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Resumo: Diante de um mercado altamente competitivo, as organizações inseridas nesse
ambiente buscam diferentes formas e estratégias para alcançarem diferenciais competitivo
sobre as demais. Uma das alternativas existentes é a formação de redes interorganizacionais.
As redes aqui, são empreendimentos menos formalizados, baseados na confiança e
cooperação, nas quais a interdependência entre as organizações as tornam mais fortes e mais
dependentes da parceria. Identificando os atributos sócio-demográficos e sócio-relacionais, o
referido estudo, utilizando-se da Análise de Redes Sociais (ARS), analisou a dinâmica de
redes informais no setor farmacêutico de Boa Vista-RR, composta em sua grande maioria por
empresas de pequeno porte. Por meio da técnica bola de neve, obteve-se uma amostra com 52
respondentes e envolvimento de 90 atores. Como resultados, identificou-se cinco facções
distintas. Também se observou que a reputação é um elemento determinante para a construção
de uma eficiente estrutura de relações. Sugere-se para estudos futuros uma análise
longitudinal no setor farmacêutico e aplicação dessa mesma metodologia em outros setores.
Palavras-chave: Análise de redes sociais. Redes informais. Setor farmacêutico.
1 Introdução
No atual contexto do mercado globalizado onde a instabilidade da vantagem competitiva,
consequência da intensiva disputa entre as empresas, de uma demanda seletiva e das
mudanças tecnológicas, vêm influenciando as empresas a manterem-se em constante
adaptação, moldando e sendo moldadas pelo seu ambiente externo, através de novas formas e
modelos de gestão, novas arquiteturas e estratégias, com intuito de conquistar e consolidar
posições competitivas no mercado global ou local.
Nessa temática surge a formação de redes interorganizacionais como alternativa para que a
empresa se firme no contexto competitivo. As redes aqui, são empreendimentos menos
formalizados, baseados na confiança e cooperação, nos quais a interdependência entre as
organizações as tornam mais fortes e mais dependentes da parceria. Baseadas na cooperação,
as redes têm como objetivo principal potencializar os lucros de seus associados, sendo que,
dentro dos benefícios que a rede promove destacam-se a flexibilidade e economia de escalas
similares a das grandes empresas.
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Entretanto, apesar de perceberem-se grandes vantagens, associar-se a uma rede é um desafio,
onde a visão individualista deve ser superada e então substituída por uma visão mais
coletivista, que envolve um relacionamento aberto com outros empresários e a participação
conjunta na tomada de decisões.
Por meio da Análise de Redes Sociais, esse estudo objetivou analisar o fenômeno de redes
informais utilizando o setor farmacêutico localizado em Boa Vista-Roraima. As organizações
pertencentes a esse mercado, com exceção de três atores, são caracterizadas como pequeno
porte.
2 Referencial Teórico
2.1 Conceito de confiança
A literatura organizacional sobre confiança apresenta inúmeros conceitos provenientes de
diversas áreas do conhecimento, tais como a psicologia, a sociologia e a economia, o que
conduziu a variadas definições do construto confiança (SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL,
2002; LEWICKI; TOMLINSON; GILLESPIE, 2006).
Lewicki, Tomlinson e Gillespie (2006) afirmam que existem diferentes tradições de estudo
sobre tradições, neste trabalho será utilizado o caminho proposto por Rousseau et al. (1998)
onde a confiança é um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar certa
vulnerabilidade baseado em expectativas positivas das intenções ou dos comportamentos de
outros. Confiança é a garantia de que os parceiros não explorarão a vulnerabilidade de outros
nas transações (BARNEY; HANSEN, 1994; McALLISTER, 1995; GULATI; NICKERSON,
2008).
Confiar, naturalmente, não permite às pessoas controlar ou antecipar sem margem de erro o
comportamento de outros, mas torna possível uma compreensão destas interações.
Consequentemente, confiar é um pré-requisito do comportamento e é nada menos do que um
fato básico da vida social. Desta forma, a confiança é um mecanismo que reduz a
complexidade e permite às pessoas lidarem com os altos níveis de incerteza e complexidade
da vida contemporânea (LUHMANN, 1979; GULATI; NICKERSON, 2008).
A análise do conceito de confiança apresenta características multifacetadas e distintas tais
como as dimensões cognitiva, emocional e comportamental (Lewis; Weigert, 1985;
DASGUPTA; SERAGELDIN, 2001). Confiança é baseada em um processo cognitivo que
discrimina entre pessoas e instituições que são dignas de confiança, não dignas de confiança e
neutras.
A manifestação da confiança no nível cognitivo da experiência é alcançada quando os atores
sociais já não necessitam ou querem evidências adicionais para confiar. O elemento cognitivo
em confiança é caracterizado por um ‘salto’ cognitivo além das expectativas que a razão e a
experiência sozinha autorizariam, os quais são a sua base (LEWIS; WEIGERT, 1985).
Dentro da vertente da literatura que define a confiança como uma escolha de comportamento,
duas imagens contrastantes de escolhas têm sobressaído, uma que tem por base a escolha
racional e outra a escolha relacional. A perspectiva de escolha racional apresenta uma
orientação calculada em relação a risco através de escolhas racionais e eficientes, enquanto
que a perspectiva de escolha relacional é inserida uma orientação social em relação a pessoas
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e a sociedade como um todo (KRAMER, 2000). McAllister (1995) compreende a confiança
dentro do contexto do relacionamento, no qual os laços emocionais que ligam indivíduos
podem fornecer a base para a confiança, assim como sua importância nos relacionamentos de
base afetiva e na qualidade do comportamento interpessoal.
