança um novo 
produto 

3x3 meses lança um 
novo produto 

Exportou Produtos nos últimos 5 anos SIM SIM. Indiretamente 

Índice de produtividade por funcionário 
nos últimos 5 anos 

867 pares/dia 880 pares/dia 

PROCESSOS   

   

Efetuou Melhorias nos Processos de 
Fabricação que levaram a redução de 
custos nos últimos 5 anos 

Sim. 3 ações Sim. 2 ações 

Índice de avaliação pelos clientes nos 
últimos 5 anos 

Satisfatório Muito satisfatório 

Média de faturamento bruto nos últimos 
5 anos 

R$ 52 Milhões em 2014 R$ 2 Milhões em 2014 

Efetuou melhorias em outros processos 
tais como: qualidade dos produtos 
vendidos, se a empresa possui equipes 
de solução de problemas, melhorias de 
produtividade pela incorporação de 
novos equipamentos ou manutenção de 
equipamentos obsoletos como troca de 
peças; novas ideias de funcionários, 
clientes ou fornecedores que são 
colocados em prática e geram 
resultados satisfatórios e facilitaram a 
inovação nos últimos 5 anos. 

SIM NÃO 

Fonte: elaborado pelo autor 
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No entanto, devido a riqueza mais ampla dos dados coletados nas entrevistas 

junto aos proprietários das empresas no que diz respeito às categorias que podem 

caracterizar uma empresa como inovadora em processos e produtos, e segundo Yin 

(2012) para tornar o fenômeno da inovação mais evidente e mais fácil de 

contextualizar, ampliaram-se os temas abordados para verificar se as empresas 

descritas acima continuariam sendo consideradas inovadoras em outras atividades. 

O quadro 7 apresentam essas categorias ampliadas. 

Percebe-se, assim, que as categorias listadas na unidade 3.3 – Unidades 

Empíricas de Análise formam um núcleo base para que a empresa possa ser 

considerada como inovadora, sendo que no momento em que as empresas se 

qualificam nesses critérios base, a inovação de processos e produtos se erradiam 

por outras atividades da empresa, trazendo resultados positivos em várias áreas. 

Ponto importante salientado por Tidd, Bessant e Pavitt diz respeito de como a 

inovação se processa nas pequenas empresas. Para esses autores, as pequenas 

empresas têm capacidade limitada de absorver conhecimentos externo, e  

 

[...] acima de tudo, as pequenas empresas dependem, mais do que as outras para suas 
inovações, de seus fornecedores de maquinaria e materiais, nas quais as referidas inovações 
se inserem [...] e são também bastante influenciados pelo perfil inovador de seus clientes. 
(Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 182). 

 

A coleta de dados desenvolvida nesta pesquisa procurou de maneira mais 

ampla possível coletar evidências para posicionar as empresas pesquisadas dentro 

desse argumento da inovação sendo fomentada pela demanda de clientes e 

parceria com fornecedores. Nas entrevistas realizadas percebe-se as influências 

desses stakeholders nos processos inovativos das empresas pesquisadas, nos 

quais grande parte das inovações absorvidas, traz em si a troca de um equipamento 

por outro mais moderno apresentado por um novo fornecedor, ou uma demanda 

especifica de um cliente. 

Na empresa L Calçados Ltda, empresa que se apresenta como inovadora por 

excelência, devido, entre outros itens apontados, pela exportação contumaz de 10% 

de sua produção mensal, 40% das fontes de novas ideias que levaram a inovação 

de novos métodos de produção e gestão, foram introduzidos com a aquisição de 

novas máquinas, e a inovação em produtos já existentes têm nas pesquisas de 

mercado forte conotação, com 30% de incidência. Dados que corroboram as 
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alegações de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) descrito acima, da forte correlação, em 

pequenas e médias empresas, da inovação sendo introduzida através da aquisição 

de novas máquinas e consulta junto ao mercado consumidor para se inovar em 

produtos.  
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Quadro 7 – Categorias estendidas de empresas inovadoras 
 
                                                                        EMPRESAS                            
CATEGORIAS 

 

L CALÇADOS D CALÇADOS 

PRODUTOS  

Sudeste 

 

Sudeste Composição de Mercado (maior incidência) 

Produção de Pares/mês 176.000 17.600 

 
Frequência de Lançamentos de novos modelos 
 

4x4 meses 3X3 meses 

 
Frequência que Ganha Novos Mercados 
 

Todos os Anos Todos os Anos 

Meio mais utilizado para ganhar novos Mercados Representantes 
Participação em 

Feiras e 
Exposições 

Produto mais rentável foi criado a quanto tempo 
 

- 2 Anos - 1 Ano 

 
Representatividade do produto mais rentável sobre o faturamento bruto 
 

50% a 60% 70% a 80% 

Exportou produtos nos últimos 5 anos Sim 
Sim. 

Indiretamente 

Se introduziu melhorias em produtos. Quais foram os ganhos nos 
resultados operacionais 

Sim. 30% a 40% Sim. 40% a 50% 

Modalidades de introdução de melhorias em Produtos já existentes 
Pesquisa clientes e 

Mercado (30%) 
Pesquisa Mercado 

PROCESSOS 
 

 

Sim 

 

Sim 
Introduziu novos tipos de Matérias Primas 

 
Novas matérias primas melhoraram a qualidade dos produtos finais e 
processo de produção 

Sim Sim 

 
Introdução de um método de Produção ou Gestão Inovadora 
 

Sim Não 

Fontes de novas ideias que levaram inovação aos métodos de produção e 
gestão 

40% novas máquinas 
50% Sindicato e 
Sebrae, Fiemg 

Melhora mais comum associada ao produto final Qualidade e Design Não 

 
Melhora associada ao produto final com introdução de novos métodos de 
produção ou gestão 

30% a 40% na 
qualidade 

Não 

 
Fez parceria com fornecedores que elevou a produtividade 

Sim Não 

Fez aperfeiçoamentos em LAYOUT, PROCESSOS, ARRANJOS 
LOGISTICOS, ARRANJOS ORGANIZACIONAIS, NOVAS PRÁTICAS DE 
VENDA 

- Layout 
- Processos 
- Novas Práticas de     
Venda 

Não 

Pensou na Inovação de processos como meio de aumentar seu 
faturamento e reduzir custos 

Sim Sim 

Citou ações de inovação em processos que contribuíram para reduzir 
custos e aumentar a rentabilidade da empresa 

Sim. 3 ações Sim. 2 ações 

Possui indicadores para aferir desempenho Sim Não 

Possui recompensas para funcionários que se destacam com novas ideias 
para o aumento da produtividade 

Não Não 

Realiza Pesquisa de Satisfação? Qual frequência? Sim – Informal Sim. Informal 

Percepção dos clientes sobre a empresa Satisfatório Muito satisfatório 

Implantou novo processo de produção ou gerenciamento por alguma nova 
ideia de outra empresa calçadista pertencente à Rede de Relacionamento 

Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.1 Categorias comuns de empresas inovadoras 

 

As categorias comuns de inovação das empresas pesquisadas apresentam-

se como um núcleo que faz o processo de inovação se estender por todas as 

atividades da empresa.  

 

Uma empresa inovadora possui características que a distinguem daquelas que ‘dizem’ ser 
inovadoras, pois sempre estão com foco em alto desempenho empresarial [...] geralmente 
essas características independem do volume de recursos e do porte das organizações. 
(Carreteiro, 2009, p. 117). 

 

Corroborando o fato da inovação acontecer independente do porte da 

organização segundo Carreteiro (2009), esta pesquisa comparou empresas dentro 

dos critérios selecionados na seção 3.6 – Estratégia de Análise dos Dados, e 

apresenta a L Calçados Ltda e a D Calçados Ltda como empresas inovadoras. 

Verifica-se pelos quadros 6 e 7 acima, que as empresas têm porte operacional bem 

distintos em termos de faturamento bruto anual, número de funcionários, produção 

mensal de pares de calçados, tendo, mesmo assim, características inovadoras 

nucleares comuns. 

Selecionou-se, assim, 8 categorias principais e comuns de empresas 

inovadoras em Produtos e Processos. Essas categorias as distinguem das demais, e 

podem ser consideradas nucleares para que uma empresa seja considerada 

inovadora: 

 

PROCESSOS 

 

a) melhorias permanentes nos processos de fabricação e gestão, com introdução 

de novas tecnologias, valorização de ideias de funcionários, fornecedores e 

clientes que levem a redução de custos de produção, qualidade nos produtos 

fabricados e melhoria permanente da gestão da empresa; 

b) introdução permanente de novas fontes de matéria prima para aprimorar a 

qualidade do produto final; 

c) realização permanente de pesquisas, formal ou informal, para medir o nível de 

satisfação dos clientes e ter os resultados como fontes para aprimorar a 

qualidade do atendimento; 
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d) pensar a inovação de processos como um meio de aumentar faturamento e 

reduzir seus custos de fabricação e superar a concorrência. 

 

PRODUTOS 

 

a) desenvolver produtos e serviços de qualidade que atendam as necessidades 

dos clientes; 

b) lançamento permanente de novos produtos através de pesquisas junto aos 

consumidores, pesquisa junto ao mercado potencial da empresa. Aferir 

periodicamente qual é a representatividade da venda desses novos produtos 

sobre o faturamento bruto da empresa; 

c) exportar seus produtos. Empresas que exportam estão em contato com 

mercados mais amplos, ou globalizados, o que pode ser um bom parâmetro para 

trazer inovações aos seus produtos; 

d) buscar novos mercados todos os anos. 

 

5.2 Empresas que apresentam baixo desempenho inovativo 
 

As empresas categorizadas como de Baixo Desempenho Inovativo foram 

selecionadas tendo em vista as respostas dadas nas entrevistas focadas realizadas, 

segundo as questões apontadas no Questionário Estruturado para Entrevista.  

Verifica-se pelo quadro 8, que as empresas descritas como de baixo 

desempenho em inovação não têm um núcleo característico de inovação em 

processos e produtos, um núcleo de inovação que possa ser considerado como 

característica intrínseca da empresa e daí ser ampliado para todas as atividades da 

empresa. 
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Quadro 8 – Empresas de baixo desempenho inovativo versus critérios de 
inovação em produtos e processos 

 
CATEGORIAS PARA EMPRESAS COM 

BAIXO DESEMPENHO INOVATIVO 
 

P CALÇADOS S CALÇADOS 

PRODUTOS   

   

Performance de vendas de novos produtos 
sobre faturamento bruto 

40% a 50% 60% a 70% 

Frequência de Lançamentos de novos 
Produtos no Mercado nos últimos 5 anos 

3 em 3 meses Não respondeu 

Exportou Produtos nos últimos 5 anos Não  Não 

Índice de produtividade por funcionário nos 
últimos 5 anos 

293,33 pares/mês por 
funcionário 

314,29 pares/mês por 
funcionário 

PROCESSOS   

   

Efetuou Melhorias nos Processos de 
Fabricação que levaram a redução de 
custos nos últimos 5 anos 

Não Sim 

Índice de avaliação pelos clientes nos 
últimos 5 anos 

Não respondeu Bom 

Média de faturamento Bruto nos últimos 5 
anos 

R$ 8.000.000,00 
 

R$ 1.800.000,00 
 

Efetuou melhorias em outros processos tais 
como: qualidade dos produtos vendidos, se 
a empresa possui equipes de solução de 
problemas, melhorias de produtividade pela 
incorporação de novos equipamentos ou 
manutenção de equipamentos obsoletos 
como troca de peças; novas ideias de 
funcionários, clientes ou fornecedores que 
são colocados em prática e geraram 
resultados satisfatórios e facilitaram a 
inovação nos últimos 5 anos. 

Não 

 
 

Sim. Parcialmente 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na empresa S Calçados Ltda pode se verificar um núcleo incipiente de 

inovação, no momento em que a empresa informa que construiu uma nova planta de 

produção, fez aperfeiçoamentos em arranjos logísticos. No entanto os 

aperfeiçoamentos realizados ainda não produziram resultados concretos no índice 

de produtividade da empresa por funcionário (que pode ser considerado baixo em 

relação à L Calçados que tem índice de 867 pares de calçados mês por funcionário).  

Outro quesito considerado importante para que uma empresa alcance níveis 

sofisticados de inovação de produtos, pois comercializa em cadeias globais, é a 

ênfase na exportação de produtos. A proprietária não se mostrou muito enfática na 

necessidade de exportar, alegando altos custos e a ausência de incentivos para tal.  
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O produto da S Calçados é de primeira linha, trabalhado com uma matéria 

prima que é considerada nobre na indústria calçadista que é o couro. Porém, os 

cruzamentos de dados obtidos na entrevista a colocaram como uma empresa em 

que o nível de inovação ainda não é uma preocupação central da empresa. Esses 

dados podem ser verificados pelas respostas dadas em algumas questões de 

pesquisa. Quando perguntada se a empresa fez alguma parceria com fornecedores 

de equipamentos ou empresas de manutenção do parque fabril que elevou a 

produtividade nos últimos 5 anos, a empresa alega que não.  

Mesmo considerando que a empresa tem um produto dirigido para um 

segmento especifico, que é fabricado com um nível de exigibilidade em termos de 

qualidade superior, pode-se verificar que seu faturamento ainda é relativamente 

baixo, significando este fato, que a empresa pode estar com dificuldades de 

colocação do produto no mercado.  

O que pode ser considerado também um anacrônico dentro do processo de 

inovação de produto é que essa empresa não lança um novo produto há mais de 

cinco anos. Produz um calçado que foi lançado a mais tempo e este calçado 

responde por mais de 60% de seu faturamento.  

Percebe-se que a empresa vem atuando na dependência de um produto 

lançado a mais de cinco anos, o que a coloca numa posição extremamente frágil no 

jogo competitivo da indústria na qual atua, uma vez que qualquer mudança 

significativa na demanda pode fazer com que perca mercado de uma forma 

arrasadora e com poucas chances de sobreviver. 

A empresa P Calçados apresenta-se como uma empresa que dá pouca 

importância ao processo inovativo de uma forma geral. Deixou transparecer nos 

dados da entrevista que sua preocupação premente é com o curto prazo.  

Apesar de ter lançamentos de novos produtos de 3 em 3 meses, outros 

pontos críticos do processo inovativo não são implementados pela empresa, como: 

aquisição de novas máquinas e equipamentos que melhorem o processo produtivo, 

parceria com fornecedores que elevem a produtividade da empresa e a qualidade 

final do produto. Evidenciou-se, através da entrevista, que a empresa não se 

preocupa com questões relacionadas a valorização do quadro funcional ou mesmo 

de absorver ideias do quadro para melhorar seu processo produtivo.  

Um ponto considerado crítico é com relação à sua produtividade por 

funcionário, extremamente baixo se comparado à empresa L Calçados. Este fato 
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demonstra os baixos investimentos que a empresa realiza em máquinas e 

equipamentos para modernizar sua produção e aumentar sua produtividade geral.  

A P Calçados é uma empresa que não demonstra interesse em exportar seus 

produtos. O empresário, ao responder o questionário semi-estruturado, alegou que o 

processo para exportar produtos requer investimentos consideráveis em logística de 

distribuição, desenvolvimento da marca, que o mesmo não tem intenção de realizar 

no momento. 

No quadro 9 estende-se as categorias de análises para situar as empresas 

que se apresentam com características de Baixo Desempenho Inovativo. Como nas 

categorias estendidas de empresas citadas como de Alto Desempenho Inovativo, as 

categorias estendidas elevam os itens de comparação. Um quadro mais amplo situa 

melhor o campo de comparação e se mostra adequado para um exame mais 

abrangente. 

Verifica-se pelos itens de comparação ampliados, que as empresas que 

apresentam baixo desempenho inovativo, notadamente nos itens que formam o 

núcleo da inovação, demonstrada no quadro 8, irradiam, por seu turno, baixo 

desempenho nos itens estendidos.  

Em comparação com empresas que apresentam alto desempenho inovativo, 

o núcleo não gera inovações para setores e atividades abrangentes da empresa, o 

que pode gerar baixo desempenho em atividades chaves, como baixo conceito da 

empresa no mercado em que atua, baixa produtividade por funcionário, dificuldade 

em desenvolver parcerias com outras empresas para alavancar novos processos e 

produtos.  

No caso da P Calçados, esse fato é bem emblemático, tendo em vista que o 

empresário alega textualmente que “não pensa na inovação de processos, como um 

meio de reduzir seus custos e aumentar seu faturamento”. 
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Quadro 9 – Categorias estendidas de empresas com baixo desempenho 
inovativo 

                                                                  
                                                                               EMPRESAS 

       CATEGORIAS 
 

P CALÇADOS S CALÇADOS 

PRODUTOS 

Sudeste Sudeste 
Composição de Mercado (maior incidência) 

Produção de Pares/mês 22.000 11.000 

Frequência de Lançamentos de novos modelos 3x3 meses Não 

Frequência que Ganha Novos Mercados Todos os Anos Todos os Anos 

Meio mais utilizado para ganhar novos Mercados 
Vendedores 
autônomos 

Feiras, Exposições e 
Revistas 

Produto mais rentável foi criado a quanto tempo + 2 anos + 5 anos 

Representatividade do produto mais rentável sobre o faturamento bruto 40% a 50% 60% a 70% 

Exportou produtos nos últimos 5 anos Não Não 

Se introduziu melhorias em produtos. Quais foram os ganhos nos 
resultados operacionais 

Não. 20% a 30% Sim. 10% a 20% 

Modalidades de introdução de melhorias em Produtos já existentes Pesquisa Mercado 
Pesquisa Mercado 

(40%), cliente (30%) 

PROCESSOS 
 

Não Não 

Introduziu novos tipos de Matérias Primas 

 
Novas matérias primas melhoraram a qualidade dos produtos finais e 
processo de produção 

Sim Não 

Introdução de um método de Produção ou Gestão Inovadora Não Sim 

Fontes de novas ideias que levaram inovação aos métodos de produção e 
gestão 

30% Clientes da 
Empresa 

Novas Máquinas (30%) 
Sindicato (30%) 

Melhora mais comum associada ao produto final Não 
Qualidade e Design 

Melhora associada ao produto final com introdução de novo método de 
produção ou gestão 

Não 
20% a 30% na qualidade 

final 

Fez parceria com fornecedores que elevou a produtividade Não Não 

Fez aperfeiçoamentos em LAYOUT, PROCESSOS, ARRANJOS 
LOGISTICOS, ARRANJOS ORGANIZACIONAIS, NOVAS PRÁTICAS DE 
VENDA 

- Layout 
- Novas Práticas  
  de vendas 
 

Layout (Nova Fábrica) 
Arranjos Logísticos 
Arranjos Organizacionais 

Pensou na Inovação de processos como meio de aumentar seu 
faturamento e reduzir custos 

Não 
 

Sim 

Citou ações de inovação em processos que contribuíram para reduzir 
custos e aumentar a rentabilidade da empresa 

Sim. 2 ações Sim. 1 ação 

Possui indicadores para aferir desempenho Não. DRE (básico) Não 

Possui recompensas para funcionários que se destacam com novas ideias 
para o aumento da produtividade 

Não Sim 

Realiza Pesquisa de Satisfação? Qual frequência? Não Sim. Informal 

Percepção dos clientes sobre a empresa Não Bom 

Implantou novo processo de produção ou gerenciamento por alguma nova 
ideia de outra empresa calçadista pertencente à Rede de Relacionamento 

Não Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2.1 Categorias comuns de empresas com baixo desempenho inovativo 

 

Assim como as empresas de alto desempenho inovativo, as empresas com 

baixo desempenho inovativo apresentam características peculiares que as podem 

distinguir, segundo levantamento realizado por esta pesquisa. Abaixo estão 

relacionadas 8 (oito) categorias comuns de empresas com baixo desempenho em 

inovação.  

 

PROCESSOS 

 

a) essas empresas não apresentam uma clara predisposição para investimentos 

em aquisição de novas máquinas, realizar parcerias com fornecedores para 

melhorar o processo produtivo. Os investimentos que realizam visam antes, 

manter a produtividade nos níveis atuais; 

b) não há investimentos em novas matérias primas que melhorem o processo 

produtivo e aumentem a qualidade final do produto; 

c) não possuem indicadores para medir desempenho e não contam com sólido 

processo que visa ao aproveitamento de ideias de funcionários, fornecedores e 

clientes que elevem o nível de inovação em processos; 

d) as avaliações dos consumidores e mercado com relação as empresas 

destacadas, não são consideradas de nível excelente, pois não há uma clara 

estratégia de investimentos em serviços e produtos de qualidade que as 

diferenciam no mercado. 

 

PRODUTOS 

 

a) apresentam baixo índice de lançamentos de novos produtos que sejam 

considerados inovadores; 

b) não há uma estratégia clara por parte dessas empresas na exportação de 

produtos; 

c) Mesmo introduzindo melhorias em produtos já existentes o nível de retorno é 

baixo. Essas melhorias são introduzidas em produtos já existentes que já não 

apresentavam bons níveis de inovação; 
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d) a produtividade geral é baixa. Esse fato eleva o custo mensal dessas empresas 

por funcionário e reduz ainda mais o potencial para inovação em produtos. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS - REDES SOCIAIS E EMPRESARIAIS 
 

As empresas com alto e baixo desempenho inovativo foram, a partir desse 

capitulo, abordadas segundo a luz de suas relações com outras empresas no que 

tange à distribuição geográfica de sua rede, as categorias de seus contatos, a 

frequência dos contatos realizados e, ainda, a propagação de informações e 

recursos no interior da rede. 

As análises gráficas foram confrontadas com as análises das redes de cada 

empresa, apresentadas na seção 3.3.1 – Níveis de Análise de Medidas de Redes 

Sociais, fornecendo um quadro completo de como está estruturada a rede 

empresarial de cada empresa, segundo a sua categoria de estar posicionada com 

Alto ou Baixo Desempenho Inovativo. 

Os dados foram obtidos com o uso do software UCINET, versão 6.587, após 

serem coletados através do Questionário Sociométrico, Apêndice B. 

 Posteriormente, as análises gráficas e as medidas estatísticas relacionais e 

estruturais de rede foram confrontadas com as respostas ao questionário 

sociometrico, a partir da questão número 6, onde foram respondidas questões 

abertas e fechadas pelos empresários, com vistas a um maior nível de entendimento 

qualitativo de como sua rede propaga e sustenta informações e recursos. 

 

6.1 Redes empresariais: empresas com alto desempenho inovativo 
 

As empresas descritas como de alto desempenho inovativo apresentam 

categoriais peculiares que as distinguem das demais, e elevam seus resultados e 

posicionamento no mercado, conforme as categorias de processos e produtos que 

foram apontadas na seção 5.1.3 – Categorias Comuns de Empresas Inovadoras. 

Nesta seção foram realizadas análises do mapeamento das redes sociais 

dessas empresas bem como análises das medidas de redes, que posteriormente 

foram confrontadas com as questões fechadas do questionário sociométrico (a partir 

da questão número 6) onde se delineou os níveis de informações e recursos que 

trafegam nas redes sociais das empresas pesquisadas. 
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6.1.1 Rede empresarial da L Calçados Ltda 

 

A L Calçados apresenta uma rede de contatos que extrapola sua região 

imediata, estando inclusive distribuída entre outros estados, conforme evidenciado 

no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Rede de relacionamento da L Calçados 
NOME DO 

RELACIONAMENTO 
CATEGORIA TIPO DE INFORMAÇÃO E RECURSO LOCAL 

FREQUÊNCIA 

DE CONTATO 

1. Consócio de Exportação Central de 

Exportação 

Preços e Consultas ao Mercado 

Importador 
NS SEMANAL 

2. Central de Compra, de 

Venda, de logística 

Central de 

Venda 
Demanda do Mercado Interno NS MENSAL 

3. Cooperativa Central de 

Compra 
Compra de insumos NS SEMANAL 

4. APAE ONG Responsabilidade social NS MENSAL 

5. FIEMG Federação das 

Indústrias de 

MG 

Consultoria NS SEMANAL 

6 . SINDINOVA Sindicato 

Empresas 

Calçados 

Consultoria NS SEMANAL 

7. Cuntex Fornecedor Compra de Insumos SP SEMANAL 

8. FCC Fornecedor Compra de Insumos RS SEMANAL 

9. Scaleno Fornecedor Compra de Insumos NS SEMANAL 

10. Calçados Itapuâ Ltda Cliente Venda de Produtos ES MENSAL 

11. Poliele Calçados Ltda Cliente Venda de produtos DF MENSAL 

12. Elmo Calçados Ltda Cliente Venda de Produtos BH MENSAL 

13. Alan Calçados Ltda Empresas 

Calçadista 

Desenvolvimento de Produtos e 

Processos 
NS SEMANAL 

14. Ranvale Calçados Ltda Empresas 

Calçadista 

Desenvolvimento de Produtos e 

Processos 
NS SEMANAL 

15. Croc Calçados Ltda Empresa 

Calçadista 

Desenvolvimento de Produtos e 

Processos 
NS SEMANAL 

16. Antônio Amigo Consultoria NS DIÁRIO 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro 11 representa a matriz de interconexões entre os alters, ou seja, as 

interconexões entre as conexões do ator central - proprietário da empresa 

entrevistada. 

Nesta matriz foi solicitado ao proprietário que descrevesse as relações entre 

as empresas com as quais a L Calçados possui relações em primeiro grau. 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, seção 3.5 – Estratégia de Coleta de 

Dados, as interconexões são fundamentais para descrever a estrutura da rede da 
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empresa entrevistada e a partir desses dados, desenvolver as análises relacionais e 

estruturais de rede. 

 

Quadro 11 – Matriz de interconexões entre os alters - L Calçados  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 X            1 1 1  

2  X           1 1 1  

3   X          1 1 1  

4    X             

5     X    1    1 1 1  

6 1 1 1  1 X   1    1 1 1 1 

7       X          

8        X         

9 1 1 1  1 1   X    1 1 1  

10          X       

11           X      

12  1          X 1 1 1  

13 1 1 1  1 1   1   1 X 1 1 1 

14 1 1 1 1 1   1  1 1 1 1 X 1  

15 1 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1 X 1 

16 1 1 1   1       1 1 1 X 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 5 representa como está distribuída territorialmente a rede de 

relacionamentos da empresa L Calçados. O Território Produtivo de Nova Serrana 

está representado pelo retângulo pontilhado. 

Verifica-se que é uma rede que tem uma concentração maior no polo de Nova 

Serrana, porém existem atores estratégicos em diversos estados brasileiros. Esses 

atores que estão fora do território produtivo de Nova Serrana, estão representados 

por fornecedores e clientes, esses últimos representados por cadeias de lojas de 

varejo que comercializam calçados, sobretudo para as classes C e D. 

A empresa Cuntex (7) é um importante fornecedor de matéria prima para a 

produção de calçados e está localizada no estado de São Paulo. 
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Figura 5– Rede da empresa L Calçados Ltda – distribuição geográfica 

 

Legenda  

 

        Nova Serrana - MG 

        Belo Horizonte - MG 

        São Paulo - SP  

        Rio Grande do Sul -RG 

        Espirito Santo - ES 

        Distrito Federal – DF 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede L Calçados – Distribuição Geográfica (Elaborado pelo autor). 
 

Para uma melhor visualização, a tabela 2 apresenta a síntese da distribuição 

geográfica dos contatos da empresa L Calçados, por região. 

 

Tabela 2 – Distribuição geográfica dos contatos da L Calçados por região 
 

REGIÃO 

 

CATEGORIA 

Nova 

Serrana 

Belo 

Horizonte 

São 

Paulo 

Rio 

Grande 

do Sul 

Distrito 

Federal 

Espirito 

Santo 
TOTAL 

Distribuição 

Geográfica 
11 1 1 1 1 1 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A categoria dos contatos, conforme evidenciado na figura 6, apresenta-se 

bem pronunciada dentro do polo de Nova Serrana, com vários atores relevantes, 

indicando que a L Calçados apresenta contatos diversificados dentro do próprio 

Território Produtivo. 

Esta representação gráfica indica que o polo de Nova Serrana tende a 

abastecer a empresa em suas necessidades de consultoria, fornecimentos de 

matéria prima - representado por um fornecedor - e uma rede de relacionamentos 
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que se traduz em parcerias para o desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores. 

No entanto cabe frisar que a empresa possui dois fornecedores importantes 

de insumos, Cuntex (7) e FCC (8), que estão localizados fora do polo de Nova 

Serrana, podendo esses atores serem fontes de consultas de novas matérias primas 

e maquinário, nos quais a empresa utiliza para inovar em seus processos 

produtivos, conforme evidenciado na entrevista semi-estruturada. 

 

Figura 6– Rede L Calçados – categorias dos contatos 

 
 

Legenda 

 

Central de Exportação 

Central de Vendas 

Central de Compras 

ONG 

FIEMG 

Sindicato das Empresas Calçadistas 

Fornecedores 

Clientes 

Outras Empresas Calçadistas do Polo de Nova Serrana 

Amigo  

Fonte: UCINET 6.587 – Categorias dos Contatos (Elaborado pelo autor) 

 

A tabela 3 apresenta a distribuição das Categorias de Contatos da L Calçados 

Ltda nos estados e cidades onde a mesma possui relacionamentos. Esta síntese 

procura aprimorar a visualização para uma melhor compreensão analítica do tema 

abordado. 
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Tabela 3 – Categorias de contatos da L Calçados por região 

           CATEGORIAS                   

 

    REGIÃO 

Exportação Vendas Compras ONG FIEMG Sindicato Fornecedores Clientes 
Empresas 

Calçadistas 
Amigos TOTAL 

 

Nova Serrana 

 

1 1 1 1 1 1 1  3 1 11 

Belo Horizonte        1   1 

 

São Paulo 

 

 

   

 

 1    

 

1 

Rio Grande do Sul     
 

 1    1 

Distrito Federal     
 

  1   1 

Espirito Santo     
 

  1   1 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A figura 7 apresenta a frequência dos contatos da L Calçados dentro de sua 

rede de relacionamento.  

Verifica-se que a L Calçados tem uma forte relação com seus parceiros de 

negócios, representado por grande concentração de contatos semanais e diários, 

sobretudo no interior do polo de Nova Serrana. 

Pela representação desse gráfico, verifica-se que a empresa tem fortes 

vínculos (laços fortes) com as empresas do Território Produtivo, representado pelo 

retângulo pontilhado. Conforme evidenciado por Granovetter (1973) laços fortes são 

canais preferencias de propagação de informações e recursos de natureza refinada, 

portanto, de conhecimentos tácitos que formam a base para a inovação.  

No entanto, cabe realçar a importância dos laços fracos na rede da L 

Calçados, que sendo contatos que apresentam frequências de relacionamentos 

mais tênues, são fundamentais ao trazer novidades de fora do círculo principal do 

ator, ou seja, fora do Território Produtivo de Nova Serrana. Granovetter (1973, 2005) 

e Burt (1992), alegam que os laços fracos são pontes essenciais entre atores que 

pertencem a redes distantes, que assim podem se comunicar e transferir 

informações e recursos que não se encontram em sua rede social imediata. 

 

Figura 7– Rede L Calçados – frequência de contatos 
 

 
Legenda 

 

Contatos Semanais 

Contatos Mensais 

Contatos Diários 

Contatos Eventuais 

Fonte: UCINET 6.587 – Frequência de Contatos – (Elaborado pelo autor) 

 

A tabela 4 apresenta a Frequência de Contatos da rede da L Calçados Ltda 

distribuída por região, para uma melhor visualização. 
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Tabela 4 – Frequência de contatos da L Calçados distribuídos por região 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 8 demonstra como é a Propagação de Informações e Recursos no 

interior da rede da L Calçados. 

O retângulo demarca o território produtivo de Nova Serrana e percebe-se que 

a L Calçados vem obtendo informações e recursos relevantes dentro do próprio 

território produtivo. 

As informações e recursos, tais como preços e mercado importador, demanda 

do mercado interno, consultorias, desenvolvimento de produtos e processos, estão 

representados todos dentro do polo, fazendo com que as empresas do polo sejam 

canais preferenciais na busca de informações e recursos para o processo inovativo 

dessa empresa. 

No entanto, a comercialização de seus produtos, caracterizados pelos atores 

clientes 10, 11,12 estão todos representados fora do polo. Este fato corrobora a 

informação dessa empresa, em entrevista, no qual a mesma comercializa 

preferencialmente para grandes redes varejistas que têm forte presença em vários 

estados da federação. 

Os atores 7 e 8 são fornecedores importantes na cadeia produtiva desta 

empresa e estão presentes fora do polo de Nova Serrana. Este fato indica que 

informações e recursos, advindos de parcerias com fornecedores, também são 

buscados fora do território produtivo de Nova Serrana. 

 

 

 

CONTATOS 

 

REGIÃO 

LAÇOS FORTES LAÇOS FRACOS 
 

  TOTAL 

DIÁRIOS SEMANAIS MENSAIS EVENTUAIS  

Nova Serrana 1 8 2  11 

Belo Horizonte   1  1 

São Paulo  1   1 

Rio Grande do Sul  1   1 

Distrito Federal   1  1 

Espirito Santo   1  1 

TOTAL 1 10 5  16 
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Figura 8 – Rede L Calçados – propagação de informações e recursos na 
rede 

 

Legenda  

      Preços e Mercados importadores 

       Demanda do Mercado Interno 

       Compra de Insumos 

       Responsabilidade Social 

       Consultoria 

       Venda de Produtos 

       Desenvolvimento de Produtos e Processos na Rede Empresarial 

Fonte: UCINET 6.587 – Propagação de Informações e Recursos na Rede – (Elaborado pelo 

autor)  

 

Para uma melhor visualização das análises gráficas empreendidas acima, a 

tabela 5 traz uma síntese da Propagação de Informações e Recursos pela rede da L 

Calçados distribuídos por região. 
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Tabela 5 – Propagação de informações e recursos distribuidos por região – L Calçados Ltda 

CATEGORIA 

 

 

REGIÃO 

Preços e 

Mercados 

importadores 

Demanda do 

Mercado 

Interno 

Compra 

de 

Insumos 

Responsabilidade 

social 
Consultorias Vendas 

Desenvolvimento de 

Produtos e Processos na 

Rede Empresarial 

TOTAL 

Nova Serrana 1 1 2 1 3  3 11 

Belo Horizonte      1  1 

São Paulo   1     1 

Rio G. do Sul   1     1 

Distrito Federal      1  1 

Espirito Santo      1  1 

TOTAL 1 1 4 1 3 3 3 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.1.1.1 Medidas estatísticas relacionais da Empresa L Calçados Ltda 

 

6.1.1.1.1 Grau de centralidade (Degree centrality) 
 

O ator 15 – Croc Calçados apresenta o maior Grau de Centralidade de Saída 

na rede, com indicador de 12, conforme o Apêndice G. Esta centralidade indica a 

importância desse ator para a disseminação das informações e recursos no interior 

da rede. 

Como empresas principais no que tange a Centralidade de Entrada, a rede 

apresenta três atores. Novamente a Croc Calçados (15), e os atores Alan Calçados 

(13) e Ranvale Calçados (14) todos esses atores com indicadores 10. O grau de 

centralidade de entrada indica que esses atores são importantes para a busca de 

informações e recursos fora da rede. 

O fato da Croc Calçados aparecer como um ator importante tanto na busca, 

quanto na disseminação de informações e recursos no interior da rede, coloca este 

ator como central para a rede, como fonte e disseminação de novidades. 

 

6.1.1.1.2 Coesão Social (Social Cohesion) 

 

A coesão social na rede da L Calçados apresenta um Coeficiente Gráfico de 

Agrupamento Geral de 74,10, conforme  Apêndice H; o que indica uma forte coesão 

entre os pares. Notadamente se vislumbra a predominância de laços fortes na rede, 

evidenciando forte relacionamento entre os atores o que corrobora a figura 7 e a 

tabela 4 – Frequência de Contatos.  

 

6.1.1.1.3 Proximidade (closeness) 
 

Os atores Alan Calçados (13), Ranvale Calçados (14) e Croc Calçados (15), 

apresentam os mais altos graus de proximidade de entrada (inClosenness) com 

indicadores de 71,40, 75,0 e 78,9, respectivamente. Ao considerar os graus de 

saídas (outCloenness) os mesmos atores aparecem com indicadores de 60,0, 

respectivamente, sendo também os mais representativos da rede, conforme cálculo 

apresentado no Apêndice I. 

Esses atores apresentam posição vantajosa, tanto na entrada (inClosenness) 

como na saída (outClosenness) no que se refere à proximidade com outros atores 
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da rede; são atores que estão mais próximos de todos os atores da rede, pois além 

de uma proximidade maior apresentam também posição central na rede. Este fato 

pode favorecer os mesmos com relação à obtenção de informações privilegiadas e 

serem canais preferenciais no repasse ou retenção de informações relevantes para 

os outros atores da rede. 

 

6.1.1.1.4 Centralidade de Informação (Information Centrality) 

 

O cálculo da medida de Centralidade de Informação (Apêndice J), apresenta 

a empresa Ranvale Calçados (14) como o ator principal com indicador de 1,336. 

Conforme as definições conceituais desse indicador, esse ator possui o melhor 

caminho na rede, não somente o mais curto, para receber e fornecer informações e 

recursos para os outros atores da rede (Tomaél & Marteleto, 2003). 

 

6.1.1.2 Medidas estatísticas estruturais da empresa L Calçados Ltda 

 

6.1.1.2.1 Densidade (Density) 
 

A rede de relacionamentos da empresa L Calçados apresenta 240 relações 

possíveis, ou seja, RP = 16 x (16 -1) = 240. Para o cálculo da densidade, toma-se 

que existem nesta rede 74 relações efetivas, conforme relatadas em entrevista com 

o ator central. Assim D = 74/240 x 100, chega-se, portanto, a uma densidade de 

30,8%. 

 

6.1.1.2.2 Transitividade (Transitivity) 
 

Verificou-se uma proporção de 1/0,623 na relação de tríades sob díades, 

conforme cálculo realizado pelo software UCINET 6.587, na rede da L Calçados – 

Apêndice K. 

Este cálculo indica que nesta rede a proporção de díades é de 0,623 por 

tríades, o que supõe um balanço estrutural equilibrado. 

A colaboração desta medida para a análise da propagação e sustentação de 

informações e recursos na rede, indica que ao prevalecer um balanço estrutural com 

prevalência de tríades, porém com uma proporção equilibrada, a rede tende a 

facilitar a transitividade, ou seja, a transformação de díades em tríades, o que em 
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última análise contribui para que os processos inovativos em seu interior sejam mais 

fluidos. 

Esta medida indica, também, que ao propiciar a transformação de díades em 

tríades, dinamicamente, a rede faz com que as informações e recursos em seu 

interior sejam compartilhados com maior facilidade, favorecendo sua propagação. 

 

6.1.1.2.3 Análise gráfica e de medidas de rede – L Calçados Ltda 
 

A L Calçados apresenta uma rede de relacionamento bem concentrada no 

Território Produtivo de Nova Serrana, porém com relacionamentos estratégicos que 

vão além do polo e em praças importantes para o tipo de produto que a mesma 

fabrica. Essas praças incluem Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul e o 

Distrito Federal e são relevantes deste o momento da absorção de matérias-primas 

e maquinário inovadores até na comercialização de seus produtos. 

Pelas análises empreendidas a empresa tem uma rede de relacionamento 

bem fundamentada, com categorias de contatos amplos, onde a mesma capta bem 

as informações e os recursos que trafegam através desta rede, e o Territorio 

Produtivo de Nova Serrana desempenha um papel importante nos processos 

inovativos dessa empresa. Seus contatos intra-polo apresentam todas as categorias 

de atores necessários para que a empresa possa se desenvolver e se posicionar 

como uma empresa inovadora.  

As informações e recursos que não estão presentes no polo, a empresa 

busca fora deste, pelos contatos que têm nas praças relatadas acima e ainda por 

manter preferencialmente contatos considerados de laços fracos com os atores além 

polo.  

No Territorio Produtivo de Nova Serrana a figura 7 e a tabela 4, indicam que a 

frequência de seus contatos são, preferencialmente, de laços fortes, indicando uma 

grande circulação de informações e recursos de natureza refinada em sua rede, que 

é composta por três empresas calçadistas, com desenvolvimento comum de 

processos e produtos, além de outros atores importantes que fomentam a inovação 

no polo, conforme descreve a figura 8. 

Com relação aos cálculos das medidas relacionais e estruturais da rede de 

relacionamentos da L Calçados, tem-se que a Croc Calçados (15) aparece como um 

ator central tanto na busca de informações e recursos quanto na disseminação 
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dessas informações pela rede; rede essa que se apresenta de forma bem coesa, 

tendo em vista os relacionamentos em seu interior se apresentarem com uma 

grande frequência de relacionamentos caracterizados por laços fortes. 

Três atores têm grau de proximidade expressiva, Alan Calçados (13), Ranvale 

Calçados (14) e Croc Calçados (15), indicando essa medida que esses atores, que 

são empresas calçadistas pertencentes ao polo de Nova Serrana, são 

representativos no que tange ao desenvolvimento de processos e produtos no 

interior da rede analisada, pois eles têm a maior proximidade com todos os outros 

atores da rede.  

A Centralidade de Informação na rede apresenta a Ranvale Calçados (14), 

como um ator que detem o melhor caminho para absorver e transmitir informações 

e recursos, ou seja, o ator que esta em melhores condições de ser agente de 

inovações. 

Quando se analisa a densidade geral da rede, verifica-se que a mesma se 

apresenta com indicador de 30,8% considerada baixa pelos números de relações 

efetivas que possui. No entanto sua Transitividade tem um indicador de 1/0.623, que 

coloca a rede como estruturalmente equilibrada, o que indica que as informações e 

recursos no seu interior apresentam grande facilidade de fluidez. 

 

6.1.2 Rede empresarial da empresa D Calçados 

 

A empresa D Calçados Ltda apresenta uma rede que também extrapola o 

polo calçadista de Nova Serrana, com relacionamentos em vários estados 

brasileiros. Esta rede foi obtida na entrevista estruturada sociométrica e apresenta 

as relações diretas do ego – proprietário da empresa. 

Conforme descrito na seção 3.5 – Estratégia de Coleta de Dados, foi 

solicitado ao entrevistado que relacionasse todos os contatos que efetivamente se 

lembrava nos últimos 6 meses, bem como a frequência desses contatos, a natureza 

da informação ou recurso que foi desenvolvido neste contato e localidade da 

empresa contatada. 
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Quadro 12 – Rede de relacionamento da empresa D Calçados 

NOME DO 
RELACIONAMENTO 

CATEGORIA 
TIPO DE INFORMAÇÃO E 

RECURSO 
LOCAL 

FREQUÊNCIA 
DO 

CONTATO   

1. Central de Compra, Venda e 
Logística 

Central de Venda Demanda do Mercado Interno NS SEMANAL 

2. Cooperativa Central de Compra Compra de Insumos NS SEMANAL 

3. FIEMG 
Federação das 

Indústrias 
Consultoria NS MENSAL 

4.SINDINOVA Sindicato Consultoria NS MENSAL 

5. Antor Laminados Fornecedor Compra de Insumos SP SEMANAL 

6. Prisma Montelur Fornecedor Compra de Insumos SP SEMANAL 

7. Bertex Fornecedor Compra de Insumos RS SEMANAL 

8. Quimicola Fornecedor Compra de Insumos RS SEMANAL 

9. Amazonas (Cola) Fornecedor Compra de Insumos RS EVENTUAL 

10. Lojas Avenida Cliente Venda de Produtos RS MENSAL 

11. Di Santini Cliente Venda de Produtos RJ MENSAL 

12. FOCA (Rede de Lojas) Cliente Venda de Produtos SP MENSAL 

13. Portal Cliente Venda de Produtos SP MENSAL 

14. Ferroni Cliente Venda de Produtos SP MENSAL 

15. SEBRAE 
Serviços de Apoio à 

Empresa 
Consultoria NS EVENTUAL 

16. Ac Calçados  
Empresas 

Calçadistas 
Desenvolvimento de Produtos e 

Processos 
NS DIARIO 

17. Credinova Fornecedor Serviços Financeiros NS SEMANAL 

18. SICOB Fornecedor Serviços Financeiros NS SEMANAL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A quadro 13 representa a matriz de interconexões entre os alters, ou seja, as 

interconexões das empresas descritas pelo ator central - proprietário da empresa 

entrevistada. 

Nesta matriz foi solicitado a proprietária que descrevesse as relações entre as 

empresas com a qual a mesma possui relações em primeiro grau. Conforme descrito 

no capítulo de metodologia, 3.5 – Estratégia de Coleta de Dados, as interconexões 

são fundamentais para descrever a estrutura da rede da empresa entrevistada e a 

partir desses dados, desenvolver as análises relacionais e estruturais da rede. 
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Quadro 13 – Matriz de interconexões entre os alters – empresa D Calçados 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 X              1    

2  X  1           1 1 1  

3  1 X             1   

4    X           1 1 1 1 

5 1    X           1   

6 1     X          1   

7 1      X         1   

8 1       X           

9         X          

10 1         X      1   

11           X     1   

12            X    1   

13             X   1   

14              X  1   

15 1  1 1           X 1 1  

16 1 1 1 1    1  1 1     X 1 1 

17 1 1  1            1 X 1 

18 1 1  1           1 1 1 X 

                                         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 9 aponta que a rede de relacionamentos da D Calçados Ltda, tem 

uma concentração bem significativa no polo calçadista de Nova Serrana – 

demarcado dentro do retângulo - no entanto apresenta contatos que extrapolam o 

polo. 

Esses contatos que extrapolam o polo estão, por sua vez, concentrados em 

regiões onde a produção de calçados também se apresenta significativa, tais como, 

Rio Grande do Sul e São Paulo - SP (Franca). 

A empresa possui empresas fornecedoras que estão basicamente fora de 

Nova Serrana, e que pela demarcação de sua rede de contatos, apresentam-se 

significativas para que a empresa possa trazer novidades em informações e 

recursos de fora de seu território produtivo. 

Na entrevista, a empresa cita que seu relacionamento dentro do polo não lhe 

traz muitos resultados satisfatórios em processos inovativos e que “percebe o polo 

de Nova Serrana muito como de grande competição interna, do que propriamente de 

cooperação entre seus membros”.  
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Figura 9 – Rede da empresa D Calçados Ltda - distribuição geográfica 

 

Nova Serrana – Minas Gerais 

São Paulo 

Rio Grande do Sul 

Rio de Janeiro 

 
Fonte: Ucinet 6.587 – Rede D Calçados Ltda–Distribuição Geográfica (Elaborado pelo autor). 

 

Na tabela 6, verifica-se que a distribuição dos contatos da D Calçados, agora 

por região, apresenta-se bem diversificado. Os estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul compõem a base de clientes e fornecedores da empresa. Esta representação 

é bem singular, uma vez que para a indústria calçadista são dois estados 

importantes. São Paulo se destaca por haver uma pujante indústria da moda 

calçadista, com grandes indústrias e também fornecedores relevantes. O Rio 

Grande do Sul se destaca por ser um grande exportador de calçados nacional, com 

sua indústria estando na vanguarda de lançamentos de novos modelos, tanto para o 

mercado interno quanto para o mercado internacional.  

 

Tabela 6 – Distribuição geográfica dos contatos da D Calçados - por região 
            REGIÃO 

               

CATEGORIA 

Nova Serrana São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro 

 

TOTAL 

 

Distribuição 

Geográfica 
8 5 4 1 18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 10 apresenta as Categorias de Contatos da empresa D Calçados 

Ltda. Uma análise mais pormenorizada demonstra que quase todos os 
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fornecedores, exceto os fornecedores CREDINOVA e SICOOB, que são 

fornecedores de serviços financeiros, estão fora do polo de Nova Serrana.  

Os fornecedores e clientes que estão fora do polo desempenham papeis 

relevantes na absorção de informações e recursos, sobretudo novidades que vêm 

de fora. São novos materiais, informações, e novidades sobre a moda calçadista, 

conforme foi apontado pela proprietária enfaticamente na entrevista. 

No entanto, atores importantes para a transmissão de recursos e 

informações, que são relevantes para os processos inovativos estão, também, 

presentes dentro do polo, onde a empresa vem absorvendo conhecimentos através 

desses contatos para o desenvolvimento de novos produtos e processos. 

 

Figura 10 - Rede D Calçados Ltda– categorias dos contatos 

 

Legenda  

 

Central de Vendas 

Central de Compras 

FIEMG 

Sindicato 

Fornecedores 

Clientes 

Sebrae 

Empresas Calçadistas 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede D Calçados –Categorias de Contatos (Elaborado pelo autor) 

 

            A tabela 7 apresenta a síntese das categorias de Contatos da D Calçados, 

agora por região, para uma visualização mais pormenorizada de seus contatos. 
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Tabela 7 – Síntese das categorias de contatos da D Calçados - por região 

CATEGORIA 

 

 

 

REGIÃO 

Central de 

Vendas 

Central de 

Compras 
FIEMG SEBRAE 

Sindicato das 

Empresas de 

Calçados 

Fornecedores Clientes 
Empresas 

Calçadistas 
TOTAL 

 

Nova Serrana 

 

1 1 1 1 1 2  1 

 

8 

 

São Paulo 

 

 

    2 3  

 

5 

Rio Grande do 

Sul 
     3 1  4 

Rio de Janeiro       1  1 

TOTAL 1 1 1 1 1 7 5 1 18 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A frequência dos contatos da D Calçados, representada no gráfico da figura 

11, vem demonstrar a força dos laços que une a empresa com seus diversos 

parceiros. 

Seus laços fortes, representados pelos contatos semanais e diários, estão 

representados tanto dentro do polo de Nova Serrana quanto fora. No entanto, 

verifica-se que o ator Ac Calçados (16) é uma empresa representativa para que a D 

Calçados Ltda possa receber informações e recursos, pois é o único ator que a 

empresa tem contatos diários e que pertence ao polo de Nova Serrana. 

Laços fortes são fontes importantes de informações e recursos refinados, ou 

seja, são fontes que podem fomentar novidades que levam à inovação de processos 

e produtos (Granovetter, 1973). Esses laços fortes estão presentes tanto dentro, 

como nos relacionamentos fora do polo, o que indica que a D Calçados vem fazendo 

uso de informações refinadas de vários lugares, fato fundamental que a coloca como 

uma empresa inovadora. 

No entanto, laços fracos são fontes importantes de novidades, uma vez que 

lança pontes para fora do grupo focal do ator, buscando informações e recursos 

novos fora de seus contatos imediatos. 

 

Figura 11– Rede D Calçados Ltda – frequência de contatos 

 

Legenda 

 

       Contatos semanais 

       Contatos Mensais 

       Contatos Diários 

Contatos Eventuais 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede D Calçados Ltda – Frequência de Contatos (Elaborado pelo autor) 
 

A tabela 8 descreve a frequência dos contatos da D Calçados por região. 

Percebe-se que a empresa tem uma frequência de contatos intenso dentro do polo 



132 
 

de Nova Serrana, no entanto os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul também 

aparecem como representativos em contatos descritos como de laços fortes. 

 

Tabela 8 – Frequência de contatos da D Calçados - distribuídos por região 
CONTATOS 

 

REGIÃO 

LAÇOS FORTES LAÇOS FRACOS 
 

TOTAL 

DIÁRIOS SEMANAIS MENSAIS EVENTUAIS  

Nova Serrana 1 5 1 1 8 

São Paulo  2 3  5 

Rio Grande do Sul  2 1 1 4 

Rio de Janeiro   1  1 

TOTAL 1 9 6 2 18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A absorção de informações e recursos pela D Calçados, apesar de estar bem 

circunscrita dentro do polo de Nova Serrana, estende-se também para fora. A 

empresa tem contatos significativos com fornecedores e clientes, em sua totalidade 

fora do polo de Nova Serrana, sendo, portanto, canais preferencias de entrada de 

novidades para a empresa. No entanto, sua rede de relacionamentos interna ao polo 

é composta de atores fundamentais para o desenvolvimento de processos 

inovativos. 

Verifica-se pela figura 12, que seus parceiros dentro do polo de Nova 

Serrana, atores que se encontram dentro do retângulo, são relevantes para o 

processo de propagação e sustentação de informações e recursos, uma vez que são 

os canais preferências que a empresa utiliza para buscar de novidades.  

Dentro do polo, a empresa utiliza de consultorias, por meio do SEBRAE, 

SINDINOVA e FIEMG, de serviços financeiros com os atores CREDINOVA e 

SICOOB e a rede de empresas calçadistas, na qual a empresa Ac Calçados (16) 

tem uma participação relevante na parceria de desenvolvimento de produtos e 

processos. 

A tabela 9 representa a propagação de informações e recursos discriminados 

por região. As categorias de Compra de Insumos e Venda de Produtos, são os 

recursos que extrapolam o perímetro imediato do polo, e apresentam os estados de 

São Paulo e Rio Grande do Sul como relevantes.  

Esses dados corroboram as análises anteriores, no qual a empresa tem uma 

forte ligação dentro do polo de Nova Serrana e busca novidades fora do perímetro 
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deste, representados por Informações e Recursos sobre vendas de produtos e 

compra de insumos. 

Figura 12– Rede D Calçados Ltda – propagação de informações e recursos 
na rede 

 

Legenda 

Demanda do Mercado Interno 

Compra de Insumos 

Consultorias 

Venda de Produtos 

Desenvolvimento de Produtos e Processos na Rede de Empresas  

Serviços Financeiros 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede D Calçados – Trâmite de Informações e Recursos (Elaborado pelo autor) 
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Tabela 9 – Propagação de informações e recursos distribuidos por região – D Calçados 

  CATEGORIA 

 

REGIÃO 

Demanda do 
Mercdo 
Inerno 

Compra de 
Insumos 

Consultorias 
Venda de 
Produtos 

Desenvolvimento de Produtos e 
Processos na Rede Empresarial 

Serviços 
Financeiros 

TOTAL 

Nova Serrana 1 1 3  1 2 8 

São Paulo  2  3   5 

Rio Grande do 
Sul 

 3  1   4 

Rio de Janeiro    1   1 

TOTAL 1 6 3 5 1 2 18 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir dessa seção, serão realizados os cálculos das medidas estatísticas 

da rede da D Calçados. Esses cálculos são importantes para buscar respostas de 

quais são os atores mais relevantes dentro dos critérios de análises definidos na 

seção 3.3.1 – Níveis de Análise em Redes Sociais. 

 

6.1.2.1 Medidas estatísticas relacionais da empresa D Calçados Ltda 

 

6.1.2.1.1Grau de centralidade (Degree centrality) 

 

Os cálculos de Centralidade efetuados na rede de relacionamentos da 

empresa D Calçados, demonstraram que a empresa Ac Calçados, é a que mantem 

o maior grau de centralidade, tanto de saída (indicador 9) como de entrada 

(indicador 14) – Apêndice L. 

A empresa Ac Calçados aparece como uma empresa importante para a D 

Calçados no que tange as parcerias para desenvolvimento de processos e produtos 

inovadores, sendo, portanto, um ator fundamental tanto para a propagação de 

informações e recursos no interior da rede (centralidade de saída) como para a 

absorção, para a rede, de novidades oriundas de fora (centralidade de entrada). 

A cooperativa SICOOB aparece, também, como de centralidade secundaria 

nesta rede. Sua importância aparece pelo fato de ser uma cooperativa de crédito, 

que se torna importante para empresas que estão em processo de amadurecimento, 

como é o caso da D Calçados Ltda. 

 

6.1.2.1.2 Coesão social (Social cohesion) 
 

O cálculo apresentado no Apêndice M indica que o Coeficiente Gráfico de 

Agrupamento Geral da rede da D Calçados tem indicador de 52,10. Esse dado 

demonstra que a rede apresenta um forte equilibrio na relação entre laços fortes e 

fracos no interior da rede empresarial. 

 

6.1.2.1.3 Proximidade (closeness) 

 

O Apêndice N demonstra que o ator que detem a maior proximidade com os 

outros atores da rede é a empresa Ac Calçados, tanto para a proximidade de saída 

(indicador de 37), como para a proximidade de entrada (indicador de 70,8). 
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Este resultado coloca esta empresa como um ator relevante no 

compartilhamento de informações e recursos, pois além de estar próximo dos atores 

no interior da rede no que tange à propagação, também se mostra próximo com 

relação a absorção, podendo ser considerada uma porta de entrada de novidades 

para a rede da D Calçados. 

 

6.1.2.1.4 Centralidade de informação (Information centrality) 

 

O ator mais relevante na medida de Centralização da Informação é a empresa 

Ac Calçados (16). Este fato revela que este ator tem os melhores caminhos na rede 

para buscar e receber informações e recursos, conforme cálculo apresentado no 

Apêndice O. 

Ter um elevado grau de Centralidade de Informação revela que este ator é o 

mais apto a ser um canal preferencial de transferência de recursos inovativos para 

todos os outros atores da rede.  

 

6.1.2.2 Medidas estatísticas estruturais da empresa D Calçados Ltda 

 

6.1.2.2.1 Densidade (Density) 
 

A rede de relacionamentos da empresa D Calçados apresenta 306 relações 

possíveis, ou seja, RP = 18 x (18-1) = 306. Para o cálculo da densidade, toma-se 

que existem nesta rede 49 relacionamentos efetivos, conforme relatados pelo ator 

central na entrevista focada. Assim D =49/306 x 100, chega-se, portanto, a uma 

densidade de 16,01%. 

6.1.2.2.2 Transitividade (Transitivity) 
 

Na rede de relacionamentos da empresa D Calçados, o cálculo da 

Transitividade apresenta uma proporção de 1/0,380, conforme cálculo apresentado 

no Apêndice P. Este resultado indica que a rede está desbalanceada na proporção 

de tríades sobre díades, conforme o conceito apresentado anteriormente. 

Como a proporção de tríades sobre díades está na razão de 1/0,380, existem 

aproximadamente 60% mais tríades em relação a díades na rede. Esta proporção 

aponta para um leve desequilíbrio estrutural, o que pode afetar negativamente a 
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transitividade, ou seja, um estado considerado ótimo na transferência de 

informações e recursos no interior da rede. 

 

6.1.2.2.3 Análise gráfica e de medidas de rede – D Calçados Ltda 
 

A D Calçados Ltda apresenta uma rede de relacionamentos que apesar de ter 

uma concentração mais evidente no Território Produtivo de Nova Serrana, 

apresenta, também, atores relevantes além polo e que estão em praças 

consideradas importantes no lançamento de modas calçadistas e com fornecedores 

importantes no que tange ao desenvolvimento de inovações em processos 

produtivos, sobretudo, fornecedores de maquinário. 

Esses atores, além polo, estão localizados em praças como São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Rio de Janeiro, com uma característica bem marcante, são todos 

clientes e fornecedores da D Calçados. 

Assim, pode-se inferir que esta empresa tem no Territorio Produtivo de Nova 

Serrana, um espaço onde busca e recebe grande parte das necessidades de 

informações e recursos que necessita para continuar inovando em seus processos 

produtivos, e usa de seus contatos fora, como meio de absorver novidades. 

Esse fato pode ser corroborado analisando a frequência de relacionamentos 

que a empresa mantém com seus contatos no interior do polo de Nova Serrana, 

representados, quase na totalidade por laços fortes e por categorias de atores 

importantes para a empresa fomentar processos inovativos em seu interior, como o 

Sindicato das Empresas de Calçados (SINDINOVA - 4), o SEBRAE (15), entre 

outros. Os laços fracos, importantes fontes de inovação, estão representados em 

atores que estão além polo, nas praças citadas acima, que são seus clientes e 

fornecedores. 

No que tange as medidas de rede, a empresa Ac Calçados (16), citada pela 

proprietária, é a que tem o maior Grau de Centralidade, ou seja, é uma empresa 

importante para a D Calçados no que tange as parcerias para o desenvolvimento de 

processos e produtos inovativos. O outro ator relevante nessa medida é o SICOOB 

(18) uma cooperativa de crédito, citado várias vezes pela empresária, como 

relevante no suporte a serviços financeiros. 
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A Coesão Social na rede da D Calçados tem indicador de 52,10. Esta medida 

espelha bem a característica da rede que tem um balanço bem equilibrado entre 

laços fortes e laços fracos. 

O ator Ac Calçados (16), novamente aparece como um ator relevante, tanto 

para a medida de proximidade, indicando ser este ator o mais próximo dos demais 

atores da rede no compartilhamento de informações e recursos, quanto na medida 

de Centralidade de Informações, que o coloca em melhor posição de ser agente de 

inovação no interior da rede. 

Quando se analisa a Densidade da rede, verifica-se que seu indicador de 

16,01% reflete uma rede difusa no seu aspecto global e sua medida de transitividade 

com indicador de 1/0,380 indica uma rede que não apresenta um balanço estrutural 

ótimo, mais que está se aproximando do fator ideal.  

Essas duas últimas medidas, a Densidade e a Transitividade, indica uma rede 

que pode apresentar algumas dificuldades na fluidez de informações e recursos. No 

entanto, demonstra que há uma melhora perceptível, tendo em vista que a empresa 

vem conseguindo usufluir de seus relacionamentos para inovar em processos e 

produtos. 

 

6.2 Redes empresariais: empresas com baixo desempenho inovativo 
 

As empresas P Calçados Ltda e S Calçados Ltda, descritas como de baixo 

desempenho inovativo, foram apresentadas na seção 5.2 – Empresas de Baixo 

Desempenho Inovativo.  

Essas empresas apresentam categorias peculiares que as levaram a serem 

enquadradas como de baixo desempenho inovativo, através de análises de dados 

de pesquisa. 

Nesta seção serão realizadas análises do mapeamento das redes sociais 

dessas empresas e confrontadas com as questões fechadas do questionário 

sociométrico (a partir da questão número 6) onde se delineou as informações e 

recursos a nível qualitativo que trafegam nas redes sociais das empresas 

pesquisadas. 
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6.2.1 Rede empresarial da empresa P Calçados Ltda 

 

           O quadro 14 demonstra a rede de relacionamentos da empresa P Calçados, 

colhida em entrevista realizada diretamente com seu proprietário. Verifica-se tratar-

se de uma rede extensa, com relacionamentos situados em vários estados do Brasil, 

notabilizando pela grande quantidade de clientes e fornecedores que a empresa 

possui. 
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Quadro 14 – Rede de relacionamento da P Calçados Ltda 

NOME DO 

RELACIONAMENTO 
CATEGORIA TIPO DE INFORMAÇÃO E RECURSO LOCAL 

FREQUÊNCIA 

DO 

CONTATO 

1. Associação Comercial 

Associação C. 

de Nova 

Serrana 

Consultoria NS MENSAL 

2. Fórum empresarial ou social 

de discussão na região 

Fórum 

Empresarial 
Consultoria NS EVENTUAL 

3. Consórcio de Exportação 
Central de 

Exportação 

Preços e Consulta aos Mercados 

Importadores 
NS EVENTUAL 

4. Central de compra, venda, 

logística 

Central de 

Venda 
Compra de Insumos NS EVENTUAL 

5. Cooperativas 
Central de 

Compra 
Compra de Insumos NS DIÁRIO 

6. Clubes recreativos e de 

serviços (Rotary) 

Clubes de 

Serviços 
Clube de Serviços e Recreação NS EVENTUAL 

7. Grupo politico  Partido Político Informações Políticas  NS EVENTUAL 

8. Grupo organização evento 

local 

Grupo Local de 

Eventos 
Informações sobre Eventos Locais NS EVENTUAL 

9. Grupos Comunitários ONG Responsabilidade Social NS MENSAL 

10. FIEMG F. das Indústrias  Consultoria NS  EVENTUAL 

11. SINDINOVA 
Sindicato das 

Empresas  
Consultoria NS MENSAL 

12. Karina Termoplast Fornecedor Compra de Insumos SP SEMANAL 

13. Cipatex Fornecedor Compra de Insumos SP MENSAL 

14. Amazonas (COLA) Fornecedor Compra de Insumos SP MENSAL 

15. Lev Termoplast Fornecedor Compra de Insumos NS EVENTUAL 

16. Maxxi Fornecedor Compra de Insumos NS EVENTUAL 

17. Cartonagem Cx Fornecedor Compra de Insumos NS EVENTUAL 

18. Lu componentes Fornecedor Compra de Insumos NS SEMANAL 

19. Lojas Riachuelo Fornecedor Compra de Insumos SP MENSAL 

20. Líder Magazine Cliente Venda de Produtos RJ EVENTUAL 

21. DI SANTINI Cliente Venda de Produtos RJ MENSAL 

22. PASSARELA Cliente Venda de Produtos SP MENSAL 

23. CENTAURO  Cliente Venda de Produtos SP MENSAL 

24. CALL Center Cliente Venda de Produtos MT MENSAL 

25. Itaipu Calçados Cliente Venda de Produtos ES MENSAL 

26. Elmo Calçados Cliente Venda de Produtos BH MENSAL 

27. Katuxa Calçados Cliente Venda de Produtos DIV EVENTUAL 

28. Besni Calçados Cliente Venda de Produtos SP  MENSAL 

29. Credinova Fornecedor Serviços Bancários NS SEMANAL 

30. Caixa Econômica Federal Fornecedor Serviços Bancários NS SEMANAL 

31. Bradesco Fornecedor Serviços Bancários NS SEMANAL 

32. Injeção Solados Fornecedor Compra de Insumos NS SEMANAL 

33. Esfera Injetados Fornecedor Compra de Insumos NS SEMANAL 

34. Piramide Fornecedor Compra de Insumos SP SEMANAL 

35. Cartonagem Serrana Fornecedor Compra de Insumos NS MENSAL 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O quadro 15 apresenta como está disposta a matriz de interconexões entre os 

alters. Os alters são as interconexões das empresas descritas pelo ator central, o 

proprietário da P Calçados. 

 
Quadro 15 – Matriz de interconexões entre os alters – P Calçados Ltda 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 13 – Rede da empresa P Calçados Ltda – distribuição geográfica 

 

Legenda 

Nova Serrana – MG 

São Paulo - SP 

Rio de Janeiro –RJ 

Belo Horizonte – MG 

Mato Grosso – MT 

Divinópolis – MG 

Espirito Santo – ES 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede P Calçados – Distribuição geográfica (Elaborado pelo autor) 

 

Na figura 13, acima, verifica-se que a rede de relacionamentos da P Calçados 

tem uma concentração relevante no polo de Nova Serrana, conforme evidenciado 

pelos atores apresentados com a cor amarela e circunscritos dentro do retângulo 

pontilhado. É uma rede bem fragmentada no que tange a interconexões entre os 

atores, existindo muitos atores isolados, sobretudo atores que estão fora do polo 

calçadista. 

A extensão da rede de relacionamentos para fora da região geográfica, onde 

o ator central está situado, sobretudo com centros importantes no lançamento de 

moda e novidades do setor calçadista, pode trazer inovações recorrentes em 

produtos e processos, abrindo janelas de oportunidade para que a empresa possa 

inovar. No entanto, a existência de atores isolados, não conectados diretamente à 

rede, pode dificultar que novidades de fora do Território Produtivo possa se efetivar. 

A tabela 10 representa a Distribuição Geografica da P Calçados por região. 

Verifica-se que a empresa tem uma rede de contatos extensa que abrande vários 

estados, porém com índice de concentração bem pronunciado em Nova Serrana e 

no estado de São Paulo, com 29 contatos somados.  
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Esses contatos, conforme já demonstrado, apresenta uma grande 

concentração de isolados. No estado de São Paulo, especificamente, a totalidade de 

contatos descritos são representados por isolados, o que pode evidenciar duas 

situações distintas: a) a falta de conhecimento do ator central (proprietário da 

empresa entrevistada) ao descrever as relações entre os alters, ou b) 

realisticamente, a falta de integração desses atores isolados na rede. 

A situação (b), se efetiva, indica as dificuldades de informações e recursos de 

penetrar no interior da rede e fomentar processos inovativos. 

 

Tabela 10 – Síntese da distribuição geográfica da P Calçados - por região 

        REGIÃO 

 

CATEGORIA 

Nova 
Serrana 

São 
Paulo 

Rio de 
Janeiro 

Belo 
Horizonte 

Mato 
Grosso 

Divinopolis 
Espirito 
Santo 

 

TOTAL 

Distribuição 
Geográfica 

21 8 2 1 1 1 1 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 14 apresenta as Categorias de Contatos da empresa P Calçados. A 

empresa tem no polo de Nova Serrana grande parte dos contatos que são 

relevantes para que a mesma possa obter informações e recursos, no entanto, muito 

concentrados dentro da região. 

A grande quantidade de fornecedores e clientes estão fora do polo de Nova 

Serrana, fato que numa primeira análise é considerado salutar para que novidades 

possa chegar à empresa. No entanto, verifica-se que esses atores não apresentam 

interconexões com os diversos atores da rede, não favorecendo que as informações 

e recursos possam transitar com mais frequência pela rede. 

Este fato indica que apesar da empresa conseguir ter contatos com atores 

importantes do polo, como Consultorias, Associação Comercial, SEBRAE, FIEMG, 

ROTARY, falta a mesma uma rede com interconexões mais extensas para fora do 

polo, onde a empresa possa buscar informações recursos de outra natureza. 

A tabela 11 demonstra a distribuição das Categorias dos Contatos da P 

Calçados por Estados. 
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Figura 14– Rede P Calçados Ltda – categorias dos contatos 

 

 

Legenda  

Central de Vendas 

Central de Compras 

FIEMG 

Sindicato das Empresas Calçadista 

Fornecedores 

Clientes 

Associação Comercial de Nova Serrana 

 Fórum Empresarial 

Consórcio Exportador 

Clube de Serviço – Rotary 

Partido Político  

ONG 

Eventos 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede P Calçados Ltda – Categorias de contatos (Elaborado pelo autor) 
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Tabela 11 – Categorias de contatos da P Calçados - por região 

       

     CATEGORIA 

 

 

                

REGIÃO 

Vendas Compras FIEMG Sindicato Fornecedores Clientes ACNS Fórum 
Consórcio 

Exportador 
Rotary 

Partido 

Político 
ONG EVENTOS TOTAL 

Nova Serrana 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1 1 21 

Belo Horizonte      1        1 

Divinopolis      1        1 

São Paulo     5 3        8 

Rio de Janeiro      2        2 

Mato Grosso      1        1 

Espirito Santo      1        1 

TOTAL 1 1 1 1 15 9 1 1 1 1 1 1 1 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A figura 15 demonstra a Frequência de Contatos na rede da P Calçados. Este 

gráfico torna bem relevante, em comparação com as figuras descritas acima, como a 

rede da P Calçados é bem difusa, agora também com relação a frequência de 

contatos. 

Tomando por base que neste estudo e pelos conceitos apresentados por 

Granovetter (1973, 2005), os contatos diários e semanais foram classificados como 

de laços fortes e os contatos mensais e eventuais constituem os laços fracos, 

verifica-se que a rede apresenta grande predominância de laços fracos mesmo 

dentro do polo de Nova Serrana, conforme retângulo tracejado. 

É uma empresa que apresenta contatos diários somente com a Cooperativa 

(5) e contatos mensais com 4 atores dentro do polo de Nova Serrana, sendo eles o 

SINDINOVA (11), Cartornagem Serrana (35), que é um fornecedor, uma ONG (9) e 

a Associação Comercial (1). Não se verificou a presença de nenhuma outra empresa 

calçadista do polo para o desenvolvimento comum de novos produtos e processos. 

A figura 15, ao ser sobreposta às outras apresentadas acima, demonstra 

como a rede é fragmentada em vários pontos importantes de análise, até o momento 

corroborando a seleção dessa empresa como de baixo desempenho inovativo, 

conforme apontada naseção 5.2.3 - Categorias Comuns de Empresas com Baixo 

Desempenho Inovativo. 

 

Figura 15 – Rede P Calçados – frequência de contatos 

 

Legenda  

Contatos Eventuais 

Contatos Semanais 

Contatos Diários 

Contatos Mensais 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede P Calçados – Frequência de Contatos (Elaborado pelo autor) 
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A tabela 12 apresenta a Frequência de Contatos da P Calçados distribuídos 

por região.  

Esta tabela favorece uma melhor compreensão dos contatos e demonstra que 

Nova Serrana e São Paulo são as regiões que concentram os contatos 

categorizados como de laços fortes. Os contatos mensais, excluindo São Paulo com 

participação de 6 e Nova Serrana com 4 contatos, tem uma distribuição uniforme por 

várias regiões do estado de Minas Gerais e outros estados da federação. 

A P calçados se caracteriza por ter uma grande rede de contatos, distribuídos 

por várias regiões. No entanto verifica-se que em 12 relacionamentos a Frequência 

de Contatos são eventuais, ou seja, este número representa 34,29% de seus 

relacionamentos totais. Desses contatos eventuais 28,57% estão presentes no 

próprio território de Nova Serrana.  

 

Tabela 12 – Frequência de contatos da P Calçados distribuídos - por região 
CONTATOS 

 

REGIÃO 

LAÇOS FORTES LAÇOS FRACOS 
 

TOTAL 

DIÁRIOS SEMANAIS MENSAIS EVENTUAIS  

Nova Serrana 1 6 4 10 21 

Belo Horizonte   1  1 

Divinopolis    1 1 

São Paulo  2 6  8 

Rio de Janeiro   1 1 2 

Mato Grosso   1  1 

Espirito Santo   1  1 

TOTAL 1 8 14 12 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto à propagação de informações e recursos no interior da rede da P 

Calçados, figura 16, verifica-se que apesar de fragmentada, a empresa consegue ter 

acesso a vários níveis de informações e recursos dentro do polo, circunscrito ao 

retângulo tracejado. 

Tem mais relevância nesta propagação de informações e recursos, itens 

relacionados a compra de insumos, representado pela legenda amarela; consultoria, 

representada pela legenda cor vermelha e informações sobre serviços bancários, 

representado pela legenda verde escura.  

No entanto, quando se volta à figura 13, onde se analisou como a rede está 

geograficamente distribuída, chega-se à mesma conclusão. A ausência de uma 

configuração de rede com presença mais relevante de laços fortes e uma 
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interconexão mais expressiva da rede para fora dos limites do polo, está indicando 

dificuldades da empresa em obsorver informações e recursos relevantes para 

majorar seu desempenho inovativo em processos e produtos. 

 

Figura 16 – Rede P Calçados – propagação de informações e recursos na 
rede 

 

Legenda 

Informações sobre eventos locais 

Consultoria 

Compra de Insumos 

Venda de Produtos 

Informações sobre Serviços Bancários 

Clube de Serviços e Recreação 

Informações Políticas  

Informações sobre Responsabilidade Social 

Informações sobre Preços e Mercados Importadores 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede P Calçados – Propagação de informações e recursos (Elaborado pelo autor) 

 

A tabela 13 demonstra a propagação de informações e recursos distribuídos 

por região. Verifica-se que a empresa tem informações sobre Venda de Produtos 

extremamente pulverizadas em vários estados e regiões do estado de Minas Gerais. 
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Tabela 13 – Propagação de informações e recursos distribuidos por região – P Calçados Ltda 

 

      CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

REGIÃO 

Eventos Consultorias Compras Vendas Serviços Financeiros Rotary Politícas 

 

Responsabilidad

e Social 

 

Preços e Mercados 

importadores 

 

TOTAL 

Nova Serrana 1 4 9  3 1 1 1 1 21 

Belo Horizonte    1      1 

Divinopolis    1      1 

São Paulo   5 3      8 

Rio de Janeiro    2      2 

Mato Grosso    1      1 

Espirito Santo    1      1 

TOTAL 1 4 14 9 3 1 1 1 1 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.2.1.1 Medidas estatísticas relacionais da rede da P Calçados Ltda 

 

6.2.1.1.1 Grau de centralidade (Degree centrality) 
 

O SINDINOVA (11) aparece como o ator de maior grau de centralidade, tanto 

de saída como de entrada na rede da P Calçados, com indicador 9, 

respectivamente, conforme Apêndice Q. Pelos cálculos apresentados através do 

UCINET 6.587 este é um ator relevante no que tange à entrada de informações e 

recursos, bem como à saída dessas informações para o conjunto dos outros atores 

na rede, suprindo a rede com novas informações e recursos. 

 

6.2.1.1.2 Coesão social (Social cohesion) 
 

A rede social da empresa P Calçados apresenta uma fraca Coesão Social 

com indicador de 19,1, conforme Apêndice R. Este cálculo evidência o observado 

nas figuras 13,14,15,16 onde a rede dessa empresa apresenta a presença relevante 

de laços fracos e grande quantidade de atores isolados. 

 

6.2.1.1.3 Proximidade (closeness) 
 

O Apêndice S apresenta o cálculo do grau de proximidade de saída e de 

entrada da rede da P Calçados. Pelos cálculos aponta-se que o SINDINOVA (11) 

apresenta a maior proximidade de saída da rede com indicador de 23,90, 

significando este fato que este ator é o que mantem a menor distância de saída para 

outros atores. 

Quanto ao cálculo de proximidade de entrada, ou o ator que apresenta a 

maior proximidade com outros atores que são fontes de informações e recursos na 

rede, o cálculo apresenta dois atores relevantes: a Central de Compra, Venda e 

Logística (4) e novamente o SINDINOVA (11). Portanto esses atores são receptores 

importantes de informações e recursos no interior da rede.  

Como o SINDINOVA (11) aparece com relevância tanto na entrada como na 

saída, pode-se afirmar que este ator é ao mesmo tempo receptor de informações e 

recursos e faz também um papel importante na propagação de informações e 

recursos no interior da rede da P Calçados. 
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6.2.1.1.4 Centralidade de informação (Information centrality) 
 

O cálculo da Centralidade de Informação na rede em questão, devido à 

grande quantidade de isolados na rede, não apresentou uma centralização da 

informação.  

Verifica-se, conforme Apêndice T, que o grupo de atores estão com 

indicadores muitos próximos, fator este relevante para demonstrar que a informação 

flui na rede de forma muito dispersa, sem um ator que a centraliza. 

 

6.2.1.2 Medidas estatísticas estruturais da empresa P Calçados Ltda 

 

6.2.1.2.1 Densidade (Density) 
 

A rede de relacionamentos da empresa P Calçados apresenta 1.190 relações 

possíveis, ou seja, RP = 35 x (35 -1) = 1.190. Para o cálculo da densidade, toma-se 

que existem nesta rede 46 relacionamentos efetivos. Assim D = 46 /1.190 x 100, 

chega-se, portanto, a uma densidade de 3,87%. Este cálculo indica que a rede da P 

Calçados, apresenta-se extremamente difusa. 

Este cálculo vem corroborar os gráficos apresentados acima, onde se 

verificou a grande dispersão da rede em questão. 

 

6.2.1.2.2 Transitividade (Transitivity) 
 

Os cálculos apresentados no Apêndice U, indicam que a rede empresarial em 

questão, está extremamente desequilibrada estruturalmente. 

A transitividade ou clusterização da rede apresenta uma proporção de 1 tríade 

para 0,193 díades, indicando este cálculo que a rede apresenta dificuldades de 

transformar díades em tríades, que em última análise é a incapacidade de atores se 

ligarem para formarem ligações triangulares e propiciar que as informações e 

recursos possam ser propagados com mais dinamismo no interior da rede.  

Este cálculo pode indicar que as informações podem estar apresentando 

dificuldades em se propagar pela rede como um todo, corroborando os gráficos 

apresentados acima, nos quais se verifica grande ocorrência de atores isolados, e 

grande frequência de laços fracos na rede, medidos pela frequência dos contatos. 
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6.2.1.2.3 Análise gráfica e de medidas de rede – P CalçadosLtda 
 

A P Calçados Ltda apresenta uma rede de relacionamentos extensa, com 35 

contatos relatados pelo proprietário da empresa, no entanto, trata-se de uma rede 

que apresenta grande quantidade de atores isolados, conforme os gráficos 

demonstram. 

Como nas outras empresas descritas, existe uma concentração pronunciada 

no Territorio Produtivo de Nova Serrana, com categorias de atores diversificados, 

mas que não apresenta uma única empresa sequer do mesmo segmento da P 

Calçados, ou seja, uma empresa fabricante de calçados.  

É indicativo das analises efetuadas, que o polo supre de forma satisfatória as 

necessidades da empresa para suas demandas no processo produtivo que utiliza, 

pórem as informações e recursos que são importantes para os processos inovativos 

e que faz com que a empresa dê o salto qualitativo necessário para ser considerada 

de alto desempenho inovativo, não esta sendo absorvida de sua rede de 

relacionamentos. 

Este fato pode ser corroborado pela figura 15 e tabela 12, onde se lê da 

frequência de contatos da P Calçados. Verifica-se que apenas 25,71% de sua 

frequência de contatos são com laços fortes. Se laços fortes, segundo Granovetter 

(1973, 1985, 2005) e Burt (1992) são essências para transmitir informações e 

recursos de natureza refinada, por este indicador, a empresa não vem obtendo as 

informações e recursos de que necessita. No interior do polo de Nova Serrana, onde 

sua rede de relacionamentos é mais densa, verifica-se que quase 50% de seus 

contatos são eventuais. 

No extremo imediatamente oposto, 74,29% de seus relacionamentos são 

caracterizados por laços fracos. Para esses desempenharem importantes funções 

que têm no trânsito de novidades de fora para dentro da rede da empresa, seria 

necessário um equilibrio mais dinâmico, o que será visto nas análises de medidas de 

redes.  

Assim, a propagação de informações e recursos no interior da rede da 

empresa, apesar de apresentar atores relevantes para o processo inovativo, 

apresenta dificuldades pela presença relevante de laços fracos na rede (74,29%) e 

por uma grande quantidade de atores isolados. Pela figura 16, percebe-se que todos 

os atores que estão além do Territorio Produtivo são atores que não estão 
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interconectados na rede, com excessão do ator número 34 (Píramide), um 

fornecedor. 

As medidas de rede refletem o que foi analisado acima. O SINDINOVA (11) 

aparece como ator que possue o maior Grau de Centralidade de entrada e saída da 

rede e o que detém o maior Grau de Proximidade entre os atores da rede. Esse fato 

coloca a P Calçados e sua rede com grande dependência do Sindicato das 

Empresas de Calçados na propagação de informações e recursos que serão 

utilizados para desenvolver processos inovativos. 

A Coesão Social com indicador de 19.01 reflete a grande quantidade de 

isolados na rede, que apresenta 48,57% desses atores; e ainda, a composição 

expressiva de laços fracos. Refletindo ainda esses números, a medida de Densidade 

apresenta indicador de 3,87%, denotando que globalmente a rede é extremamente 

difusa, apresentando grande dificuldades no trânsito de informações e recursos. 

O cálculo da medida de Centralidade da Informação não apresentou um ator 

central que apresente o melhor caminho para transmissão de novidades pela rede, 

sugerindo que a informação na rede se apresenta difusa, medida esta que pode ser 

corroborada pela medida de Transitividade. 

A rede apresenta um desequilíbrio estrutural bem pronunciado, com indicador 

de 1/0,193. Esse dado sugere a existência de grande dificuldade em transformação 

de díades em tríades e assim fazer com que as informações e recursos transitem de 

uma forma mais dinâmica e produtiva pelo interior da rede. 

 

6.2.2 Rede empresarial da empresa S Calçados Ltda 

 

A empresa S Calçados apresenta uma rede de relacionamento com número 

reduzido de atores, conforme descrito no quadro 16.  
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Quadro 16 – Rede de relacionamento da S Calçados Ltda 

NOME DO 

RELACIONAMENTO 
CATEGORIA TIPO DE INFORMAÇÃO E RECURSO LOCAL 

FREQUÊNCIA 

DO 

CONTATO 

1. Associação Comercial 
Associação 

Comercial  
Consultoria NS MENSAL 

2. Central de Compra, Venda e 

Logística 

Central de 

Vendas 
Venda de Produtos NS DIÁRIO 

3. Cooperativas 
Central de 

Compra 
Compra de Insumos NS SEMANAL 

4. SINDINOVA 

Sindicato das 

Empresas Nova 

Serrana 

Consultoria NS SEMANAL 

5. Maria Heloisa  Fornecedor Compra de Insumos SP MENSAL 

6. W2  Fornecedor Compra de Insumos ITAUNA SEMANAL 

7. MR Embalagens Fornecedor Compra de Insumos NS MENSAL 

8. Net Shoes Clientes Venda de Produtos SP MENSAL 

9. Sabrina Calçados Clientes Venda de Produtos NS SEMANAL 

10. Representante Comercial 
Representantes 

Comerciais 
Venda de Produtos SP SEMANAL 

11. Helena Lara 
Empresas 

Calçadistas 
Informações sobre Feiras e Exposições NS MENSAL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O quadro 17 apresenta a matriz de relacionamentos entre os atores citados 

pela empresária na entrevista. Conforme descrito na seção 5.2.2 – Relatório de 

Entrevista na S Calçados Ltda, a empresária alegou que as parcerias entre as 

empresas do polo calçadista de Nova Serrana são raras, e que as mesmas são 

muito mais concorrentes do que parceiras no desenvolvimento de produtos e 

processos com vistas a inovar e ganhar novos mercados. 
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Quadro 17 – Matriz de interconexões entre os alters – S Calçados Ltda 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 X   1   1     

2  X       1 1  

3   X         

4 1   X   1  1  1 

5     X       

6    1  X      

7    1   X   1  

8        X    

9    1     X   

10  1  1     1 X  

11    1       X 

                Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 17 e a tabela 14 representam a distribuição geográfica da rede de 

relacionamentos da empresa S Calçados. A rede de relacionamentos descrita pela 

empresa, apresenta uma concentração relevante no polo calçadista de Nova 

Serrana, circunscrito pelo retângulo pontilhado da figura. 

Verifica-se a existência de atores isolados face aos números totais. Os atores 

isolados mais relevantes são os que estão fora do polo de Nova Serrana, sobretudo 

no Estado de São Paulo, no caso a cidade de Franca, e também a cidade de Itaúna 

em Minas Gerais.  

O fato desses atores estarem fora do polo e sem interconexões na rede, 

indica que a rede e, sobretudo, a S Calçados, não vem absorvendo informações e 

recursos que são importantes para inovações de produtos e processos e que têm 

origem em outras regiões. 

A S Calçados esta categorizada como uma empresa que vem passando por 

dificuldades em apresentar alto desempenho inovativo em processos e produtos, e 

as interconexões entre os alters na sua rede, que foram repassados pela proprietária 

da empresa na entrevista focada, pode ser um indicativo importante dessa 

dificuldade.  

Uma rede de relacionamento que apresenta uma quantidade reduzida de 

atores, e no qual, concomitantemente, apresenta atores isolados, indica que se esta 

diante de uma empresa onde os relacionamentos não são considerados relevantes 

para os processos inovativos em seu interior. 
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Figura 17– Rede da empresa S Calçados Ltda – distribuição geográfica 

 

Legenda 
Nova Serrana – MG 

São Paulo – SP 

Itaúna - MG 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede S Calçados Ltda – Distribuição geográfica (Elaborado pelo autor) 

 

Tabela 14 – Distribuição geográfica da S Calçados - por região 

                 REGIÃO 

 

      CATEGORIA 

Nova Serrana São Paulo Itaúna TOTAL 

Distribuição Geográfica 07 3 1 11 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Categoria de Contatos da empresa S Calçados, pela representação gráfica 

através da figura 18, apresenta-se extremamente circunscrita dentro do polo de 

Nova Serrana, e muito embora se pode verificar a existência de atores importantes, 

nota-se a ausência de uma quantidade maior de parcerias empresariais onde a 

empresa poderia estar absorvendo conhecimentos e recursos para inovação. 

Com análise exclusiva na Categorias de Contatos, verifica-se que a S 

Calçados tem um apoio maior em atores institucionais, representados pelo 

SINDINOVA (4), Associação Comercial (1), Central de Compras e Vendas (2), e 

Representantes Comerciais (10), esses últimos corroborados na entrevista com a 

proprietária, como uma plataforma fortemente utilizada para venda dos seus 

produtos para cadeias de grandes redes varejistas de calçados. 
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Figura 18 – Rede S Calçados – categoria de contatos 

 

Legenda 

Associação Comercial 

Central de Vendas 

Central de Compras 

Sindicato das Empresas Calçadistas de Nova Serrana 

Fornecedores 

Clientes 

Representantes Comerciais 

Empresas Calçadistas 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede S Calçados – Categorias de contatos (Elaborado pelo autor) 

 

A tabela 15 demonstra a distribuição das Categorias de Contatos da S 

Calçados por região. O território produtivo de Nova Serrana aparece como uma 

fonte importante de contatos para esta empresa, conforme evidenciado em outras 

análises já empreendidas. 
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Tabela 15– Categorias de contatos da S Calçados por região 

CATEGORIA 

 

 

 

 

 

REGIÃO 

Associação 

Comercial 
Vendas Compras 

Sindicato das 

Empresas 
Fornecedores Clientes Representantes 

Rede de 

Empresas 

 

TOTAL 

 

Nova Serrana 1 1 1 1 1 1  1 
 

7 

São Paulo     1 1 1  
 

3 

Itaúna     1    1 

TOTAL 1 1 1 1 3 2 1 1 11 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A frequência de contatos da S Calçados junto à sua rede de relacionamentos, 

conforme figura 19, apresenta-se predominantemente com contatos semanais e 

mensais.  

Os contatos semanais e diários, representados pela cor verde e azul na 

legenda indicam, pela conceitualização de Granovetter (1973, 2005), a presença de 

relacionamentos onde há predominância de laços fortes, portanto com propagação 

de informações e recursos com características mais refinadas.  

Os atores com qual a empresa tem um relacionamento desta natureza, são os 

Representantes Comerciais (10), o SINDINOVA (4), um cliente da empresa de nome 

Sabrina Calçados (9), um fornecedor, W2 (6) e a Central de Compras, Vendas e 

Logística (2). 

A frequência de contatos com os outros atores da rede, apresentam-se como 

de frequência mensais e eventuais, caracterizados por laços fracos (Granovetter, 

1973, 1985), ou seja, laços que têm a características de transportar novidades que 

não estejam imediatamente disponíveis, portanto importantes para trazer novidades 

que estão fora do âmbito imediato da rede de relacionamento da empresa.  

A empresa apresenta contatos desta natureza com dois atores que estão fora 

do polo de Nova Serrana, um fornecedor - Maria Heloisa (5), um cliente - Net Shoes 

(8) e um ator pertencente ao Território Produtivo de Nova Serrana - uma 

Cooperativa de Vendas (3).  

Verifica-se, no entanto, que esses atores estão isolados dentro da rede, 

portanto, além de serem contatos mensais, sua relevância para a propagação de 

recursos e informações no interior da rede parece ser pequena pela ausência de 

interconexões.  
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Figura 19 – Rede S Calçados – frequência de contatos 

 

Legenda  

Contatos Eventuais 

Contatos Semanais 

Contatos Diários 

Contatos Mensais 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede S Calçados – Frequência de contatos (Elaborado pelo autor) 

 

A forte frequência de contatos no polo de Nova Serrana, tabela 16, corrobora 

a dependência da S Calçados a este espaço, indicando com mais evidências que 

sua dificuldade em inovar pode estar ligada há uma reduzida rede de 

relacionamentos.  

 

Tabela 16 – Frequência de contatos da S Calçados distribuídos por região 
CONTATOS 

 

REGIÃO 

LAÇOS FORTES LAÇOS FRACOS 
 

TOTAIS 

 DIÁRIOS SEMANAIS MENSAIS EVENTUAIS 

Nova Serrana 1 3 3  7 

Itaúna  1   1 

São Paulo  1 2  3 

TOTAIS 1 5 5  11 

                                         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 20 demonstra como está estruturada a propagação de informações e 

recursos no interior da rede da S Calçados. 

A rede apresenta-se estruturalmente constrangida no que tange a este 

quesito, uma vez que tem um número limitado de atores onde a empresa e, 

propriamente a rede, pode obter informações e recursos. 

As informações e recursos trafegam, sobretudo, dentro do polo de Nova 

Serrana, com poucos autores localizados fora – atores 10, 5, 8, 6. No entanto, 

mesmo considerando esses atores que estão além do polo, dois – 5,8 se 
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apresentam isolados, ou seja, pouco relevantes para trazerem novidades para a 

rede. 

A tabela 17 demonstra a representação da propagação de informações e 

recursos na rede da S Calçados, distribuídos por região. A grande dependência da 

empresa do polo de Nova Serrana no tocante a este quesito, pode estar 

constrangindo a empresa na busca por informações e recursos relevantes que estão 

circulando fora do polo. Somente dois atores (10, 6) um representante comercial e 

um fornecedor, respectivamente, tem laços efetivos com outros atores na rede, e se 

mostram relevantes para trazer novidades no que tange a informações e recursos de 

fora da rede. 

 

Figura 20 – Rede S Calçados – propagação de informações e recursos na 
rede 

 

Legenda 

 

Consultorias 

Compra de Insumos 

Venda de Produtos 

Informações sobre Feiras e Exposições 

Fonte: Ucinet 6.587 – Rede S Calçados – Propagação de informações e recursos (Elaborado pelo autor) 
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Tabela 17 – Propagação de informações e recursos distribuidos por região 
– S Calçados Ltda 

CATEGORIAS 

 

 

REGIÃO 

Consultorias 
Compra de 

Insumos 

Venda de 

Produtos 

Informações sobre 

Feiras e Exposições 
TOTAL 

Nova Serrana 2 3 1 1 7 

São Paulo  2 1  3 

Itaúna  1   1 

TOTAL 2 5 2 2 11 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.2.2.1 Medidas estatísticas relacionais da rede da S Calçados Ltda 

 

6.2.2.1.1 Grau de centralidade (Degree centrality) 

 

O SINDINOVA (4), aparece como o ator mais central da rede da S Calçados, 

tanto como centralidade de saída, com indicardor 4; como de centralidade de 

entrada, com indicar 6, conforme cálculos apresentados no Apêndice V. 

A relevância desse ator para a entrada e saída de informações no interior da 

rede também pode ser verificada pelas figuras apresentadas, e mesmo através da 

entrevista junto a proprietária da empresa. O SINDINOVA (4) tem uma função muito 

pronunciada de trazer novas informações para a rede e disseminar as informações e 

recursos no seu interior. 

 

6.2.2.1.2 Coesão social (Social cohesion) 
 

O cálculo da coesão social, ou coeficiente de geral de agrupamento da rede 

da S Calçados tem indicador de 59,2, o que denota uma coesão social pronunciada, 

conforme o Apêndice W. 

Como a Coesão Social mede a intensidade dos laços no interior da rede, esta 

medida confirma a tabela 16, no qual há uma predominância de laços fortes no 

interior da rede dessa empresa.  
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6.2.2.1.3 Proximidade (Closeness) 
 

O SINDINOVA (4) aparece no cálculo do UCINET como o ator que mantem 

uma maior proximidade, tanto de saída como de entrada, com os outros atores da 

rede, com indicadores de 34,5 e 43,5, respectivamente, conforme Apêndice X. Um 

sindicato tem justamente esta função de estar mais próximo de todos os membros 

da rede para favorecer que os processos inovativos se desenvolvam e sejam 

compartilhados por todos os membros da rede. 

 

6.2.2.1.4 Centralidade de informação (Information centrality) 

 

O cálculo da medida de Centralidade de Informações na rede em questão 

apresenta-se bem pulverizada, não indicando um ator central. Os resultados 

apresentam vários atores com indicadores aproximados conforme o Apêndice Y. 

O fato de apresentar atores isolados na rede não favorece o cálculo, 

pulverizando a centralidade de informação, conforme mensagem apresentada pelo 

UCINET. 

Mesmo considerando a mensagem disponibilizada pelo UCINET, que “this 

networks has isolates. Adjustments have been made, but it would be better to drop 

the isolates, then rerun the procedure”, esse estudo decidiu por manter o cálculo da 

medida com atores isolados, para manter uma maior fidelidade nos dados 

apresentados. 

A pulverização da Centralidade de Informação na rede pode ter duas análises 

distintas: a) favorecer toda a rede, uma vez que todos os atores podem ter acesso 

às informações e recursos sem um ator controlador, ou b) implicar numa falta de 

coordenação para que a informação possa chegar onde seja necessária, ficando 

assim esparsamente solta pela rede.Neste caso em especifico, e pelos cálculos das 

outras medidas, a pulverização sem um ator coordenador parece prejudicar mais 

que favorecer a fluidez das informações e recursos no interior da rede. 
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6.2.2.2 Medidas estatísticas estruturais da empresa S Calçados Ltda 

 

6.2.2.2.1 Densidade (Density) 
 

A rede de relacionamentos da S Calçados apresenta 110 relações possíveis, 

ou seja, RP= 11 X (11-1) = 110. Para o cálculo da Densidade, toma-se que existem 

nesta rede 16 relações efetivas. Assim D = 16/110 x 100, chega-se, portanto, a uma 

densidade de 14,5%.  

 

6.2.2.2.2 Transitividade (Transitivity) 
 

Pelos cálculos apresentados através do UCINET, verificou-se uma proporção 

de 1/0,278 de tríades sob díades, conforme Apêndice Z.  

Esse resultado indica que a rede da S Calçados, pode estar apresentando 

dificuldades em fazer a Transitividade de díades para tríades, ou seja, fazer com que 

informações e recursos propaguem de uma maneira mais fluida pelo interior da rede, 

devido a dificuldade de estabelecer relações tríades entre seus membros. 

Um balanço estrutural equilibrado da rede eleva o nível de transitividade ou 

clusterização no interior da rede, e é a forma perfeita de elevar o nível de fluidez de 

informações no seu interior, por outro lado sua ausência indica dificuldades neste 

quesito. 

 

6.2.2.2.3 Análise gráfica e de medidas de rede – S CalçadosLtda 
 

A empresa S Calçados apresenta uma rede de relacionamentos 

extremamente reduzida. A figura 17, que tange à Distribuição Geográfica de sua 

rede, ilustra bem a amplitude de sua rede bem como uma concentração bem 

evidente no Territorio Produtivo de Nova Serrana. 

Apesar de ter atores importantes, sobretudo em São Paulo, a existência de 

atores isolados, sem conexão na rede, pode indicar empencilhos para a empresa 

alcançar novos níveis de desempenho com relação à inovação. 

Com relação a Categorias de Contatos, verifica-se que mesmo reduzida e 

concentrada no polo de Nova Serrana, a empresa parece se apoiar de forma mais 

evidente em organizações institucionais, tais como o SINDINOVA, centrais de 
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compras de vendas, entre outros; o que foi devidamente corroborado na entrevista 

com a proprietária da empresa. 

Quanto à Frequência de Contatos, a figura 19 demonstra que é uma empresa 

que tem contatos caracterizados como de laços fortes, sobretudo no interior do 

Territorio Produtivo, e que os laços fracos, importantes fontes de novidades de fora 

do polo estão bem representados com cerca de 50% dos laços totais. 

 Na entrevista focada com a proprietária da empresa e mesmo nas análises 

dos dados estatísticos, é muito marcante a tentativa da empresa de encontrar um 

núcleo de inovação que seja permanente.  

 A empresa construiu uma sede moderna e sua fabricação se caracteriza por 

um produto extremamente segmentado. Porém, sua rede extremamente 

constrangida e focada em atores institucionais, a dependência de poucos produtos e 

a ausência de fornecedores mais relevantes além Territorio Produtivo, podem estar 

trazendo consequências negativas para o desempenho em processos e produtos 

dessa empresa. 

 As medidas estruturais e relacionais de rede da S Calçados corroboram o 

que foi descrito acima. 

Com relação ao Grau de Centralidade e a Proximidade de saída e entrada, o 

SINDINOVA (4) aparece como um ator central indicando a dependência dessa 

empresa e da rede com relação a esse ator.  

A Coesão Social da rede apresenta-se em 59,2 indicando que há um 

equilibrio dinâmico entre laços fortes e fracos. Esse indicador é considerado bom, no 

entanto falta a esta empresa aumentar a amplitude da rede de relacionamento e 

manter a Coesão Social pois a capacitará a manter relacionamentos refinados e 

buscar novidades fora de sua rede imediata através de laços fracos.  

A medida de Centralidade de Informação apresenta-se bem pulverizada, não 

indicando um ator central, o que demonstra que as informações e recursos estão 

difusos na rede, sem um ator que possa desempenhar o papel de multiplicador.  

A densidade global da rede esta em 14,06%, caracterizando a rede 

apresentada como difusa, e como a medida de Transitividade apresenta um 

indicador de 1/0.278, verifica-se uma grande dificuldade da rede em transitar com 

informações e recursos no seu interior, devido a um balanço estrutural 

desequilibrado. 
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6.3 Comparação dos dados gráficos das empresas pesquisadas 
 

Os quadros 18, 19, 20 e 21 comparam os dados gráficos das empresas de 

Alto e Baixo Desempenho Inovativo, no que tange as diferenças e características 

comuns quanto à Distribuição Geografica, Categorias de Contatos, Frequência de 

Contatos e Propagação de Informações e Recursos no interior das redes 

pesquisadas. 
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Quadro 18 – Comparativo - distribuição geográfica 
 

EMPRESAS DE ALTO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

EMPRESAS DE BAIXO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

 

 

L Calçados 

 

 

P Calçados 

 

 

D Calçados 

 

 

S Calçados 

 Redes densas, 

 Presença pouco pronunciada de 

atores isolados, 

 Grande interconexões entre atores 

além do Território Produtivo. 

 Redes mais difusas, 

 Presença significativa de atores 

isolados, 

 Fraca interconexões entre os 

atores, sobretudo, além do 

Território Produtivo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 19 – Comparativo – categorias de contatos 
 

EMPRESAS DE ALTO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

EMPRESAS DE BAIXO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

 

L Calçados 

 

P Calçados 

 

D Calçados 

S 

Calçados 

 Apresentam contatos mais 

diversificados dentro e fora do 

Territorio Produtivo, com atores 

relevantes representados. 

 Devido a ausência de poucos atores 

isolados, ha indicação que beneficiam 

mais do contatos. 

 Presença mais evidente de outras 

empresas calçadistas no interior das 

redes. 

 

 Verifica-se também a presença de 

atores diversificados no interior das 

redes dessas empresas, 

 O fato de possuirem maior 

quantidade de atores isolados indica 

dificuldade na absorção de 

novidades por parte das redes. 

 Ausência significativa de outras 

empresas calçadistas no interior da 

rede. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 20 – Comparativo – frequência de contatos 
 

EMPRESAS DE ALTO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

EMPRESAS DE BAIXO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

 

 

L Calçados 

 

 

 

 

P Calçados 

 

 

 

D Calçados 

 

 

S Calçados 

 Forte presença de contatos semanais e 

diários, representando laços fortes, 

 Os contatos representados por laços 

fortes extrapolam o Territorio 

Produtivo. 

 Presença bem pronunciadas de 

contatos eventuais, sobretudo na 

rede da P Calçados, 

 Presença mais pronunciada de 

contatos mensais na rede da S 

Calçados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 21 – Comparativo – propagação de informações e recursos 

EMPRESAS DE ALTO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

EMPRESAS DE BAIXO DESEMPENHO 

INOVATIVO 

 

 

L Calçados 

 

P Calçados 

D Calçados 

 

 

S Calçados 

 Forte propogação de informações e 

recursos no interior do Territorio 

Produtivo, 

 Fornecedores e clientes mais 

integrados nas redes, 

 Devido uma forte conexão entre os 

atores, além Território Produtivo, 

verifica-se maior propagação de 

informações e recursos. 

 Maior propagação de Informações e 

Recursos dentro do Terrtório 

Produtivo, 

 Maior presença de atores isolados, 

dificulta a propagação de 

informações e recursos para dentro 

do Território Produtivo e vice-versa. 

  A S Calçados apresenta uma rede 

com baixa nível de propagação de 

informações e recursos, devido ao 

número limitado de atores na rede. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A tabela 18 apresenta uma síntese das medidas relacionais e estruturais das 

redes das empresas estudadas.  

 

Tabela 18 – Natureza das redes das empresas pesquisadas por 
desempenho inovativo 

CATEGORIAS 
 

EMPRESAS DE ALTO 
DESEMPENHO 

 
EMPRESAS DE BAIXO 

DESEMPENHO 

Medidas 
Relacionais 

L Calçados D Calçados P Calçados S Calçados 

 
Grau de 

Centralidade 
 

Croc Calçados Ac Calçados SINDINOVA SINDINOVA 

 
Coesão Social 

 

 
74,10 

 

 
52,10 

19,01 59,02 

 
Proximidade 

 

Alan Calçados 
Ranvale 

Croc Calçados 
Ac Calçados 

SINDINOVA 
Central de 

Compra, Venda 
e Logistíca 

SINDINOVA 

 
Centralidade de 

Informação 
 

 
Ranvale 
Calçados Ac Calçados Não há  Não há 

Medidas 
Estruturais 

 
L Calçados 

 
D Calçados P Calçados S Calçados 

 
Densidade da 

Rede 

 
 

30,83% 
 

 
 

16,01% 
 

 
3,87% 

 
14,55% 

 
Transitividade 

 
1/0.623 

 

 
1/0,380 

 
1/0,193 1/0,278 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.4 Análise comparativa dos dados qualitativos da pesquisa 
 

Os quadros que se seguem apresentam respostas às questões qualitativas de 

como as empresas se comportam com relação a propagação de informações e 

recursos no interior de suas respectivas redes relacionais. 

Atráves dessas análises, procura-se ampliar o conhecimento das ações das 

empresas, no que tange a propagação e sustentação das informações e recursos, 

relacionando-a dentro de sua categoria de alto ou baixo desempenho inovativo e 

inserida em sua rede de relacionamento. 
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O quadro 22 apresenta a questão de como a empresa recebe uma nova 

informação que é crucial para o desenvolvimento de um novo produto ou processo 

de produção.  

Verifica-se que as ações que privilegiam reter as informações e recursos para 

obter bons resultados antes de repassar para a rede é mais comum nas empresas 

que são categorizadas como de alto desempenho inovativo. Conforme as 

conjunções das respostas, essas empresas aparecem como mais aptas a estudar 

novas informações, não repassa-lás para parceiros comerciais, antes de 

desenvolver produtos e processos inovativos que apresentam maiores retornos 

financeiros. 

Empresas de alto desempenho inovativo absorvem informações e recursos de 

várias fontes, mesmo antes que outras empresas, indicando, mais uma vez, a 

grande propensão que as mesmas têm, de buscar resultados satisfatórios, através 

de novas ideias que estão circulando através de suas redes. 

Verifica-se pelas respostas comuns, que empresas que mantêm alto 

desempenho inovativo, estão mais atentas a novas informações e recursos que 

chegam através da rede de relacionamento para não incorrerem em projetos que 

não tragam resultados satisfatórios. De uma forma mais dinâmica, essas empresas 

têm uma maior propensão a separar as informações que são mais relevantes para 

colaca-lás em prática. 

Noutro espectro, a pesquisa indica que empresas descritas como de baixo 

desempenho inovativo são mais abertas a passar informações e recursos onde a 

rede possa ter um beneficio maior e, ainda, manter um controle maior nas 

informações que recebe de suas fontes, antes de colocá-las em prática. 

O quadro 22 demonstra, também, que mesmo entre empresas de alto 

desempenho inovativo, as relações no interior da rede não obdecem a um mesmo 

padrão uniforme. Essas empresas, no tocante aos padrões de rede, são mais 

direcionadas à busca de informações e recursos no interior de suas redes de 

relacionamentos. Por terem redes mais densas, com maiores níveis de informações 

circulando, as empresas de alto desempenho inovativo apresentam-se mais 

envolvidas e, portanto, mais participativas. 

Nesse processo, é importante pontuar pelas respostas apresentadas no 

quadro 22, que empresas que apresentam alto desempenho inovativo, sobretudo, a 

empresa L Calçados, esta num patamar mais elevado com relação aos fracassos 
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inovativos que pode suportar, sem afetar demasiadamente o resultado operacional 

da empresa. Isso indica algumas respostas importantes dessa empresa, que em 

última análise, pode arriscar mais com novas idéias, informações e recursos, ao 

desenvolver produtos e processos antes que as demais.  

As empresas de baixo desempenho inovativo absorvem informações e 

recursos dentro do que suas estruturas de redes de relacionamentos permitem, no 

entanto, a ausência de recursos abundantes para implementar inovações faz com as 

mesmas sejam reticentes a novos investimentos.  

Conforme foi corroborado na entrevista com a proprietária da D Calçados 

Ltda, e mesmo esta empresa figurando na categoria de empresas de alto 

desempenho inovativo, “O espaço para o fracasso em inovações é bem reduzido, 

pois isso pode afetar demasiadamente o caixa da empresa, levando a perdas 

irrecuperáveis”. 

O quadro 23 demonstra a utilidade de novas informações e recursos oriundos 

da rede para as empresas estudadas. Verifica-se que as empresas dos dois grupos 

estudados, estão atentas no que vêm acontecendo em informações e recursos que 

trafegam em suas redes de relacionamentos. 
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Quadro 22 – Ação da empresa quanto a uma nova Informação recebida da rede 
 

                                  CATEGORIAS DE EMPRESAS ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

       AÇÃO DA EMPRESA L Calçados D Calçados 
 

P Calçados 
 

S Calçados 

Repasso a informação para as empresas e parceiros 
pertencentes a nossa rede de relacionamento para que 
todos possam testá-la para que se beneficiem e 
possam ter lucros. 

Raramente Raramente 
Frequência 

média 
Frequência 

média 

Retenho a informação na minha empresa, uma vez que 
a concorrência no mercado é acirrada e uma boa 
informação vale dinheiro. 

Raramente 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 

 
Frequência 

média 
 

Tento desenvolver novos produtos e melhorar meus 
processos com a nova informação para ter o maior lucro 
possível e depois repasso para outras empresas de 
minha rede de relacionamento. 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Procuro descobrir se a informação tem validade e qual 
foi a fonte, antes de colocá-la em prática. 

Raramente 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 

 
Muito 

frequente 
 

Não levo a informação em consideração pois acredito 
em processos que já estejam em funcionamento e 
tendo bons resultados. 

Raramente 
Frequência 

média 

 
Raramente 

 
Raramente 

Não mudo meus processos de produção e produtos 
com informações ainda não testadas na prática. 

Raramente 
Frequência 

média 
Raramente 

 
Frequência 

média 
 

Imediatamente coloco em prática e repasso a nova 
ideia para outras empresas da rede de relacionamento. 

Raramente Raramente 
Frequência 

média 

 
Frequência 

média 
 

Procuro estudar se a empresa tem condições de 
colocar a nova ideia em prática e assim obter bons 
resultados. 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Muito 
frequente 

 
Frequência 

média 
 

Espero outras empresas testar a novidade para depois 
colocar em prática em minha empresa. 

Raramente Raramente 
Frequência 

média 

 
Raramente 

 

Passo a nova ideia para frente antes de colocar em 
prática. 

 
Raramente 

 
Raramente Raramente Raramente 

Ponho em prática imediatamente e guardo segredo 
para ter vantagens sobre outras empresas do setor. 

 
Raramente 

 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Raramente 

Ponho em prática e estudo os resultados antes de 
passar para empresas do meu relacionamento. 
 

Muito 
frequente 

Raramente 
Muito 

frequente 

 
Frequência 

média 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para as empresas de baixo desempenho inovativo, a utilidade de informações 

e recursos que chegam pela rede de relacionamentos, são apontados como de 

importância mediana, porém, conforme a relata empresa L Calçados Ltda, 

categorizada como de alto desempenho inovativo, as mesmas separam o que é 

mais relevante para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. 
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Quadro 23 – Utilidade de novas informações e recursos para as empresas 
 
                                     CATEGORIAS DE EMPRESAS 
 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

      AÇÃO DA EMPRESA 
 

L Calçados 
 

D Calçados 
 

P Calçados 
 

S Calçados 

Tem muita utilidade no desenvolvimento de novos 
produtos e melhorar nossos processos de 
gerenciamento. 

Muito 
frequente 

Raramente 
Frequência 

média 
Frequência 

média 

Não tem relevância, pois desenvolvemos nossas 
estratégias de novos produtos e processos de melhorias 
internamente na empresa. 

Raramente 
Frequência 

média 
Frequência 

média 
Raramente 

Estamos sempre atentos a todas as informações que 
chegam à nossa empresa, mas separamos as que são 
mais relevantes para não incorrer em projetos que 
podem nos trazer prejuízos. 

Muito 
frequente 

Raramente 
Muito 

frequente 

 
Muito 

frequente 

 
Nunca nos baseamos nas informações que nos chegam 
através dos nossos relacionamentos. 
 

Raramente 
Muito 

frequente 
Raramente 

Frequência 
média 

Nos últimos cinco (5) anos estamos prestando mais 
atenção nas informações que nos chegam através de 
nossa rede de relacionamento para o desenvolvimento 
de novos produtos e melhorar nossos processos de 
produção e gerenciamento. 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Frequência 
média 

Muito 
frequente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 24, apresenta os meios preferencias através dos quais as 

empresas recebem novas informações e implementam inovações em processos e 

produtos. Corroborando as análises gráficas e as medidas de redes, tanto as 

empresas de alto desempenho inovativo, como as de baixo desempenho inovativo, 

recebem suas informações preferencialmente através da rede de relacionamento, e 

também através dos seus representantes comerciais. 

A questão também corrobora a inexistência de departamentos de P&D nessas 

empresas, consideradas médias e pequenas. A literatura sobre inovação aborda 

esse fato, alegando que um número reduzido de empresas desse porte desenvolve 

pesquisas internamente. 
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Quadro 24 – Meios preferencias de recebimentos de novas informações 

 
 CATEGORIAS DE EMPRESAS 

 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

AÇÃO DA EMPRESA 

 
L Calçados 

 
D Calçados 

 
P Calçados 

 
S Calçados 

Através de empresas pertencentes à nossa 
rede de relacionamento ou nossos parceiros 
(fornecedores, diretamente por clientes, 
instituiçõesde ensino como: escolas, 
universidades, SEBRAE, FIEMG, amigos em 
outras empresas do mesmo setor, outras) 

Muito 
frequente 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Através de novas ideias de clientes no site da empresa 
 
 

Raramente 
Muito 

frequente 
Raramente 

 
Frequência 

média 
 

Através de nossos representantes comerciais que 
visitam nossos clientes e trazem novas ideias. 
 

Muito 
frequente 

Frequência 
media 

Muito 
frequente 

Muito 
frequente 

Através de cursos técnicos que nossos funcionários 
fazem em órgãos como SEBRAE, FIEMG, SINDICATO, 
OUTROS. 

Raramente 
Muito 

frequente 
Frequência 

média 
Raramente 

Através de conversas informais de nossos funcionários, 
gerentes, diretores ou proprietários com outras 
empresas da nossa região. 

Raramente 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 
Frequência 

media 

Temos nosso Departamento de Pesquisas e 
Desenvolvimento (P&D) onde são desenvolvidas todas 
nossas inovações em produtos e processos. 

Raramente Raramente Raramente Raramente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 25 também corrobora as análises gráficas e as análises das 

medidas de rede efetuadas pelas empresas descritas como de alto desempenho 

inovativo, sobretudo nos itens relacionados a frequência de contatos, figuras 7, 11.  

Vê-se, no quesito da rede criando benefícios mútuos, que essas empresas 

desenvolvem reuniões com uma frequência média, ou seja, existe uma ponderação 

entre os contatos através de laços fortes e fracos, com quase a totalidade dos 

contatos da rede, no intuito de absorver novas ideias para implementar processos e 

produtos inovadores. As empresas de baixo desempenho inovativo não apresentam 

respostas comuns a esta questão. 

As respostas do grupo de empresas de baixo desempenho inovativo as 

questões apresentadas no quadro 25, também corroboram questões já abordadas 

anteriormente. Pelas respostas comuns, verificam-se que essas empresas são mais 

retirecentes em passar novas informações e recursos, e alegam que as empresas 

de suas redes não são abertas a inovações, dificultando o trânsito de novidades no 

interior das respectivas redes. 
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Quadro 25 – Rede de relacionamento criando benefícios mútuos 
 
                                    CATEGORIAS DE EMPRESAS 
 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

    AÇÃO DA EMPRESA 
 

L Calçados 
 

D Calçados 
 

P Calçados 
 

S Calçados 

Todas as novidades quanto a novos processos e novos 
produtos são imediatamente repassados, fazendo com 
que todos inovem mais. 
 

Raramente 
Muito 

frequente 
Frequência 

media 
Frequência 

media 

As empresas parceiras preferem reter informações para 
terem maiores lucros e não repassam as novidades do 
setor. 

Frequência 
media 

Raramente 
Muito 

frequente 
Frequência 

media 

O segmento é muito concorrido o que impede de termos 
contatos mais abertos e as inovações serem 
repassadas mais facilmente. 
 

Frequência 
media 

Raramente 
Muito 

frequente 
Frequência 

media 

As empresas da rede são muito abertas a inovações o 
que faz com que novas ideias sejam repassadas 
imediatamente para todos. 
 

Raramente 
Muito 

frequente 
Raramente Raramente 

Temos reuniões frequentes com fornecedores, 
representantes, instituições de ensino, SEBRAE, 
FIEMG, amigos de outras empresas do mesmo setor, 
outros; o que faz com que as novidades sejam 
repassadas rapidamente e todos possam implementar 
as boas ideias. 
 

Frequência 
media 

Frequência 
media 

Raramente 
Frequênica 

media 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com relação às principais transações que as empresas realizam localmente, 

o quadro 26 aponta que empresas de alto desempenho inovativo apresentam 

grande frequência de relacionamentos com fornecedores de máquinas e 

equipamentos dentro do Território Produtivo de Nova Serrana, o que foi também 

enfatizado pelas análises gráficas realizadas, onde essas empresas absorvem 

expressivamente os contatos internos ao polo, e também corrobora Lundvall e 

Nielsen (2007) e Tidd, Bessant & Pavitt (2008), sobre a importância de fornecedores 

de máquinas e equipamentos ao implementar processos inovativos no interior das 

empresas. 

As empresas descritas como de baixo desempenho inovativo, apresentam 

respostas comuns à questão das transações comerciais locais, no que tange a 

venda de produtos. Ambas empresas nesta categoria alegam que raramente 

comercializam produtos localmente.  

Percebe-se pelo quadro 26, que a empresa L Calçados faz uso contumaz dos 

serviços disponibilizados na localidade, bem em linha com sua rede mais centrada 

no polo, onde a empresa capta bem as informações e recursos, que trafegam em 

sua rede de relacionamentos.  
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Quadro 26 – Principais transações comerciais locais 
 

 CATEGORIAS DE EMPRESAS 
 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

     AÇÃO DA EMPRESA 

 
L Calçados 

 
D Calçados 

 
P Calçados 

 
S Calçados 

 
Aquisição de insumos/matérias primas e componentes 
para produção de calçados. 
 

Muito 
frequente 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Muito 
frequente 

Aquisição de máquinas, equipamentos e componentes. 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 
Raramente 

Frequência 
média 

Aquisição de produtos variados. 
Muito 

frequente 
Raramente 

Muito 
frequente 

Frequência 
média 

Aquisição de serviços variados. 
Muito 

frequente 
Raramente 

Muito 
frequente 

Frequência 
média 

Venda de produtos. 
Frequência 

média 
Raramente Raramente Raramente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A percepção das empresas quanto a “frequência de informações que 

trafegam na rede”, apresentam questões interessantes para o escopo desse 

trabalho, conforme demonstra o quadro 27. 

Na primeira ação apresentada, as empresas dos dois grupos distintos, 

alegam que as redes de relacionamentos não passam muitas informações e 

recursos. Para medir a acuidade dessa primeira ação, opôs-se a segunda questão, 

que de certa forma apresenta uma contradição com relação à primeira. Todas as 

respostas contradizem a primeira questão. 

Ao avançar sobre as sequências de questões apresentadas, e em entrevistas 

realizadas com os proprietários das empresas, verifica-se que uma questão de fundo 

sempre aparece. As empresas relataram que apesar das parcerias realizadas, 

sempre existem questões que remetem à concorrência entre as empresas. 

Esse fato é bem exemplicado pela questão Nunca trocamos informações e 

novas ideias, pois o mercado é extremamente concorrido, o que dificulta trocas, 

onde, com exceção da empresa D Calçados, todas apontaram como “frequência 

média”; o que pode estar indicando que ter relacionamentos para captar novas 

informações e recursos é de fundamental importância, porém não esquecendo a 

questão de fundo, que é a necessidade da empresa de guardar alguns segredos, 



185 

 

quanto a lançamentos de novas coleções de calçados, com suas inovações 

especificas, para ter sucesso no mercado e obter bons resultados operacionais.  

Através do quadro 28, procurou-se averiguar quais são os instrumentos mais 

eficazes através dos quais as empresas absorvem informações e recursos que 

trafegam por suas redes de relacionamentos.  

Verifica-se que é comum, tanto para empresas categorizadas como de alto 

desempenho inovativo como para as de baixo desempenho inovativo, as 

publicações de instituições como SEBRAE, FIEMG, SINDINOVA, SENAI, entre 

outros. Essa informação é relevante, pois corrobora nas redes apresentadas, como 

esses atores institucionais são relevantes para levar informações e recursos para 

todas as empresas pesquisadas. 

As instituições citadas desempenham papel relevante no desenvolvimento de 

processos inovativos, e em algumas redes as mesmas aparecem como centrais, 

como é no caso das empresas categorizadas de baixo desempenho inovativo. 

 

Quadro 27 – Percepção da rede quanto à frequência de informações 
 

 CATEGORIAS DE EMPRESAS 
 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

      AÇÃO DA EMPRESA L Calçados D Calçados 
 

P Calçados 
 

S Calçados 

É uma rede de relacionamento que não passa muito 
informações. 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Frequência 
média 

Sempre estamos trocando novas ideias e informações. 
Frequência 

média 
Frequência 

média 
Frequência 

média 
Frequência 

média 

Nunca trocamos informações e novas ideias, pois o 
mercado é extremamente concorrido, o que dificulta 
trocas. 

   
Frequência 

média 

    
Raramente Frequência 

média 
Frequência 

média 

Alguns membros dos nossos contatos são mais abertos 
que outros para nos dar novas informações. 

Raramente 
Frequência 

média 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 

Temos mais informações novas através de nossos 
contatos que estão fora de Nova Serrana do que 
propriamente dentro do polo. 

Raramente 
Muito 

frequente 
Muito 

frequente 
Raramente 

Temos mais informações através de nossos contatos 
que estão no exterior que contatos dentro do Brasil. 

Muito 
frequente 

Raramente Raramente Raramente 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No setor de calçados, as publicações do exterior representam forte influência 

no desenvolvimento de novos produtos e usos de matérias-primas mais elaboradas, 

conforme apontado nas entrevistas realizadas. A utilidade dessas publicações, se 

revertem de muito eficaz para eficácia média em todos os atores pesquisados. 

Outra fonte de informações que manteve uma constante positiva nas 

respostas das empresas, conforme apresentada no quadro 28, é a realização de 

reuniões como fonte importante de informações e recursos.  

Nesse quesito, as empresas categorizadas como de alto desempenho 

inovativo apresentam a realização de reuniões como de Muito Eficaz, corroborando 

esta resposta as análises gráficas e as medidas de redes dessas empresas que 

apresentam uma densidade maior de suas redes de relacionamentos e uma 

frequência de relacionamentos, que foi denominado como prevalentemente de laços 

fortes.  

As empresas de baixo desempenho inovativo apresentaram a realizações de 

reuniões como de Eficácia Média, o que também não pode deixar de ser relevante e 

corroborar a análise gráfica, onde as redes de relacionamentos dessas empresas 

apresentam uma difusão maior, ou seja, em linha com a resposta dada, e também 

em linha com a resposta que a troca de e-mail entre nossa rede de relacionamento é 

Muito Eficaz, nos contatos intra-rede.  

A importância atribuída aos Contatos por Telefone indica como a rede de 

relacionamentos das empresas de alto desempenho inovativo é mais densa que a 

do outro grupo de comparação. 

No entanto, diante das respostas apresentadas, é importante salientar que 

cada empresa tem um meio preferencial de se comunicar com sua rede, alguns 

meios são mais dinâmicos que outros, porém todos os meios num grupo ou em 

outro, das empresas estudadas, são relevantes e cumprem seu papel de manter as 

empresas interconectadas em suas respectivas redes de relacionamentos, com 

menor ou maior grau de interação.  

O meio preferencial de contato, sempre remete o grupo estudado para a 

estrutura apresentada de sua rede de relacionamento, através das análises gráficas 

e das medidas estruturais e relacionais de rede. A discrepância apresentada neste 

quadro é a resposta à utilidade dos Contatos Pessoais, em contraste com as outras 

questões apresentadas. A resposta a está questão como Sem Eficácia, para as 

empresas de alto desempenho inovativo, indica que essas empresas talvez 
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suponham que esses contatos sejam entre duas pessoas, portanto sem uma 

interação coletiva que a rede de relacionamentos pressupõe. 

 

Quadro 28 – Eficácia dos meios de contatos intra-rede 
 

CATEGORIAS DE EMPRESAS 
 

ALTO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

BAIXO DESEMPENHO 
INOVATIVO 

    AÇÃO DA EMPRESA 
 

L Calçados 
 

D Calçados 
 

P Calçados 
 

S Calçados 

Cartas e Memorandos físicos 
 

Muito eficaz Sem eficácia Muito eficaz Sem eficácia 

Troca de e-mail entre nossa rede de 
relacionamento 

Eficácia média Muito eficaz Muito eficaz Muito eficaz 

Site da empresa ou de outras empresas do setor Eficácia média Muito eficaz Eficácia media Eficácia média 

Contatos por telefone Muito eficaz Muito eficaz Sem eficácia Muito eficaz 

Contatos pessoais Sem eficácia Sem eficácia Sem eficácia Eficácia média 

Reuniões Muito eficaz Muito eficaz Eficácia média Eficácia média 

Revistas especializadas com novidades do setor 
calçadista 

Eficácia média Muito eficaz Sem eficácia Muito eficaz 

Viagens de nossos Diretores, funcionários, a feiras 
e exposições 

Sem eficácia Muito eficaz Eficácia média Muito eficaz 

Publicações de escolas, universidades, centros de 
treinamentos 

Muito eficaz Sem eficácia Muito eficaz Sem eficácia 

Publicações do Sindicato das empresas calçadista 
de Nova Serrana 

Muito eficaz Muito eficaz Muito eficaz Muito eficaz 

Publicações do SEBRAE, SENAI, FIEMG, IEL, 
outros 

Muito eficaz Muito eficaz Muito eficaz Eficácia média 

Publicações de revistas especializadas no setor 
calçadista do exterior 

Eficácia média Muito eficaz Eficácia média Muito eficaz 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.5 Considerações sobre as análises gráficas, de medidas de rede e dos dados 
qualitativos: empresas de alto desempenho inovativo 

 

Tendo em vista os cruzamentos dos gráficos das empresas de Alto 

Desempenho Inovativo, verifica-se que ambas as empresas descritas nesta 

categoria apresentam redes de relacionamentos, que apesar de ter uma 

concentração evidente no Territorio Produtivo de Nova Serrana, fazem conexões 

com empresas que estão além do polo. 

As interconexões dessas empresas para além do Territorio Produtivo, que se 

apresentam pela frequência predominantes de laços fracos, são fontes importantes 

de novidades que essas empresas não encontram no polo. Essas interconexões têm 

características de pontes para informações e recursos fundamentais para os 

processos inovativos que as mesmas engedram, sobretudo, com fornecedores de 

máquinas e equipamentos, em linha com Lundvall & Nielsen (2007) e Tidd, Bessant 

& Pavitt (2008). 

Para a propagação de informações e recursos no interior das redes de 

relacionamentos dessas empresas, é importante, conforme Granovetter (1973, 

2005) a existência de relacionamentos baseados em laços fortes, que venham a 

favorecer que informações e recursos refinados sejam transmitidos. Pelas figuras 7 e 

11, pode-se verificar, que tanto a empresa L Calçados como a D Calçados 

apresentam frequências de relacionamentos basicamente caracterizados como de 

laços fortes, ou seja, relacionamentos com seus fornecedores, clientes, rede de 

relacionamentos, consultorias, balizados por contatos semanais e diários. 

Outrossim, não se pode esquecer a “força dos laços fracos”, representados 

pelos contatos mensais dessas empresas. As frequências dos contatos mensais 

estão presentes basicamente com empresas que estão fora do polo de Nova 

Serrana, corroborando o fato que laços fracos são canais preferências de busca de 

informações e recursos com características inovadores que ficam além dos contatos 

imediatos das empresas (Granovetter, 1973, 1985, 2005; Burt, 1992). 

As empresas descritas como de Alto Desempenho Inovativo também se 

caracterizam por ter categorias de contatos amplos, figuras 6 e 10, que envolvem 

instituições governamentais ligadas ao desenvolvimento empresarial (FIEMG e 

SEBRAE), centrais de vendas e exportação, organizações não governamentais 

(ONG), SINDINOVA, porém sem descartar a importância da rede de 
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relacionamentos de empresas do mesmo setor, ou da cadeia da fabricação de 

calçados no Territorio Produtivo.  

A propagação de informações e recursos no interior da rede de 

relacionamentos destas empresas, representadas pelas figuras 8 e 12, demonstram 

que é intenso a propagação e sustentação, sobretudo no interior do Territorio 

Produtivo. Através dessas figuras, pode se perceber que o polo de Nova Serrana 

consegue suprir as necessidades dessas empresas por informações e recursos de 

diversos matizes, tais como: cotações de preços de mercados importadores, 

consultorias variadas, demanda do mercado interno e desenvolvimento de produtos 

e processos através da rede empresarial presente. 

No entanto, os fornecedores preferenciais estão fora do polo, representanto o 

que Lundvall e Nielsen (2007) alegam que “relacionar as interações entre fabricantes 

de equipamentos e as inovações ao nível de processos, levam consequentemente a 

inovações ao nível de produção de bens de consumo”.  

A tabela 18 apresenta, comparativamente, as medidas relacionais e 

estruturais dos dois grupos focais estudados. Essas medidas, aliam-se de várias 

formas com as analisesgráficas, pórem com um nível maior de precisão, uma vez 

que foram calculadas pelo software UCINET e apresentam dados estatísticos mais 

conclusivos.  

Esses cálculos evidenciam que as empresas de alto desempenho inovativo 

apresentam algumas características que a distinguem do outro grupo focal. 

Com relação às medidas relacionais, verifica-se que essas empresas 

apresentam uma maior Coesão Social, o que indica que suas redes de 

relacionamento têm uma maior intensidade nos relacionamentos, que representam 

uma maior predominância, em comparação ao outro grupo focal, de laços existentes 

sobre os laços possíveis.  

Nos quesitos de Grau de Centralização, Proximidade e Centralidade de 

Informação verifica-se, que as empresas descritas, são representadas por empresas 

não institucionais. São empresas calçadistas que fazem parte da rede e são 

relevantes para o processo de propagação e sustentação da inovação na rede. 

Essas empresas, ao fazerem parte da rede, possuem proximidades maiores com os 

seus parceiros, centralizam as informações e recursos e são canais preferenciais de 

propagação e sustentação de informações na rede. 
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Quanto às medidas estruturais, notadamente a Densidade, essas redes se 

apresentam com maiores indicadores de densidade, em comparação às empresas 

de baixo desempenho inovativo, com indicadores de 30,83% na rede da empresa L 

Calçados e 16,01% no caso da empresa D Calçados Ltda.  

A literatura pesquisada não reportou um nível ótimo de densidade de redes, e 

os níveis encontrados para este grupo em especifico, sugere que, em conjunto com 

os outros indicadores, de análises gráficas e análises qualitativas de informações e 

recursos que trafegam nessas redes de relacionamentos, que o nível apresentado 

tem favorecido as redes na propagação de informações e recursos no seu interior. 

Os cálculos das medidas de Transitividade denotam que as redes das 

empresas com alto desempenho inovativo são as que apresentam as melhores 

capacidades de propagação de informações e recursos no seu interior. Ao 

prevalecer um balanço estrutural com proporção mais equilibrada de tríades sob 

díades, a rede tende a ter mais facilidades em realizar a transitividade e assim poder 

transitar e sustentar mais informações em seu interior. 

As análises empreendidas com relação aos dados qualitativos, tendem a 

corroborar os resultados apontados acima. As empresas de alto desempenho 

inovativo, apresentam padrões de respostas que remetem aos níves estruturais e 

relacionais de suas redes de relacionamentos.  

São empresas que captam com maior eficiência as informações e recursos 

que transitam em suas redes, devido a própria conotação de suas redes serem mais 

densas, com prevalencia de laços fortes, mas sobretudo, porque estão mais atentas 

ao que acontece ao seu redor, dando maior conotação a informações e recursos que 

transitam. 

São mais afins aos contatos coletivos e desenvolvem parcerias com maior 

eficiência com empresas do mesmo segmento, esse fato possibilita o 

desenvolvimento de processos inovativos intra-rede. 

Pelos dados analisados, é indicativo que esse grupo empresarial desenvolve 

parceriais mais sólidas com fornecedores de máquinas e equipamentos, o que 

facilita a absorção de inovações de processos no interior das firmas, levando, 

concomitantemente, a inovações de produtos. 
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6.6 Considerações sobre as análises gráficas, de medidas de rede e dos dados 
qualitativos: empresas de baixo desempenho inovativo 

 

Através das análises gráficas, das medidas de redes e dos dados qualitativos 

das empresas de Baixo Desempenho Inovativo, percebe-se que essas empresas 

apresentam muitas características similares no que tange as configurações de suas 

redes empresariais. 

Com relação à Distribuição Geográfica, verifica-se forte concentração de 

relacionamentos no interior do Território Produtivo de Nova Serrana, conforme 

evidenciados nas figuras 13 e 17. No entanto, a existência de atores isolados é uma 

característica marcante das redes empresariais das empresas nessa categoria.   

No caso especifico da P Calçados, verifica-se a existência de 12 atores 

isolados, sobretudo atores que pertencem a outros estados e 4 atores isolados 

dentro do polo. Quanto à rede da S Calçados, existem dois atores isolados que 

estão fora do polo e 1 dentro do Território Produtivo de Nova Serrana. 

A rede empresarial da P Calçados é expressiva em termos de atores que a 

compõe. São 35 relacionamentos demarcando uma rede extensa de contatos. Por 

outro lado, a rede da S Calçados é extremamente reduzida, com 11 atores 

relacionados. 

A existência marcante de atores isolados, proporcionalmente a extensão das 

redes de relacionamento das duas empresas, favorece uma forte dispersão de 

atores no interior das redes, o que indica dificuldades para que informações e 

recursos trafeguem de maneira mais fluida. 

Quanto a Categorias dos Contatos, representados pelas figuras 14 e 18, o 

Territorio Produtivo de Nova Serrana supri bem a P Calçados neste quesito, que tem 

no polo uma expressiva rede onde estão dispostos contatos diversos. Verifica-se 

que fornecedores e clientes de fora também estão bem representados, pórem sem 

interconexões na rede. Este fato é significativo e indica que informações e recursos 

que estão fora do polo podem não estar sendo inseridos na rede, levando-a a ficar 

constrangida, com informações redundantes. 

A S Calçados, como apresenta uma rede reduzida de contatos, busca 

preferencialmente dentro do polo as informações e recursos que necessita. O 

SINDINOVA aparece como uma fonte preferencial de novidades, como ator central 

da rede. Falta a esta empresa uma rede de relacionamentos mais diversificada, e 
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aqui volta-se novamente em Burt (1992), que alega que não somente o tamanho da 

rede é fundamental para que informações e recursos retornem de forma significativa 

para seus membros, porém mais importante, é a diversidade de atores que a 

compõem.  

A Frequência de Contatos das redes dessas empresas, apresentam 

expressiva frequência de contatos nas categorias de mensais e eventuais, que para 

os critérios estabelecidos desta pesquisa foram considerados de laços fracos. A 

rede da P Calçados, especificamente, é bem significativa no que tange a presença 

de laços fracos, como pode ser visualizado pela figura 15 e pela tabela 12. 

As figuras 16 e 20 demonstram a Propagação de Informações e Recursos no 

interior das redes das empresas de baixo desempenho inovativo. Essas figuras 

corroboram mais uma vez a dependência dessas empresas em obter informações 

dentro do Territorio Produtivo de Nova Serrana, onde as informações e recursos são 

quase que exclusivamente absorvidos. Apesar do polo apresentar diversas fontes, 

as informações podem estar circunscritas nesta região, levando a redundância de 

informações, ou seja, faltando novidades advindas de fora da rede. 

Ao fazer uma leitura global dos gráficos e tabelas apresentadas, verifica-se 

que a grande presença de atores isolados no interior e fora do polo, redes 

circunscritas dentro de um local especifico, frequência de contatos representados 

predominantemente por laços fracos e uma propagação de informações e recursos 

também circunscritos dentro do Territorio Produtivo de Nova Serrana, podem estar 

levando essas empresas a não se beneficiar de informações e recursos de atores 

localizados além. 

Quanto às medidas relacionais e estruturais de rede, as empresas 

categorizadas como de Baixo Desempenho Inovativo apresentam medidas de redes 

com similaridades em alguns aspectos importantes, conforme demonstra a tabela 

18. 

Verifica-se que instituições como o SINDINOVA, Central de Compra, Venda e 

Logística aparecem com mais frequência nos demonstrativos gráficos e também nos 

cálculos relacionais efetuados pelo UCINET. Esse fato pode estar indicando a 

necessidade dessas empresas de apoio mais premente desses organismos para 

fomentar e buscar informações de forma mais centralizada no que tange ao 

desenvolvimento de processos e produtos. 
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Tendo em vista o informado no parágrafo acima, as medidas de Grau de 

Centralidade e Proximidade apresentam esses atores institucionais como centrais, 

ou seja, o SINDINOVA centraliza tanto os recebimentos de informações das 

diversas fontes da rede, como também apresenta relevância acentuada na 

disseminação dessas informações para o interior da rede. 

As medidas de Coesão Social para essas empresas apresentam dados 

conflitantes; a P Calçados apresenta uma medida de 19,01, refletindo medidas 

gráficas anteriores e dentro da linha de densidade de rede de 3,87%, ou seja, é uma 

rede de que apresenta uma maior dispersão. No entanto, a densidade da rede da S 

Calçados apresenta uma coesão social de 59,02 e uma densidade de rede de 

14,55%. 

As análises dos dados da S Calçados pode estar refletindo o fato de sua rede 

de relacionamento apresentar um número reduzido de atores, e estar circunscrita ao 

Território Produtivo de Nova Serrana, sendo que as medidas de coesão social 

(59,02) e a densidade (14,55%) estar se refletindo este fato de forma mais 

significativa.  

As medidas de Centralidade de Informação apresentam um dado bem 

significativo. Para essa medida não existe um ator central. A informação está tão 

dispersa na rede que inexiste uma instituição que seja o centralizador. Esse fato 

indica a falta de um coordenador central ou um canal, através do qual as 

informações e recursos possam fluir de maneira mais centralizada, o que poderia 

estar trazendo maiores benefícios para as empresas descritas nessa categoria. 

Conclui-se essa análise pela medida de Transitividade, que em última análise 

define o balanço estrutural da rede. Essa medida aponta que a proporção de tríades 

sob díades é extremamente baixa, apontando este fato que a rede tem grandes 

dificuldades de fazer a transição para tríades, ou seja, a rede pode estar 

apresentando dificuldades em fechar o ciclo na propagação e sustentação de 

informações e recursos em seu interior. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Ao selecionar dois grupos distintos de empresas pelos critérios de 

desempenho inovativo, apresentados na seção 3.3 – Unidades Empíricas de 

Análise, o estudo corrobora os apontamentos de Carreteiro no qual  

 

[...] uma empresa inovadora possui características que a distinguem daquelas que ‘dizem’ ser 
inovadoras, pois sempre estão com foco em alto desempenho empresarial [...] geralmente 
essas características independem do volume de recursos e do porte das organizações. 
(Carreteiro, 2009, p. 117). 

 

Neste sentido, as características essenciais que distinguem as empresas de 

alto desempenho inovativo, apontadas nesta pesquisa foram: 

 

a) são empresas que implementam melhorias continuas em processo e 

produtos, com introdução permanente de novas tecnologias; 

b) apresentam processos para captar e tratar novas ideais de funcionários, 

fornecedores e clientes; 

c) são empresas que têm uma preocupação central com a qualidade dos 

produtos fabricados; 

d) essas empresas pensam a inovação de processos e produtos como um 

meio de vencer a concorrência, se perpetuar e gerar resultados 

satisfatórios para seus proprietários e para a sociedade de uma forma 

geral. 

 

O estudo apurou que as empresas de baixo desempenho inovativo, podem até 

apresentar, eventualmente, algumas das características citadas acima. No entanto, 

essas características, nessas empresas, ainda não formam um núcleo básico. Estão 

presentes em alguma medida mais ainda não alastraram para as diversas atividades 

da empresa, tornando-se características essenciais para distingui-lás das demais. 

Ao selecionar os dois grupos distintos de empresas e mapear suas redes de 

relacionamentos, chegou-se à conclusão que empresas que apresentam alto 

desempenho inovativo apresentam características peculiares em suas redes de 

relacionamentos, conforme se seguem: 
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a) maior adensamento de redes, apresentando predominância de contatos 

semanais e diários, classificados como de laços fortes, nos quais as 

informações e recursos que trafegam são mais refinados, favorecendo 

essas empresas em seus processos inovativos, corroborando os 

argumentos conceituais desenvolvidos por Granovetter (1973, 1985, 2005); 

b) apesar da prevalência de laços fortes, as redes de relacionamento dessas 

empresas apresentam proporção significativa de laços fracos, laços esses 

que fazem ponte (Granovetter, 1973; Burt 1992) para atores localizados 

além e que são importantes para trazer informações e recursos inovativos; 

c) as redes dessas empresas apresentam número reduzidos de atores 

isolados, levando à uma interconexão de rede mais pronunciada, com 

maior proporção de laços possíveis sobre laços existentes; 

d) os atores Centrais e que mantêm uma maior Proximidade na rede são 

empresas da mesma cadeia produtiva. Esse fato indica que essas 

empresas são importantes ao centralizar as informações e serem atores 

fundamentais no desenvolvimento de parcerias intra-rede; 

e) para as empresas de Alto Desempenho Inovativo os contatos 

(fornecedores) para aquisições de máquinas e equipamentos foram 

conceituados de Muito Frequentes, indicando que, conforme Lundval & 

Nielsen (2007) e Tidd, Bessant & Pavitt (2008), esses contatos são 

importantes para fomentar processos inovativos no interior dessas 

empresas; 

f) corroborando a densidade da rede para as empresas de alto desempenho 

inovativo (L Calçados, 30,83% e Diva Rara, 16,01%), são Muito Frequentes 

em transitar as informações e recursos atráves dos seguintes meios: 

contatos por telefone, reuniões, publicações do SINDINOVA, Publicações 

do SEBRAE, SENAI, FIEMG, IEL. 

 

As redes de relacionamento das empresas categorizadas como de Baixo 

Desempenho Inovativo apresentam as seguintes características: 

 

a)  presença relevantes de atores isolados nas redes estudadas. Esse fato 

pode estar indicando dificuldades da rede em trafegar informações e 
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recursos que são fundamentais para implementar processos inovativos em 

seu interior; 

b) as empresas de baixo desempenho inovativo apresentam forte 

concentração de suas redes no Território Produtivo de Nova Serrana, com 

os atores isolados localizados além polo, sem interconexão com a rede; 

c) as redes de relacionamentos estão representadas, prioritariamente, por 

frequência de contatos descritos como mensais e eventuais, caracterizados 

como de laços fracos, conforme Granovetter (1973, 1985, 2005); 

d) devido às redes apresentarem forte presença de laços fracos, as 

informações e recursos que estão transitando não denotam características 

de informações e recursos mais refinados (Granovetter, 1973, 1985, 2005), 

importantes para fomentar processos inovativos em seu interior; 

e) como as redes das empresas de baixo desempenho inovativo estão mais 

circunscritas no Território Produtivo de Nova Serrana, e com grande 

presença de atores isolados, faltam-lhe pontes além do polo, o que seria 

importante para trazer novidades em informações e recursos, indicando 

que pode estar havendo redundância de informações e recursos no interior 

do polo (Burt, 1992). 

f) os atores Centrais e que mantêm maior Proximidade na rede são o 

SINDINOVA e a Central de Compra, Venda e Logística, o que indica que 

essas empresas são mais dependentes de atores institucionais no tráfego 

de informações e recursos, no interior de suas respectivas redes de 

relacionamento; 

g) as redes de relacionamentos dessas empresas se apresentam com baixa 

densidade. A P Calçados com densidade de 3,87% e a S Calçados com 

densidade de 14,55%; 

h) o cálculo de Centralidade de Informação, nessas redes, não revelou a 

existência de atores centrais, que podem ser considerados catalisadores 

de informações e recursos. Este fato indica que nas redes de 

relacionamento das empresas de baixo desempenho inovativo, as 

informações e recursos se apresentam dispersas, o que pode dificultar a 

absorção por parte das empresas. 
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As conclusões citadas acima, sobre as duas redes de relacionamentos 

estudadas, indicam a existência de diferenças relacionais e estruturais entre os dois 

grupos de empresas, que podem ser significativas em permear o desempenho 

inovativo das empresas.  

Verificou-se que redes mais densas, permeadas com uma frequência maior 

de laços fortes, com baixa incidência de atores isolados, e com laços fracos que 

ligam atores para além do Territorio Produtivo estudado, são mais eficientes em 

propagar informações e recursos de natureza mais refinada, manter uma coesão 

social mais pronunciada. 

As empresas que apresentam Alto Desempenho Inovativo têm em suas redes 

de relacionamentos canais preferências para buscar informações e recursos. Essas 

empresas usam esses recursos e informações através de contatos mais frequentes 

com fornecedores, na aquisição de maquinas e matérias primas que inovam em 

seus processos produtivos.  

Os contatos mais frequentes, representados por laços fortes, com 

consultores, clientes, fornecedores que estão circunscritos no Territorio Produtivo de 

Nova Serrana e com outros fornecedores, clientes, consultores que estão além da 

sua rede imediata, indicam, também, que estas empresas captam informações e 

recursos importantes, que são fundamentais para os seus processos inovativos. 

No entanto, apesar de indicar diferenças nas redes de relacionamentos das 

empresas de Alto Desempenho Inovativo e nas empresas de Baixo Desempenho 

Inovativo esse estudo apresenta limitações, uma vez que não abordou o universo 

relacional das empresas pesquisadas, o que contribuiria para uma visão mais global 

do comportamento das redes de relacionamentos dessas empresas. 

Novas pesquisas com amostras mais significativas e focando em pontos 

específicos identificados poderão trazer contribuições de como as empresas 

poderão atuar ampliando suas redes de relacionamentos, interconectando com mais 

acuidade atores isolados nessas redes e apontar se os recursos internos às 

empresas, tais como nível de escolaridade de seus proprietários e funcionários, 

sistemas operacionais utilizados, nível de remuneração apresentada, são fatores 

essenciais para criar e manter redes de relacionamentos e, em última 

instância,facilitar a absorção de informações e recursos por parte da firma e assim 

fomentar com mais eficiência processos inovativos em seu interior. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICES - A - Questionário estruturado para entrevista 
 

Pesquisa sobre como as redes empresariais e a configuração de suas redes sociais sustentam e 

propagam processos inovativos em aglomerações produtivas 

Nome do entrevistado na empresa: 

Local: 

Posição do entrevistado na empresa: 

Telefone: 

 

1) Nome da empresa: 
 
2) Ano da fundação da empresa: 
 
3) Número de Empregados: 
 
4) Formação Escolar dos Sócios: Gênero: 
 
5) Quem criou a empresa?  
 
6) Qual é o faturamento bruto anual da empresa: R$  
 
7) Algum outro empreendedor na família? Quem? 
 
8) Tipos de Produtos da empresa. Indicar: 
 

1. Sapato Masculino (casual)  

2. Bota/Adventure (lifestyle)  

3. 3.    Sapatênis (casual)  

4. Jogging (esportivo)  

5. Confort (casual)  

6. Tênis/Papete (infantil)  

7. Esportivo (casual)  

8. Sandália/Sapatilha (casual)  

9. Sapato/Bota feminina (casual)  

10. Chuteira (esportiva)  

11. Futsal (casual)  

12. Futsal (esportivo)  

13. Acessórios para Calçados  

14. Outros. Especificar:  

 

9) qual a composição de mercado da empresa percentualmente, em termos de faturamento 

bruto: 

Composição do Mercado Porcentagem (%) 

1. Mercado local (município e arredores)  

2. Mercado Estadual (outras regiões de Minas)  

3. Mercado Nacional (outros estados do país) 
1. Sudeste.............................................................................................. 
2. Nordeste............................................................................................. 
3. Norte.................................................................................................. 
4. Centro 

Oeste.................................................................................................. 
5. Sul...................................................................................................... 

 

4. Mercado Internacional  

Total 100% 
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10) os últimos 5 anos sua empresa abriu novos mercados para seus produtos? 

       

(  ) Sim (  ) Não 

 

11) qual a frequência que sua empresa ganha novos mercados? 

1. Todos os anos ganhamos novos mercados  

2. De dois em dois anos ganhamos novos mercados  

3. De três em três anos ganhamos novos mercados  

4. De cinco em cinco anos ganhamos novos mercados  

5. Mais de Cinco anos  

 

 

12) indicar em termos percentuais (%), qual o meio mais utilizado por sua empresa para ganhar 

novos mercados: 

 

Meios mais utilizados para ganhar novos mercados Porcentagem (%) 

1. Através de representantes comerciais  

2. Através de parcerias com revendedores em mercados alvos  

3. Utiliza de vendedores próprios   

4. Utiliza de tele-marketing para alcançar novos mercados  

5. Através de participações em exposições e feiras   

6. Através de vendedores autônomos   

7. Venda direta para atacadistas em outros estados  

Total 100% 

 

13) O produto mais rentável da empresa, atualmente, foi desenvolvido a quanto tempo? 

 

1. Há menos de (1) ano  

2. Há mais de 2 (dois) anos  

3. Há mais de 3 (três) anos  

4. Há mais de 4 (quatro) anos  

5. Há mais de 5 (cinco) anos  

 

14) qual a representatividade, percentualmente, de seu produto mais rentável sobre o 

faturamento bruto mensal atual de sua empresa? 

 

1. De 90% a 100% do faturamento bruto mensal  

2. De 80% a 90% do faturamento bruto mensal  

3. De 70% a 80% do faturamento bruto mensal  

4. De 60% a 70% do faturamento bruto mensal  

5. De 50% a 60% do faturamento bruto mensal  

6. De 40% a 50% do faturamento bruto mensal  

7. De 30% a 40% do faturamento bruto mensal  

8. De 20% a 30% do faturamento bruto mensal  

9. De 10% a 20% do faturamento bruto mensal  

10. Menos de 10% do faturamento bruto mensal  

 

15) sua empresa exportou produtos nos últimos 5 (cinco) anos? (   ) Sim  (  ) Não 
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16) caso sua empresa tenha exportado produtos nos últimos 5 (cinco) anos, quais foram os 

países e regiões abaixo que mais demandaram? 

Países que mais direcionou as exportações Porcentagem (%) 

  

1. Países da América do Sul  

2. Países da América Central  

3. Países da América do Norte  

4. Países da Europa (sobretudo União Europeia, incluindo 
Inglaterra) 

 

5. Países da Europa (exceto países da união europeia)  

6. Países do Oriente Médio  

7. Países do Continente Africano  

8. Países Asiáticos   

9. Países da Oceania   

10. Outros. Especificar:  

Total 100% 

 

17) sua empresa introduziu melhorias em produtos já existentes nos últimos 5 anos? 

Especifique. Em caso afirmativo quais foram os ganhos nos resultados operacionais? 

1. Melhoria dos resultados operacionais de 10% a 20%  

2. Melhoria dos resultados operacionais de 20% a 30%  

3. Melhoria dos resultados operacionais de 30% a 40%  

4. Melhoria dos resultados operacionais de 40% a 50%  

5. Melhoria dos resultados operacionais de 50% a 60%  

6. Melhoria dos resultados operacionais de 60% a 70%  

7. Melhoria dos resultados operacionais de 70% a 80%  

8. Melhoria dos resultados operacionais de 80% a 90%  

9. Melhoria dos resultados operacionais acima de 90%  

 

18) quais são as principais modalidades de introdução de melhorias em produtos já 

existentes, segundo a tabela de porcentagem descrita abaixo: 

 

Melhoria em Produtos já existentes Porcentagem (%) 

  

1. Pesquisa junto aos clientes  

2. Pesquisa junto ao mercado  

3. Novas ideias de fornecedores  

4. Novas ideias de funcionários  

5. Pesquisar o que outras empresas do setor vêm realizando  

6. Consulta de revistas e outras publicações do setor  

7. Consultorias do Sebrae, IEL, FIEMG, etc.  

8. Outros. Especificar:  

Total 100% 

 

19)  sua empresa introduziu nos últimos 5 anos algum novo tipo de matéria-prima?  

 

20)  essa matéria-prima é considerada uma novidade para o setor? (   ) Sim (  ) Não 

  Se sim, favor relatar essa nova fonte de matéria-prima: 

 

21) A introdução dessa nova fonte de matéria-prima melhorou a qualidade de seus produtos 

finais e o processo de produção? (   ) sim (  ) não 

 

22)  que tipo de melhoria? Descrever:  
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23)  nos últimos 5 anos sua empresa introduziu um método de produção ou de gestão, 

julgado inovador que nunca tinha testado anteriormente?  (  ) sim (  ) não. Favor fazer um 

breve relato sobre esse novo Método de Produção ou Gestão?  

 

  24)  indicar abaixo, percentualmente, quais são as fontes de novas ideias que levaram 

inovação     aos métodos de produção e gestão?  

Quais as Fontes de Novas Ideias Porcentagem (%) 

  

1. Novas ideias de funcionários da empresa  

2. Novas máquinas adquiridas de fornecedores que trazem inovação 
ao processo de produção 

 

3. Em reuniões no Sindicato das empresas locais  

4. Através de cursos dos gestores em entidades formadoras 
(Sebrae, Fiemg, outras) 

 

5. Em visitas a feiras do setor  

6. Ideias de clientes da empresa  

7. Ideias de fornecedores em visitas de manutenção do parque fabril 
da empresa. 

 

8. Empresas do setor calçadista pertencente à nossa rede de 
relacionamento. 

 

9. Amigos,   

10. Familiares,  

11. Outros. Especificar:  

Total 100% 

 

25) ao introduzir um novo método de produção, qual foi a melhora mais comum associado ao 

produto final? 

 

26) verificando a tabela abaixo favor indicar qual foi, em termos percentuais, a melhora 

associada ao produto final, quando se implantou um novo método de produção? 

 

1. Houve melhora de 10% a 20% na qualidade final do produto  

2. Houve melhora de 20% a 30% na qualidade final do produto  

3. Houve melhora de 30% a 40% na qualidade final do produto  

4. Houve melhora de 40% a 50% na qualidade do final produto  

5. Houve melhora de 50% a 60% na qualidade final do produto  

6. Houve melhora de 60% a 70% na qualidade final do produto  

7. Houve melhora de 70% a 80% na qualidade final do produto  

8. Houve melhora de 80% a 90% na qualidade final do produto  

9. Houve melhora de 90% a 100% na qualidade final do produto  

10. Não houve melhora na qualidade do produto final  

 

27) sua empresa fez alguma parceria com fornecedores de equipamentos ou empresa de 

manutenção do parque fabril que elevou a produtividade nos últimos 5 anos? 

Explique: 

 

 

28) nos últimos 5 anos sua empresa fez aperfeiçoamentos em: 

- Layout: 

  Explique:  

 

- Processos: 

  Explique:  

- Arranjos logísticos: 

   Explique: 

- Arranjos Organizacionais: 
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  Explique: 

- Novas práticas de vendas: 

  Explique: 

 

29) nos últimos 5 anos sua empresa pensou na inovação de processos como um meio de 

aumentar seu faturamento e reduzir seus custos, gerando uma maior rentabilidade final? 

 (   ) sim (   ) não 

 Explique: 

 

30) cite 3 (três) ações de inovação em processos que o senhor/sua empresa efetuou nos 

últimos 5 anos que contribuíram para a redução no custo de produção e aumentaram a 

rentabilidade final da empresa. 

 

30) sua empresa possui indicadores para aferir desempenho? 

Explique: 

 

31) E recompensas para funcionários que se destacam com novas ideias para o aumento da 

produtividade? 

Explique: 

 

32) sua empresa realiza pesquisas de satisfação junto ao cliente? 

(    ) Não 

(    ) Sim. Como é realizada a Pesquisa? 

 

33) Com qual frequência sua empresa realiza pesquisas de satisfação junto aos clientes?  

 

1. Realizamos pesquisas de satisfação mensal  

2. Realizamos pesquisas de satisfação semestral  

3. Realizamos pesquisas de satisfação anualmente  

4. Realizamos pesquisas de satisfação de cinco em cinco anos  

5. Nunca realizamos pesquisas de satisfação  

6. Outras. Especificar:  

 

34) nas pesquisas de satisfação realizadas como foi a percepção dos clientessobre sua 

empresa, dentro dos critérios abaixo: 

 

Muito satisfatório (   ) Satisfatório   (   ) Bom (  ) Regular (    ) Ruim (    ) 

 

35) algum novo processo de produção ou gerenciamento foi implementado por uma nova ideia 

de alguma outra empresa calçadista pertencente à sua rede de relacionamento? (  )sim (  ) não 

Se sim, favor relatar essa nova ideia: 
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36)  indicar quais foram ou são as fontes mais comuns de informação ou orientação que o 

Senhor/sua empresa utiliza para realizar melhorias ou mudanças na empresa (indicar o grau de 

frequência de ocorrência de cada fonte, sendo: 3 (Muito frequente), 2 (frequente), 1 

(raramente). 

 

Fontes úteis 
de 

informação 
para melhoria 
e mudanças: 

Melhoria do 
produto 
(design, 

embalagem, 
montagem, 

etc) 

Redução 
no Custo 

de 
Produção 

Mudança no 
Processo de 

produção 
(equipamento, 

tecnologia, 
layout, etc) 

Melhoria na 
forma de 

administrar 
e Organizar 
a empresa 

Melhoria em 
comercialização, 

marketing, 
distribuição de 

produtos 

Outras 
Mudanças 

 
 
  

1.contato com 
outras 

empresas do 
ramo 

      

2.fornecedores 
representantes 

da empresa 

      

3.Clientes 
      

4.consultores 

      

5.escolas/univ
ersidades/cent

ros de 
pesquisa e 
tecnologia 

      

7.Entidades 
empresariais 

(sindicato, 
associação 
comercial, 

Sebrae,,Senai, 
etc) 

      

8.catálogos, 
internet, 
revistas 

especializadas
, jornais, etc. 

      

8.feiras, 
exposições 

      

9.Encontros de 
lazer (clubes, 

bate papo com 
amigos, etc) 

      

10.Outros. 
Especificar. 

      

 

  

Responsável:                                        Local:                                                          data: ___/___/2015 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOCIOMÉTRICO 
 

01) indicar se o senhor/sua empresa é afiliado ou participa ativamente de algumas das entidades ou de 

grupos locais (municipal), estadual ou nacional, descritos abaixo. Se é afiliado indicar a frequência 

desses contatos.  

 

 
 
 
 

Entidades e Grupos 

 
 
 
 

Não Afiliado 

Participante Ativo 
 

Frequência de Contato 

Diário Semanal Mensal Eventual 

1. Associação Comercial       

2. Fórum empresarial ou social ou 
grupo de discussão empresarial na 
região. 
 

      

3. Consórcio de exportação       

4. Centrais de compra, de venda, de 
logística, etc. 

      

5. Cooperativas       

6. Alguma ONG       

7. Grupos Religiosos       

8. Clubes recreativos e de serviços 
(Rotary, Lions, etc) 

      

9. Grupos ou movimentos políticos        

10. Grupos de organização de 
eventos locais 

      

11. Grupos comunitários        

12. Escolas técnicas, universidades       

13. SEBRAE, FIEMG, IEL       

14. Outros grupos. Citar       

 

02) pense nos fornecedores que o senhor/sua empresa interagiu nos últimos 6 meses (pessoalmente, por 

telefone, por e-mail, etc) e os relacione na planilha abaixo, apontando também a frequência dos contatos. 

Use a legenda para descrever os tipos de informações consultadas e o local do fornecedor. 

 

Legendas Tipo de InformaçõesLegenda para Local 

(1) Atualização de Equipamentos Produtivos (NS) – Nova Serrana 

(2) Consulta sobre Novos Insumos (BH) – Belo Horizonte 

(3) Novas Tecnologias/Processos Produtivos (MG) – Outras Cidade de Minas Gerais 

(4) Matéria prima para melhora de Designs de Produtos (OE) – Outros Estados  

(4) outros. Especificar: (EX) - Exterior 
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Frequência de Contatos 

Nome do Fornecedor Tipo de 
Informação  

Local  
Diário 

 

 
Semanal 

 

 
Mensal 

 

 
Eventual 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

03) pense nos clientes que o senhor/sua empresa interagiu nos últimos 6 meses (pessoalmente, por 

telefone, e-mail, etc) e os relacione na planilha abaixo, apontando também a frequência dos contatos. Use 

a legenda abaixo para descrever os tipos de informações tratadas e a frequência dos contatos. 

 

Legenda Tipo de InformaçõesLegenda para Local 

 

(1) Especificação para Melhoria de Produtos (NS) – Nova Serrana 

(3) Verificar a Satisfação dos Clientes (BH) – Belo Horizonte 

(3) Ideias para novos Designs de Produtos (MG) – Outras Cidades de Minas Gerais 

(4) Aceitação do Produto no Mercado (OE) – Outros Estados 

(5) outros. Especificar: (EX) -Exterior 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Frequência de Contatos 

Nome do Cliente Tipo de 
Informação 

 

Local  
Diário 

 

 
Semanal 

 

 
Mensal 

 

 
Eventual 

 

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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04) pense em amigos, familiares, empresas calçadistas do polo de Nova Serrana que o senhor interagiu 

nos últimos 6 meses (pessoalmente, por telefone, e-mail, etc) e que foram importantes para o seu 

negócio. Relacione-os na planilha abaixo apontando a natureza do contato, o tipo de informação tratada 

e a frequência dos contatos. Use as legendas descritas abaixo.  

 

Legenda para Natureza dos ContatosLegenda para Tipos de Informação 

(A) Amigos (1) novos processos de produção 

(F) Familiares (2) ideias para novos produtos 

(P) Empresas do Polo Calçadista de Nova Serrana (3) Novidades do setor calçadista 

(O) Outras Pessoas do meu relacionamento (4) Informações sobre feiras e exposições 

(5) outras informações. Especificar 

 

Legenda para Local 

(NS) – Nova Serrana 

(BH) – Belo Horizonte 

(MG) – Outros Municípios em Minas Gerais 

(OE) – Outros Estados  

(EX) - Exterior 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Frequência de Contatos 

Nome do Relacionamento 

N
a
t
u
r
e
z
a 

Tipo de 
Informação 

 

Local 

 
Diário 

 

 
Semanal 

 

 
Mensal 

 

 
Eventua

l 
 

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        
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05) quais os tipos de informações são mais importantes para o senhor/sua empresa e quais suas 

principais fontes para cada uma delas? Indicar no quadro abaixo:  

 

Tipos de Informações mais importantes Indicar a fonte 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

06) Quando o Senhor/sua empresa recebe uma nova informação que é crucial para o desenvolvimento de 

um novo produto ou processo de produção, qual é sua decisão. Responda segundo o grau de frequência 

abaixo:  

 

Grau de Frequência: (3) Muito Frequente (2) Frequência média (1) raramente 

 

Nova Informação Crucial para Desenvolver Produção e Melhorar 
Processos 

Frequência da 
Ação 
(1,2,3) 

Repasso a informação para as empresas e parceiros pertencentes a nossa rede de 
relacionamento para que todos possam testá-la para que se beneficiem e possam ter 
lucros. 

 

Retenho a informação na minha empresa, uma vez que a concorrência no mercado é 
acirrada e uma boa informação vale dinheiro. 

 

Tento desenvolver novos produtos e melhorar meus processos com a nova informação 
para ter o maior lucro possível e depois repasso para outras empresas de minha rede 
de relacionamento. 

 

Procuro descobrir se a informação tem validade e qual foi a fonte, antes de colocá-la 
em prática. 

 

Não levo a informação em consideração pois acredito em processos que já estejam 
em funcionamento e tendo bons resultados.  

 

Não mudo meus processos de produção e produtos com informações ainda não 
testadas na prática. 

 

Imediatamente coloco em prática e repasso a nova ideia para outras empresas da 
rede de relacionamento.  

 

Procuro estudar se a empresa tem condições de colocar a nova ideia em prática e 
assim obter bons resultados.  

 

Espero outras empresas testar a novidade para depois colocar em prática em minha 
empresa. 

 

Passo a nova ideia para frente antes de colocar em prática.  

Ponho em prática imediatamente e guardo segredo para ter vantagens sobre outras 
empresas do setor. 

 

Ponho em prática e estudo os resultados antes de passar para empresas do meu 
relacionamento. 

 

Outros. Especificar:  
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7) quanto às novas informações que recebo de clientes, fornecedores, empresas do nosso 

relacionamento no polo calçadista de Nova Serrana, amigos, parentes, consultorias, FIEMG, SEBRAE, 

Sindicato, feiras e exposições, outros. Responda segundo o grau de frequência abaixo descrita: 

Grau de Frequência:(1) Muito Frequente (2) frequente média (3) raramente 

 

Novas Informações Recebidas 
Grau de Frequência 

(1,2,3) 

Tem muita utilidade no desenvolvimento de novos produtos e melhorar nossos 
Processos de gerenciamento. 

 

Não tem relevância pois desenvolvemos nossas estratégias de novos produtos e 
processos de melhorias internamente na empresa. 

 

Estamos sempre atentos a todas as informações que chegam à nossa empresa, mas 
separamos as que são mais relevantes para não incorrer em projetos que podem nos 
trazer prejuízos. 

 

Nunca nos baseamos nas informações que nos chegam através dos nossos 
relacionamentos. 

 

Nos últimos cinco (5) anos estamos prestando mais atenção nas informações que 
nos chegam através de nossa rede de relacionamento para o desenvolvimento de 
novos produtos e melhorar nossos processos de produção e gerenciamento. 

 

Outros. Especificar:  

 

08) as melhorias em processos que são efetuados em sua empresa ou ideias para novos produtos, são 

repassadas ao senhor preferencialmente através de quais meios, segundo o grau de frequência abaixo: 

 Grau de Frequência: (1) muito frequente (2) frequência média (3) raramente 

 

Ideias para melhorias de processos e novos produtos 
Grau de 

Frequência 
(1,2,3) 

  

Através de empresas pertencentes à nossa rede de relacionamento ou nossos parceiros 
(fornecedores, diretamente por clientes, instituições de ensino como: escolas, 
universidades, Sebrae, Fiemg, amigos em outras empresas do mesmo setor, outras) 

 

Através de novas ideias de clientes no site da empresa.  

Através de nossos representantes comerciais que visitam nossos clientes e trazem novas 
ideias. 

 

Através de cursos técnicos que nossos funcionários fazem em órgãos como SEBRAE, 
FIEMG, SINDICATO, OUTROS. 

 

Através de conversas informais de nossos funcionários, gerentes, diretores ou 
proprietários com outras empresas da nossa região. 

 

Temos nosso Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento (P&D) onde são 
desenvolvidas todas nossas inovações em produtos e processos.  

 

Outros, Citar:  
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09) Como o senhor/ sua empresa percebe sua rede de relacionamento (clientes, fornecedores, 

instituições de ensino como escolas e Universidades, Sebrae, Fiemg, IEL, amigos, familiares, outras 

empresas pertencentes ao mesmo setor, quanto a criar benefícios mútuos para o desenvolvimento de 

novos produtos e melhorias em processos. 

 

Grau de Frequência: (1) muito frequente (2) Frequência média (3) raramente 

 

Criação de Benefícios Mútuos para o Desenvolvimento de novos Produtos e 
Melhorias em Processos 

Grau de 
Frequência 

(1,2,3) 

Todas as novidades quanto a novos processos e novos produtos são imediatamente 
repassados, fazendo com que todos inovem mais. 

 

As empresas parceiras preferem reter informações para terem maiores lucros e não 
repassam as novidades do setor. 

 

O segmento é muito concorrido o que impede de termos contatos mais abertos e as 
inovações serem repassadas mais facilmente. 

 

As empresas da rede são muito abertas a inovações o que faz com que novas ideias 
sejam repassadas imediatamente para todos. 

 

Temos reuniões frequentes com fornecedores, representantes, instituições de ensino, 
SEBRAE, FIEMG, amigos de outras empresas do mesmo setor, outros; o que faz com 
que as novidades sejam repassadas rapidamente e todos possam implementar as 
boas ideias. 

 

Outros. Especificar:   

 

10) indicar quais as principais transações comerciais que sua empresa realiza localmente (no 

município/região) e grau de frequência de cada uma para sua empresa. 

Grau de Frequência: (1) Muito freqüente (2) frequência média (3) raramente. 

 

Natureza da Transação 
Marcar 

qual 
realiza 

Grau de Frequência 
(3,2,1) 

   

Aquisição de insumos/matérias primas e componentes para 
produção de calçados. 

  

Aquisição de máquinas, equipamentos e componentes.   

Aquisição de produtos variados.   

Aquisição de serviços variados.   

Venda de produtos.   

Outros. Especificar:   

 

11) dentre os meios de contatos abaixo, quais são os mais eficazes para capturar novas informações que 

se tornam relevantes para os processos que envolvem desenvolvimento de novos produtos, novos 

meios de gerenciamento e novos processos de produção. Responder segundo o grau de eficácia: 

Grau de Eficácia: (1) Muito Eficaz ( 2) Eficácia Média ( 3) sem Eficácia 

 

Meios de Contato 
Grau de Eficácia 

(1,2,3 

Cartas e Memorandos físicos  

Troca de e-mail entre nossa rede de relacionamento  

Site da empresa ou de outras empresas do setor  

Contatos por telefone  

Contatos pessoais  

Reuniões  

Revistas especializadas com novidades do setor calçadista  

Viagens de nossos Diretores, funcionários, a feiras e exposições  

Publicações de escolas, universidades, centros de treinamentos   

Publicações do Sindicato das empresas calçadista de Nova Serrana  

Publicações do SEBRAE, SENAI, FIEMG, IEL, outros  

Publicações de revistas especializadas no setor calçadista do exterior  

Outros. Especificar:  
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12) considerando a parcela de clientes, fornecedores, empresas calçadistas de Nova Serrana, amigos e 

familiares que são importantes para o seu negócio, instituições de ensino, sindicatos, presentes no seu 

município/região, indicar qual é tempo de relacionamento que o senhor/sua empresa mantêm como os 

mesmos,  

 

Tempo de 
Relacionament

o 

Cliente
s 

Fornecedor
es 

Empresas 
Calçadistas 

de Nova 
Serrana 

Amigos e 
Familiares 

Instituiçõe
s de 

Ensino 
Sindicatos 

Mais de 5 anos       

Entre 5 e 4 anos       

Entre 4 e 3 anos       

Entre 3 e 2 anos       

Entre 2 e 1 anos       

Menos de 1 ano       

 

13) com relação à minha rede de relacionamento (clientes, fornecedores, amigos, empresas calçadistas 

do polo de Nova Serrana, Sindicato, Escolas, Universidade, outros), percebo que: Responder segundo o 

grau de frequência. 

 

Grau de Frequência: (1) Muito Frequente (2) Frequência Média (3) raramente 

 

Informações recebidas de nossa rede de contatos 
 

Grau de 
Frequência (1,2,3) 

É uma rede de relacionamento que não passa muito informações.  

Sempre estamos trocando novas ideias e informações.  

Nunca trocamos informações e novas ideias, pois o mercado é extremamente 
concorrido, o que dificulta trocas. 

 

Alguns membros dos nossos contatos são mais abertos que outros para nos dar novas 
informações. 

 

Temos mais informações novas através de nossos contatos que estão fora de Nova 
Serrana do que propriamente dentro do polo. 

 

Temos mais informações através de nossos contatos que estão no exterior que 
contatos dentro do Brasil. 

 

Outros. Especificar:  

 

14) considerando o total de clientes, fornecedores, empresas calçadistas, amigos e familiares que são 

importantes para o seu negócio, instituições de ensino, sindicatos, presentes fora de sua região, a nível 

estadual e nacional, indicar qual o tempo de relacionamento que o senhor/sua empresa mantêm com os 

mesmos.  

 

Tempo de 
Relacionamento 

Cliente
s 

Fornecedores 
Empresas 
Calçadista

s 

Amigos e 
Familiares 

Instituiçõe
s de 

Ensino 

Sindicatos 
 

Mais de 5 anos       

Entre 5 e 4 anos       

Entre 4 e 3 anos       

Entre 3 e 2 anos       

Entre 2 e 1 anos       

Menos de 1 ano       
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15) considerando o total de clientes, fornecedores, representantes, empresas calçadistas, amigos e 

familiares que são importantes para o seu negócio, instituições de ensino, presentes no exterior, indicar 

qual o tempo de relacionamento que o senhor/sua empresa mantêm com os mesmos.  

 

Tempo de 
Relacionamento 

Clientes Fornecedores Representantes 
Empresas 

Calçadistas 
Amigos e 
Familiares 

Instituições 
de Ensino 

Mais de 5 anos       

Entre 5 e 4 anos       

Entre 4 e 3 anos       

Entre 3 e 2 anos       

Entre 2 e 1 anos       

Menos de 1 ano       
 

16) no caso de contatos e relacionamentos fora de sua própria comunidade/região indicar como se dá, 

em geral, a distribuição/alocação de seu tempo total entre as diversas modalidades, abaixo 

especificadas. 

 

Modalidades de Contatos Fora de sua Localidade 
Parcela média de tempo 

despendido (%) 

Com representantes, fornecedores, prestadores de serviços e clientes e 
Empresas Calçadistas fora da região de Nova Serrana. 

 

Com entidades empresariais lideranças em geral, situados fora de sua região.  

Com entidades de apoio empresarial no estado ou país (sistema FIEMG, 
SEBRAE, etc). 

 

Com empresas de consultoria, escolas, universidades, centros de tecnologias 
Estaduais e Nacionais. 

 

Com poder público e segmento político no estado ou a nível nacional.  

Com amigos e conhecidos (dentro de sua área de atividade).  

Total 100% 
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17) no caso de contatos e relacionamentos dentro de sua própria comunidade/região indicar como se dá, 

em geral, a distribuição/alocação de seu tempo total entre as diversas modalidades abaixo especificadas. 

 

Modalidades de Contatos dentro de sua Localidade 
Parcela média de tempo 

despendido (%) 

Com representantes, fornecedores, prestadores de serviços e clientes e 
Empresas Calçadistas dentro da região de Nova Serrana. 

 

Com entidades empresariais lideranças em geral, situados dentro de sua região.  

Com entidades de apoio empresarial (sistema FIEMG, Sebrae, etc).  

Com empresas de consultoria, escolas, universidades, centros de tecnologias.   

Com poder público e segmento político a nível local.  

Com amigos e conhecidos (dentro de sua área de atividade).  

Total 100% 

 

Responsável:                                                           local:                                                          data: ___/___/2015 
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APÊNDICE C – RELATÓRIO DA ENTREVISTA NA L CALÇADOS LTDA  

 

Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PRODUTOS 

 

a) empresa tem na região sudeste seu principal mercado com 30% de suas vendas, 

o Nordeste aparece com 25%, e o Sul com 15%; 

b) exporta 10% de suas vendas para países como México, Colômbia, Bolívia, 

Argentina e Arábia Saudita; 

c) todos os anos ganha novos mercados; 

d) ganha novos mercados através de representantes comerciais (50%); vendedores 

próprios (20%) e participação em feiras e exposições (20%) são os meios mais 

significativos; 

e) o produto mais rentável da empresa foi desenvolvido a menos de 2 anos; 

f) este produto, que é o mais rentável, representa de 50% a 60% de seu 

faturamento; 

g) do que exporta 80% são para países da América do Sul; 

h) a empresa introduziu melhorias em produtos nos últimos 5 anos, como troca de 

solado, após participar em feiras, e de 4 em 4 meses desenvolve um produto 

novo; 

i) os ganhos ao introduzir melhorias nos produtos elevam os ganhos operacionais 

de 30% a 40%; 

j) as principais modalidades de introdução de melhorias de produtos já existentes 

são: Pesquisa junto aos clientes (30%), pesquisa junto ao mercado (30%), 

pesquisando o que outras empresas do setor vêm realizando (20%), novas ideias 

de funcionários (10%); 

k) a empresa introduziu novo tipo de matéria prima nos últimos 5 anos, como: Bolha 

de ar nos tênis, composição do tecido, dupla pintura, etc.; 

l) a introdução dessas novas fontes de matérias primas melhorou o processo de 

produção, como: parcerias com empresas do segmento para o desenvolvimento e 

repaginação de toda linha esportiva, troca de forma, palmilhas. No processo de 

produção houve maior controle de qualidade. 
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Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

a) a empresa introduziu novo método de gestão ou de produção julgado inovador 

que nunca tinha testado anteriormente nos últimos 5 anos; 

b) introdução de novos profissionais que lidam com novos equipamentos e adaptam 

os processos rapidamente para as novas fases da produção; 

c) relata o novo método de produção como o processo de Injeção Direta, Utilização 

de outros Profissionais que lidam com novos equipamentos, Marketing por 

estado. Campanha de Marketing na traseira de ônibus a nível nacional; 

d) mudança no processo de desenvolvimento de produto – 1 equipe para o esportivo 

e uma equipe para o casual; 

e) as fontes de novas ideias que levaram inovação aos métodos de produção e 

gestão, segundo a empresa são: em 40% dos casos através de novas máquinas 

adquiridas de fornecedores que trazem inovação ao processo de produção; em 

15% visitas a feiras do setor e demanda do mercado; em 10% novas ideias de 

funcionários da empresa, ideias de clientes da empresa, empresas do setor 

calçadista pertencente à nossa rede de relacionamento; 

f) a melhora mais comum associado ao produto final ao introduzir um novo método 

de produção está na melhora da Qualidade e Design; 

g) ao introduzir um novo método de produção há melhora de 30% a 40% na 

qualidade do produto final; 

h) a empresa alegou que fez parceria com fornecedores de equipamentos ou 

empresa de manutenção do parque fabril que elevou a produtividade nos últimos 

5 anos. Essa parceria efetivou a compra de maquinaria para a injeção direta no 

modelo casual e foram contratadas pessoas que treinaram os operadores dessas 

máquinas.; 

 Alegou que fez aperfeiçoamento em Layout através de empresas 

especializadas; 

 Alegou que fez aperfeiçoamentos em Processos através de empresas 

especializadas; 

 Não fez aperfeiçoamentos em Arranjos Logísticos; 

 Fez aperfeiçoamentos em Novas Práticas de Vendas, como estoque para 

atendimento imediato. Comercializa somente para CNPJ; 
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i) ao ser questionado se a empresa pensa na inovação de processo como um meio 

de aumentar o seu faturamento e reduzir seus custos, gerando maior 

rentabilidade final a empresa alegou que sim. Deu como exemplo a injeção direta; 

j) citou as três ações de inovação em processos que a empresa efetuou nos últimos 

5 anos que contribuíram para a redução no custo de produção e aumentaram a 

rentabilidade final da empresa: 

       -  Injeção direta; 

  Terceirização da fabricação do tênis; 

  Gestão da equipe de vendas; 

k) alegou que a empresa possui indicadores para aferir desempenho, citando como 

exemplos: 

  RH: Bônus de Produtividade no caso do Casual; 

  VENDAS: Representante que vende mais, tem mais ações de Marketing em 

sua região; 

 NÃO tem recompensas para funcionários que se destacam com novas ideias 

para o aumento da produtividade; 

l) a empresa realiza pesquisas de satisfação junto aos clientes, através de feed-

back com representantes e em “feiras esporádicas”, porém sem anotações; 

m)  não respondeu qual a frequência de realização de pesquisas de satisfação junto 

aos clientes; 

n) nas pesquisas de satisfação realizadas junto aos clientes sobre a empresa teve 

satisfatório como critério de avaliação; 

o) não respondeu à questão sobre algum novo processo de produção ou 

gerenciamento que foi implementado por uma nova ideia de alguma outra 

empresa calçadista pertencente à sua rede de relacionamento. 
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APÊNDICE D – RELATÓRIO DE ENTREVISTA NA D CALÇADOS LTDA 
 

Questões respondidas em relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PRODUTOS 

 

a) empresa produz Sandálias/Sapatilha casual; 

b) empresa tem na região Sudeste seu principal mercado com 50% de suas vendas, 

após vem o Sul e Nordeste com 20% e Centro Oeste com 10%. 

c) não exporta produtos; 

d) abriu novos mercados nos últimos 3 anos; 

e) alega que todos os anos ganha novos mercados; 

f) conquista novos mercados através de participações em feiras (50%), 

representantes comerciais (40%) e venda direta para atacadistas de outros 

estados (10%); 

g) o produto mais rentável da empresa foi desenvolvido a menos de 1 ano; 

h) este produto mais rentável e que foi desenvolvido a menos de 1 ano representa 

de 70% a 80% de seu faturamento; 

i) a empresa chegou a exportar produtos nos últimos 3 anos mais não diretamente; 

j) exportou produtos não diretamente para Angola (100%) no continente africano; 

k) a empresa introduz melhorias em produtos já existentes, como: novos enfeites em 

sandálias; 

l) as inovações em produtos já existentes trazem melhorias nos resultados 

operacionais de 40% a 50%; 

m)  as melhorias em produtos já existentes são efetuadas através de Pesquisa junto 

ao Mercado (40%), Consulta em revistas e outras publicações do setor (25%), 

consultorias do SEBRAE, IEL, FIEMG 20%, pesquisa junto aos clientes (10%) e 

novas Ideias de Fornecedores (5%); 

n)  a empresa introduziu nos últimos 3 anos algum novo tipo de matéria-prima, que 

foi considerada uma novidade para o setor, como novos tecidos para acabamento 

de sandálias, etc.; 

o) a introdução dessa nova fonte de matéria-prima melhorou a qualidade dos 

produtos finais e os processos de produção. Tais melhorias são na qualidade final 

do produto. 
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Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

a) a empresa não introduziu nenhum novo método de produção ou gestão julgado 

inovador e que nunca tinha testado antes; 

b) indicou que suas fontes de novas ideias que trazem novos métodos inovadores 

em gestão e produção vem respectivamente, de reuniões no Sindicato das 

empresas calçadista (25%); através de cursos dos gestores em entidades 

formadoras (SEBRAE, FIEMG, OUTRAS) (25%); de visitas a feiras do setor 

(25%); ideias de clientes da empresa (10%); ideias de fornecedores em visitas 

de manutenção do parque fabril da empresa (5%); 

c) alega que não introduziu nenhum novo método de gestão que tenha melhorado 

o produto final; 

d) não fez parceria com fornecedores de equipamentos ou empresa de 

manutenção do parque fabril que elevou a produtividade nos últimos 3 anos; 

e) não fez aperfeiçoamentos em layout, não fez aperfeiçoamentos em 

PROCESSOS. Não fez aperfeiçoamentos em arranjos logísticos. Não fez 

aperfeiçoamentos em arranjos organizacionais, e não aperfeiçoou em novas 

práticas de vendas. 

f) alegou que realizou ações para inovação em processos que contribuiram para a 

redução no custo de produção e aumentaram a rentabilidade final da empresa: 

solados de tr reduziu seu custo de fabricação e uso de PVC virgem que é mais 

macio e reduziu também o custo de produção; 

g) a empresa não possui indicadores para aferir desempenho; 

h) a empresa não possui recompensas para funcionários que se destacam com 

novas ideias para o aumento de produtividade; 

i) a empresa realiza pesquisas de satisfação junto aos clientes, mas de forma 

informal; 

j) mesmo sendo uma pesquisa informal, alegou que seus clientes lhe dão o 

conceito de muito satisfatório; 

k) não houve introdução de nenhum método de produção ou gerenciamento por 

ideias advindas de outra empresa calçadista de Nova Serrana ou à sua rede de 

relacionamentos. 
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APÊNDICE E – RELATÓRIO DE ENTREVISTA NA P CALÇADOS LTDA 
 

Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PRODUTOS 

 

a) empresa não exporta produtos atualmente; 

b) nos últimos 5 anos a empresa não abriu novos mercados, porem alega que 

todos os anos ganha novos clientes/cidades (contraditório); 

c) o Sudeste representa 40% de suas vendas, outras regiões de Minas 20% e o 

Centro Oeste com 20% são os mais representativos; 

d) meio mais utilizado para ganhar novos mercados foi através de vendedores 

autônomos; 

e) produto mais rentável desenvolvido a mais de 2 anos (mostra que a empresa 

não vem inovando em novos produtos); 

f) produto mais rentável responde de 40% a 50% de seu faturamento bruto; 

g) lançamentos de novos modelos de 3 em 3 meses; 

h) esses lançamentos melhoram os resultados operacionais entre 20% e 30%; 

i) pesquisa junto ao mercado responde por 30% dos lançamentos de novos 

produtos, seguidos por pesquisa junto aos clientes (20%), novas ideias de 

fornecedores (20%) e consulta em revistas e outras publicações do setor (20%), 

são as mais representativas; 

j) mesmo alegando que não houve introdução de novas fontes de matérias primas 

nos últimos 5 anos, informa que novas fontes de matérias primas melhoram o 

visual do produto, o que o torna mais moderno e melhora o Design. 

 

Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

a) não introduziu nenhum novo método de produção ou gestão nos últimos 5 anos; 

b) as fontes de ideias para inovação de processos ou gestão vem, segundo a 

empresa, das seguintes fontes: fornecedores em visitas de manutenção no 

parque fabril da empresa (30%); novas máquinas adquiridas de fornecedores 

que trazem inovação ao processo de produção, cursos de gestores em 

entidades formadoras (SEBRAE, FIEMG, OUTRAS), visitas a feiras do setor 

com 20%. 
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c) não introduziu nenhuma melhora em processos, arranjos logísticos, arranjos 

organizacionais, com exceção de melhora em layout (implantação do sistema de 

esteira na costura dos calçados) e novas práticas de venda (vendedor direto da 

fábrica); 

d) nos últimos 5 anos não pensou na inovação de processos como um meio de 

aumentar o faturamento e reduzir custos; 

e)  não possui indicadores para aferir desempenho; 

f) não possui recompensas para funcionários que se destacam com novas ideias 

que visam o aumento da produtividade; 

g) não respondeu à questão sobre pesquisa de satisfação dos clientes; 

h) não respondeu à questão da percepção dos clientes quanto à empresa; 

i) não implantou nenhum processo de produção ou gerenciamento com alguma 

nova ideia de outra empresa calçadista pertencente à rede de relacionamento. 
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DE ENTREVISTA NA S CALÇADOS LTDA 
 

Questões respondidas em relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PRODUTOS 

 

a) empresa tem na região Sudeste seu principal mercado com 55%, o Sul do pais 

com 20%, o mercado local (município e arredores) com 15% e o Centro Oeste 

com 10%; 

b) alegou que nos últimos 5 anos abriu novos mercados; 

c) ao ser perguntada com qual frequência ganha novos mercados, alegou que 

“depende da necessidade da empresa”. Mais que todos os anos vem ganhando 

novos mercados; 

d) os meios mais utilizados para a empresa para ganhar novos mercados são 

através de feiras e exposições com 50% e consulta em revistas com 50%; 

e) o produto mais rentável da empresa foi desenvolvido em 2005; 

f) este produto hoje representa 65% do faturamento bruto da empresa; 

g) a empresa não exportou produtos nos últimos 5 anos; 

h) ao ser perguntada se a empresa introduziu melhorias em novos produtos nos 

últimos 5 anos, alegou que adquiriu maquinário novo que trouxe aumento de 

produtividade e qualidade; 

i) os ganhos operacionais advindos da introdução de melhorias em produtos já 

existentes são de 10% a 20%; 

j) nas principais modalidades de introdução de melhorias em produtos já existentes 

a empresaria citou pesquisa junto aos clientes com 50%, pesquisa junto ao 

mercado com 40%, pesquisando o que outras empresas do setor vêm realizando 

com 20%, e novas ideias de fornecedores com 10%; 

k)  a empresa não introduziu nos últimos 5 anos nenhum novo tipo de matéria-prima; 

l) a empresaria alegou que o produto com que trabalha, o couro, não oferece 

oportunidades para muita variação de melhoria no setor produtivo.  

 

Questões respondidas com relação a capacidade de INOVAÇÃO DE PROCESSOS 

 

a) ao ser perguntada se nos últimos 5 anos a empresa introduziu algum novo 

método de produção e gestão julgado inovador diz que sim. Novas máquinas 

eletrônicas, processo de costura pes-ponta; 
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b) ao ser perguntada sobre novas ideias que levaram inovação aos métodos de 

produção e gestão, a empresa alegou que as novas ideias vieram de Novas 

Máquinas adquiridas de fornecedores que trazem inovação ao processo de 

produção e Reuniões no sindicato da empresa com 30%, visitas a feiras do setor 

com 20%, Cursos dos gestores em entidades formadoras, e ideias de clientes da 

empresa com 10%, respectivamente; 

c) a qualidade nos produtos é a melhora mais associada à introdução de um novo 

método de produção; 

d) houve melhora de 20% a 30% na qualidade final do produto ao introduzir um 

novo método de produção; 

e) a empresa não fez parceria com fornecedores de equipamentos ou empresa de 

manutenção do parque fabril que elevou a produtividade nos últimos 5 anos; 

f) nos últimos 5 anos a empresa fez aperfeiçoamentos em layout, devido a 

construção de uma nova fábrica; não fez aperfeiçoamentos em processos; fez 

aperfeiçoamentos em arranjos logísticos, como parcerias com transportadoras; e 

não implementou novas práticas de vendas, mais alega que houve troca de 

representantes comerciais; 

g) alegou que nos últimos 5 anos pensou na inovação de processos como um meio 

de aumentar seu faturamento e reduzir seus custos. Como exemplo citou a 

aquisição de couro mais barato e a mescla do couro com o produto sintético; 

h) das três ações de inovação de processos, citou a compra e aquisição de 

maquinário que contribuíram para a redução no custo de produção e que 

aumentou a rentabilidade final da empresa; 

i) a empresa não possui indicadores para aferir desempenho; 

j) porém existem recompensas para funcionários que se destacam com novas 

ideias para aumento da produtividade como: Brindes e Bônus salariais; 

k) a empresa realiza pesquisa informal de satisfação junto a clientela, através dos 

contatos dos vendedores; porém de forma informal. Essas pesquisas são 

realizadas mensalmente; 

l) a percepção dos clientes quanto à empresa é boa; 

m) ao ser perguntada se a empresa implantou algum novo processo de produção 

ou gerenciamento por uma nova ideia de alguma outra empresa calçadista 

pertencente à sua rede de relacionamento a empresa alegou que SIM. Ideias 

com relação a novas máquinas, mas que foi a mais tempo.
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APÊNDICE G - FREEMAN DEGREE CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Input dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L CALÇADOS - 

NOVA SERRANA XX 

Output centralization dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-degcz 

(C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-degcz 

Treat data as: Auto-detect  

Output degree dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-deg (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-deg 

 

Output raw scores: YES 

Output normalized scores: YES 

Allow edge weights: YES 

Exclude diagonal: YES 

 

Network Sheet 1 is directed? YES 

 

Degree Measures 

 

1234  

OutdegIndeg nOutde nIndeg  

g 

------ ------ ------ ------  

113,0006,0000,2000,400  

223,0007,0000,2000,467  

333,0006,0000,2000,400  

440,0001,0000,0000,067  

554,0005,0000,2670,333  

669,0004,0000,6000,267  

770,0000,0000,0000,000  

880,0001,0000,0000,067  

998,0004,0000,5330,267  

10 100,0002,0000,0000,133  

11 110,0002,0000,0000,133  

12 124,0003,0000,2670,200  

13 1310,000 10,0000,6670,667  

14 1411,000 10,0000,7330,667  

15 1512,000 10,0000,8000,667  

16 167,0003,0000,4670,200  

 

16 rows, 4 columns, 1 levels. 

 

Graph Centralization -- as proportion, not percentage 

 

12  

OutdegIndeg  

------ ------  

1 Sheet 1 0,5244 0,3822  

 

1 rows, 2 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 11 nov 15 22:05:27 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE H - CLUSTERING COEFFICIENT 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L CALÇADOS - 

NOVA SERRANA XX) 

 

Overall graph clustering coefficient: 0.741 

Weighted Overall graph clustering coefficient: 0.541 

Node Clustering Coefficients 

12 

Clus CoefnPairs 

--------- --------- 

110.83315.000 

220.73821.000 

330.83315.000 

440.000 

550.90010.000 

660.66736.000 

770.000 

880.000 

990.69628.000 

10101.0001.000 

11111.0001.000 

12121.0006.000 

13130.53345.000 

14140.29191.000 

15150.37966.000 

16160.76221.000 

 

Node-level clustering coefficients saved as dataset ClusteringCoefficients (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\ClusteringCoefficients) 

Overall clustering coefficients saved as dataset OverallCC (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\OverallCC) 

Please note that, for undirected graphs, the weighted clustering coefficient is simply transitivity. 

---------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 

Output generated:12 nov 15 21:01:38 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE I - CLOSENESS CENTRALITY MEASURES 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input network dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XX 

Output measures: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-Clo (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-Clo 

(Freeman) Set undefined distances to: Max observed distance plus 1 

(Freeman) Output options: Divide totals into N-1 (Freeman normalization) 

(Valente-Forman) Handle undefined distances: Set reverse distance to zero 

(Valente-Forman) Output options: Divide averages by diameter 

(Reciprocal) Handle undefined distances: Set reciprocal distance to zero 

(Reciprocal) Output options: Averages 

 

 

123456  

OutCl InClo OutVa InVal OutRe InRec  

oseselCloClo cipCl ipClo  

o 

----- ----- ----- ----- ----- -----  

110,536 0,517 0,887 0,650 0,567 0,533  

220,536 0,536 0,887 0,654 0,567 0,567  

330,536 0,517 0,887 0,650 0,567 0,533  

440,333 0,455 0,000 0,692 0,000 0,400  

550,556 0,500 0,892 0,646 0,600 0,500  

660,682 0,484 0,913 0,642 0,767 0,467  

770,333 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000  

880,333 0,455 0,000 0,692 0,000 0,400  

990,652 0,484 0,908 0,642 0,733 0,467  

10 100,333 0,469 0,000 0,696 0,000 0,433  

11 110,333 0,469 0,000 0,696 0,000 0,433  

12 120,556 0,469 0,892 0,637 0,600 0,433  

13 130,714 0,600 0,917 0,667 0,800 0,667  

14 140,750 0,600 0,921 0,667 0,833 0,667  

15 150,789 0,600 0,925 0,667 0,867 0,667  

16 160,625 0,469 0,904 0,637 0,700 0,433  

 

16 rows, 6 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 12 nov 15 21:16:05 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE J - INFORMATION CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L CALÇADOS - 

NOVA SERRANA XX 

Output dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-inf (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-inf 

Diagonal valid:NO 

Note: this procedure automatically symmetrizes matrices by maximum. 

IMPORTANT: this network has isolates. Adjustments have been made, but it would be better to drop the 

isolates, then rerun the procedure. 

 

1  

InfoC  

ent  

-----  

1 1,174  

2 1,205  

3 1,174  

4 0,623  

5 1,134  

6 1,248  

7 0,153  

8 0,623  

9 1,229  

10 0,868  

11 0,868  

12 1,077  

13 1,266  

14 1,336  

15 1,300  

16 1,204  

 

16 rows, 1 columns, 1 levels. 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 12 nov 15 21:36:39 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE K – TRANSITIVITY 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input Network dataset: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE L 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XX 

Output Measures: REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-transit (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE L CALÇADOS - NOVA SERRANA XX-transit 

Method: Triplets (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\Triplets 

 

Triplet Transitivity 

 

 1  

------  

1 0,623  

 

1 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 12 nov 15 21:58:49 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE L - FREEMAN DEGREE CENTRALITY 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX 

Output degree dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-deg (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE D CALÇADOS- NOVA SERRANA XXX-deg 

Output centralization dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-degcz 

(C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\REDE DIVA RARA - NOVA SERRANA XXX-degcz 

Treat data as: Auto-detect 

Output raw scores: YES 

Output normalized scores: YES 

Allow edge weights: YES 

Exclude diagonal: YES 

 

Network Sheet 1 is directed? YES 

 

Degree Measures 

 

1234  

OutdegIndeg nOutde nIndeg  

g 

------ ------ ------ ------  

111,0009,0000,0590,529  

224,0004,0000,2350,235  

332,0002,0000,1180,118  

444,0005,0000,2350,294  

552,0000,0000,1180,000  

662,0000,0000,1180,000  

772,0000,0000,1180,000  

881,0001,0000,0590,059  

990,0000,0000,0000,000  

10 102,0001,0000,1180,059  

11 111,0001,0000,0590,059  

12 121,0000,0000,0590,000  

13 131,0000,0000,0590,000  

14 141,0000,0000,0590,000  

15 155,0004,0000,2940,235  

16 169,000 14,0000,5290,824  

17 175,0005,0000,2940,294  

18 186,0003,0000,3530,176  

 

18 rows, 4 columns, 1 levels. 

 

Graph Centralization -- as proportion, not percentage 

 

12  

OutdegIndeg  

------ ------  

1 Sheet 1 0,3910 0,7024  

 

1 rows, 2 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 15 nov 15 13:56:01 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE M - CLUSTERING COEFFICIENT 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX) 

 

Overall graph clustering coefficient: 0.521 

Weighted Overall graph clustering coefficient: 0.308 

 

Node Clustering Coefficients 

 

12 

Clus CoefnPairs 

--------- --------- 

110.20836.000 

220.66715.000 

330.6673.000 

440.75010.000 

550.5001.000 

660.5001.000 

770.5001.000 

880.5001.000 

990.000 

10100.5001.000 

11110.000 

12120.000 

13130.000 

14140.000 

15150.57121.000 

16160.108120.000 

17170.63315.000 

18180.66715.000 

 

 

Node-level clustering coefficients saved as dataset ClusteringCoefficients (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\ClusteringCoefficients) 

Overall clustering coefficients saved as dataset OverallCC (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\OverallCC) 

 

Please note that, for undirected graphs, the weighted clustering coefficient is simply transitivity. 

 

---------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 

Output generated:15 nov 15 14:12:10 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE N -  CLOSENESS CENTRALITY MEASURES 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input network dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX 

Output measures: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-Clo (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-Clo 

(Freeman) Set undefined distances to: Max observed distance plus 1 

(Freeman) Output options: Divide totals into N-1 (Freeman normalization) 

(Valente-Forman) Handle undefined distances: Set reverse distance to zero 

(Valente-Forman) Output options: Divide averages by diameter 

(Reciprocal) Handle undefined distances: Set reciprocal distance to zero 

(Reciprocal) Output options: Averages 

 

 

 

123456  

OutCl InClo OutVa InVal OutRe InRec  

oseselCloClo cipCl ipClo  

o 

----- ----- ----- ----- ----- -----  

110,288 0,607 0,542 0,918 0,275 0,735  

220,333 0,472 0,569 0,892 0,412 0,564  

330,321 0,472 0,562 0,892 0,353 0,520  

440,333 0,515 0,569 0,902 0,412 0,608  

550,340 0,200 0,618 0,000 0,382 0,000  

660,340 0,200 0,618 0,000 0,382 0,000  

770,340 0,200 0,618 0,000 0,382 0,000  

880,258 0,459 0,520 0,889 0,225 0,490  

990,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000  

10 100,321 0,436 0,562 0,882 0,353 0,475  

11 110,309 0,436 0,556 0,882 0,314 0,475  

12 120,327 0,200 0,611 0,000 0,343 0,000  

13 130,327 0,200 0,611 0,000 0,343 0,000  

14 140,327 0,200 0,611 0,000 0,343 0,000  

15 150,340 0,459 0,572 0,889 0,441 0,549  

16 160,370 0,708 0,585 0,931 0,559 0,873  

17 170,340 0,515 0,572 0,902 0,441 0,608  

18 180,347 0,459 0,575 0,889 0,471 0,534  

 

 

18 rows, 6 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 15 nov 15 14:21:33 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE O - INFORMATION CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX 

Output dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf 

Diagonal valid: NO 

 

Note: this procedure automatically symmetrizes matrices by maximum. 

 

IMPORTANT: this network has isolates. Adjustments have been made, but it would be better to drop the 

isolates, then rerun the procedure. 

 

 

 

1  

InfoC  

ent  

-----  

1 1,145  

2 1,055  

3 0,911  

4 1,023  

5 0,812  

6 0,812  

7 0,812  

8 0,812  

9 0,167  

10 0,812  

11 0,596  

12 0,596  

13 0,596  

14 0,596  

15 1,092  

16 1,242  

17 1,067  

18 1,067  

 

18 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 15 nov 15 16:44:48 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE P –TRANSITIVITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input Network dataset: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE D 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX 

Output Measures: REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-transit (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE D CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-transit 

Method: Triplets (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\Triplets 

 

Triplet Transitivity 

 

1  

------  

1 0,380  

 

1 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 15 nov 15 17:06:05 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE Q - FREEMAN DEGREE CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Input dataset: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE P CALÇADOS - NOVA 

SERRANA XXX 

Output degree dataset: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-deg (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\REDE P 

CALÇADOS NOVA SERRANA XXX-deg 

Output centralization dataset: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-degcz (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE P CALÇADOS -NOVA SERRANA XXX-degcz 

Treat data as: Auto-detect 

Output raw scores: YES 

Output normalized scores: YES 

Allow edge weights: YES 

Exclude diagonal: YES 

Network Sheet 1 is directed? YES 

Degree Measures 

1234  

Outde Indeg nOutd nInde  

gegg  

----- ----- ----- -----  

112,000 5,000 0,059 0,147  

223,000 0,000 0,088 0,000  

336,000 2,000 0,176 0,059  

440,000 6,000 0,000 0,176  

550,000 0,000 0,000 0,000  

660,000 0,000 0,000 0,000  

770,000 0,000 0,000 0,000  

880,000 1,000 0,000 0,029  

990,000 0,000 0,000 0,000  

10 100,000 1,000 0,000 0,029  

11 119,000 9,000 0,265 0,265  

12 120,000 0,000 0,000 0,000  

13 130,000 0,000 0,000 0,000  

14 140,000 0,000 0,000 0,000  

15 154,000 3,000 0,118 0,088  

16 160,000 2,000 0,000 0,059  

17 170,000 2,000 0,000 0,059  

18 180,000 2,000 0,000 0,059  

19 190,000 0,000 0,000 0,000  

20 200,000 0,000 0,000 0,000  

21 210,000 0,000 0,000 0,000  

22 220,000 0,000 0,000 0,000  

23 230,000 0,000 0,000 0,000  

24 240,000 0,000 0,000 0,000  

25 250,000 0,000 0,000 0,000  

26 263,000 0,000 0,088 0,000  

27 270,000 0,000 0,000 0,000  

28 280,000 0,000 0,000 0,000  

29 293,000 3,000 0,088 0,088  

30 306,000 2,000 0,176 0,059  

31 311,000 3,000 0,029 0,088  

32 322,000 2,000 0,059 0,059  

33 333,000 2,000 0,088 0,059  

34 342,000 0,000 0,059 0,000  

35 352,000 1,000 0,059 0,029  

35 rows, 4 columns, 1 levels. 

Graph Centralization -- as proportion, not percentage 

 

12  

OutdegIndeg  

------ ------  

1 Sheet 1 0,2327 0,2327  

1 rows, 2 columns, 1 levels. 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 19 nov 15 20:57:29 
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APÊNDICE R - CLUSTERING COEFFICIENT 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE P CALÇADOS -NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE PIXONE NOVA 

SERRANA XXX) 

 

Overall graph clustering coefficient: 0.191 

Weighted Overall graph clustering coefficient: 0.137 

 

Node Clustering Coefficients 

 

12 

Clus CoefnPairs 

--------- --------- 

110.25010.000 

220.3333.000 

330.00028.000 

440.26715.000 

550.000 

660.000 

770.000 

880.000 

990.000 

10100.000 

11110.10666.000 

12120.000 

13130.000 

14140.000 

15150.20010.000 

16160.0001.000 

17170.0001.000 

18180.0001.000 

19190.000 

20200.000 

21210.000 

22220.000 

23230.000 

24240.000 

25250.000 

26260.0003.000 

27270.000 

28280.000 

29290.25010.000 

30300.09521.000 

31310.3333.000 

32320.1673.000 

33330.2506.000 

34340.5001.000 

35350.5001.000 

 

Node-level clustering coefficients saved as dataset ClusteringCoefficients (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\ClusteringCoefficients) 

Overall clustering coefficients saved as dataset OverallCC (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\OverallCC) 

 

Please note that, for undirected graphs, the weighted clustering coefficient is simply transitivity. 

---------------------------------------- 

Running time:00:00:01 

Output generated:19 nov 15 21:10:16 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies
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APÊNDICE S - CLOSENESS CENTRALITY MEASURES 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Input network dataset: REDE P CALÇADOS -NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE P 

CALÇADOS - NOVA SERRANA  

Output measures: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-Clo (C:\Users\Cassio\Documents\REDE P 

CALÇADOS - NOVA SERRANA  

(Freeman) Set undefined distances to: Max observed distance plus 1 

(Freeman) Output options: Divide totals into N-1 (Freeman normalization) 

(Valente-Forman) Handle undefined distances: Set reverse distance to zero 

(Valente-Forman) Output options: Divide averages by diameter 

(Reciprocal) Handle undefined distances: Set reciprocal distance to zero 

(Reciprocal) Output options: Averages 

 

123456  

OutCl InClo OutVa InVal OutRe InRec  

oseselCloClo cipCl ipClo  

o 

----- ----- ----- ----- ----- -----  

110,222 0,225 0,396 0,347 0,208 0,250  

220,245 0,167 0,458 0,000 0,270 0,000  

330,241 0,175 0,431 0,059 0,294 0,059  

440,167 0,231 0,000 0,376 0,000 0,275  

550,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

660,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

770,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

880,167 0,221 0,000 0,370 0,000 0,191  

990,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

10 100,167 0,211 0,000 0,364 0,000 0,159  

11 110,239 0,231 0,405 0,350 0,324 0,309  

12 120,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

13 130,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

14 140,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

15 150,236 0,221 0,403 0,345 0,265 0,216  

16 160,167 0,205 0,000 0,360 0,000 0,163  

17 170,167 0,205 0,000 0,360 0,000 0,163  

18 180,167 0,205 0,000 0,360 0,000 0,163  

19 190,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

20 200,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

21 210,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

22 220,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

23 230,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

24 240,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

25 250,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

26 260,238 0,167 0,455 0,000 0,252 0,000  

27 270,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

28 280,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000  

29 290,210 0,221 0,388 0,345 0,187 0,216  

30 300,238 0,209 0,404 0,337 0,289 0,164  

31 310,219 0,221 0,394 0,345 0,189 0,216  

32 320,221 0,219 0,395 0,344 0,203 0,201  

33 330,222 0,219 0,396 0,344 0,218 0,201  

34 340,227 0,167 0,424 0,000 0,218 0,000  

35 350,221 0,215 0,395 0,341 0,203 0,176  

 

35 rows, 6 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 20 nov 15 20:27:52 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE T - INFORMATION CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE P CALÇADOS -NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE P CALÇADOS 

-NOVA SERRANA XXX 

Output dataset: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf 

Diagonal valid:NO 

Note: this procedure automatically symmetrizes matrices by maximum. 

 

IMPORTANT: this network has isolates. Adjustments have been made, but it would be better to drop the 

isolates, then rerun the procedure. 

 

1  

Info  

Cent  

----  

1 0,022  

2 0,022  

3 0,022  

4 0,022  

5 0,022  

6 0,007  

7 0,007  

8 0,022  

9 0,007  

10 0,021  

11 0,022  

12 0,007  

13 0,007  

14 0,007  

15 0,022  

16 0,022  

17 0,022  

18 0,022  

19 0,007  

20 0,007  

21 0,007  

22 0,007  

23 0,007  

24 0,007  

25 0,007  

26 0,022  

27 0,007  

28 0,007  

29 0,022  

30 0,022  

31 0,022  

32 0,022  

33 0,022  

34 0,022  

35 0,022  

 

35 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 20 nov 15 20:55:10 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies.
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APÊNDICE U –TRANSITIVITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input Network dataset: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE P 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX 

Output Measures: REDE P CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-transit (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE P CALÇADOS -NOVA SERRANA XXX-transit 

Method: Triplets (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\Triplets 

 

Triplet Transitivity 

 

 1  

-----  

1 0,193  

 

1 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 20 nov 15 21:19:52 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE V - FREEMAN DEGREE CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX 

Output degree dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-deg (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-deg 

Output centralization dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-degcz 

(C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-degcz 

Treat data as: Auto-detect 

Output raw scores: YES 

Output normalized scores: YES 

Allow edge weights: YES 

Exclude diagonal: YES 

Network Sheet 1 is directed? YES 

 

Degree Measures 

 

1234  

Outde Indeg nOutd nInde  

gegg  

----- ----- ----- -----  

112,000 1,000 0,200 0,100  

222,000 1,000 0,200 0,100  

330,000 0,000 0,000 0,000  

444,000 6,000 0,400 0,600  

550,000 0,000 0,000 0,000  

661,000 0,000 0,100 0,000  

772,000 2,000 0,200 0,200  

880,000 0,000 0,000 0,000  

992,000 3,000 0,200 0,300  

10 103,000 3,000 0,300 0,300  

11 111,000 1,000 0,100 0,100  

 

 

11 rows, 4 columns, 1 levels. 

 

Graph Centralization -- as proportion, not percentage 

 

12  

OutdegIndeg  

------ ------  

1 Sheet 1 0,2700 0,4900  

 

1 rows, 2 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 22 nov 15 10:15:38 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE W - CLUSTERING COEFFICIENT 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX) 

 

Overall graph clustering coefficient: 0.592 

Weighted Overall graph clustering coefficient: 0.328 

 

Node Clustering Coefficients 

 

12 

Clus CoefnPairs 

--------- --------- 

111.0001.000 

221.0001.000 

330.000 

440.13315.000 

550.000 

660.000 

770.5003.000 

880.000 

990.5003.000 

10100.4176.000 

11110.000 

 

 

Node-level clustering coefficients saved as dataset ClusteringCoefficients (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\ClusteringCoefficients) 

Overall clustering coefficients saved as dataset OverallCC (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\OverallCC) 

 

Please note that, for undirected graphs, the weighted clustering coefficient is simply transitivity. 

 

---------------------------------------- 

Running time:00:00:01 

Output generated:22 nov 15 10:52:18 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE X - CLOSENESS CENTRALITY MEASURES 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input network dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX 

Output measures: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-Clo (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-Clo 

(Freeman) Set undefined distances to: Max observed distance plus 1 

(Freeman) Output options: Divide totals into N-1 (Freeman normalization) 

(Valente-Forman) Handle undefined distances: Set reverse distance to zero 

(Valente-Forman) Output options: Divide averages by diameter 

(Reciprocal) Handle undefined distances: Set reciprocal distance to zero 

(Reciprocal) Output options: Averages 

 

 

 

123456  

OutCl InClo OutVa InVal OutRe InRec  

oseselCloClo cipCl ipClo  

o 

----- ----- ----- ----- ----- -----  

110,323 0,345 0,555 0,636 0,383 0,383  

220,303 0,294 0,536 0,591 0,350 0,317  

330,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000  

440,345 0,435 0,573 0,691 0,483 0,650  

550,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000  

660,323 0,200 0,618 0,000 0,358 0,000  

770,333 0,357 0,564 0,645 0,400 0,433  

880,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000  

990,333 0,385 0,564 0,664 0,400 0,500  

10 100,345 0,357 0,573 0,645 0,450 0,467  

11 110,294 0,345 0,527 0,636 0,308 0,383  

 

 

11 rows, 6 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 22 nov 15 11:01:51 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE Y - INFORMATION CENTRALITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S CALÇADOS 

- NOVA SERRANA XXX 

Output datasetREDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-inf 

Diagonal valid: NO 

 

Note: this procedure automatically symmetrizes matrices by maximum. 

 

IMPORTANT: this network has isolates. Adjustments have been made, but it would be better to drop the 

isolates, then rerun the procedure. 

 

 

1  

Info  

Cent  

----  

1 0,045  

2 0,044  

3 0,036  

4 0,045  

5 0,009  

6 0,044  

7 0,045  

8 0,009  

9 0,045  

10 0,045  

11 0,044  

 

11 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 22 nov 15 11:14:01 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 
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APÊNDICE Z –TRANSITIVITY 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Input Network dataset: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX (C:\Users\Cassio\Documents\REDE S 

CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX 

Output Measures: REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-transit (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET 

data\REDE S CALÇADOS - NOVA SERRANA XXX-transit 

Method: Triplets (C:\Users\Cassio\Documents\UCINET data\Triplets 

 

Triplet Transitivity 

 

             1  

         -----  

1    0,278  

 

1 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 22 nov 15 11:52:13 

UCINET 6.587 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies 