Morrow et al. (1999) consideraram seu modelo de mensuração da confiança nas dimensões
cognitiva e afetiva. As confianças cognitivas e afetivas se referem ao processo para
determinar se um indivíduo, um grupo ou uma organização são confiáveis, ou seja, estes
termos se referem a como alguém desenvolve boas razões para decidir que outros podem ser
confiáveis ou em como os vínculos emocionais da confiança se desenvolvem.
Para os autores a confiança cognitiva é de natureza objetiva e está baseada em um processo
racional, metódico que resulta em um julgamento que um indivíduo, um grupo ou uma
organização sejam confiáveis. Já a confiança afetiva é de natureza subjetiva porque é baseada
no humor, nos sentimentos ou nas emoções que uma tem a respeito da confiabilidade
percebida de um indivíduo, de um grupo ou de uma organização. A confiança geral é uma
avaliação total da confiabilidade que alguém tem para um indivíduo, um grupo ou uma
organização. Os autores assinalam que a confiança geral contém as dimensões cognitiva e
afetiva, mas pode também ser baseada em outros tipos de avaliações (MORROW et al.,
1999).
A confiança de natureza afetiva está alicerçada nos atributos de um indivíduo a respeito dos
motivos de seus comportamentos, deve ser limitada aos contextos da interação frequente,
onde há dados sociais suficientes para permitir fazer de atribuições confiáveis sobre seu
comportamento (LEWIS; WIEGERT, 1985). As pessoas fazem investimentos emocionais nos
relacionamentos que consideram confiáveis, expressam cuidado genuíno e têm interesse no
bem estar dos seus pares, acreditam na virtude intrínseca dos relacionamentos e acreditam na
sua reciprocidade (McALLISTER, 1995). Embora existam fatores externos que fazem o
comportamento de pares fundamentarem o relacionamento (preditivo) em fundamentos para a
confiança cognitiva, existem estudos que sugerem fundamentações sobre a força da confiança
de natureza afetiva.
Continuando, Hansen et al. (2002) argumentam que um senso de pertencimento e sentimento
de moralidade poderiam ser afetados pelos processos cognitivos e afetivos em diferentes
formas. No nível cognitivo os indivíduos fazem julgamento do pertencimento usando
informações guardadas em suas experiências passadas com outros membros ou com o grupo
como um todo. No nível afetivo os julgamentos são baseados em sentimentos que refletem
satisfação em suas experiências com outros membros do grupo.
O indivíduo toma a decisão de sentimentos de moralidade baseados em respostas afetivas
globais de pertencimento no grupo, isto sugere, conforme interpretação de Hansen et al.
(2002), que o entusiasmo em permanecer no grupo está largamente baseado em elementos
afetivos de modos, sentimentos ou emoções, portanto o sentimento de confiança é maior do
aspecto afetivo do que o cognitivo.
2.2 Redes de Empresas
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São inúmeras as definições para redes, as quais apresentam diversos significados e
aplicações nos mais variados contextos (BALESTRIN; VARGAS, 2004; ZANCAN;
SANTOS; CAMPOS, 2012). Para Gummesson (2005), rede é um grupo de relacionamentos
que pode se transformar em modelos extremamente complexos. Segundo Marcon e Moinet
(2001), a estratégia-rede consiste em criar ou em ativar e orientar as ligações tecidas entre os
agentes no âmbito de um projeto mais ou menos definido. As redes interorganizacionais
podem ser compreendidas como um conjunto de organizações que utilizam a configuração em
rede para alcançar coletivamente certos objetivos organizacionais (FAGGION et al., 2002).
Complementando, Martin-Rios (2012) afirma que as redes proporcionam um maior acesso a
informações, conhecimentos, status, mercados, tecnologias e entre outros insumos.
A cooperação entre as empresas, na forma de redes, desponta como uma quebra
paradigmática na forma de condução dos negócios, pois compreende-se por rede
interorganizacional uma organização composta por um conjunto de empresas com objetivos
comuns, formalmente relacionadas, com prazo ilimitado de existência, de escopo variado de
atuação, na qual cada membro mantém sua individualidade legal, apresenta a possibilidade de
participar diretamente das decisões e de dividir simetricamente com os demais os benefícios e
os ganhos alcançados pelos esforços coletivos (VERSCHOORE, 2004).
A importância do ambiente nas redes é relevante pois as formas de organização econômica
estão enraizadas em culturas e instituições, pois não se desenvolvem em vácuo social, assim
cada sociedade tende a gerar os próprios sistemas organizacionais (CASTELLS, 2009).
Segundo Fukuyama (1996) a vida econômica é profundamente entrelaçada com a vida social
e não pode ser divorciada da cultura ou compreendida fora dos costumes, princípios morais e
hábitos da sociedade no qual ela se insere. Uma organização pode participar de uma rede
interfirma objetivando demonstrar ou melhorar sua imagem ou reputação em seu ambiente de
atuação (MARTIN-RIOS, 2012). A confiança é uma das regras universais das redes, segundo
Marcon e Monet (2001) independentemente da cultura, assim como a cooptação e o número
limitado de membros.
Embora o fenômeno social das redes não seja algo recente, as redes interorganizacionais
representam uma forma contemporânea de configuração sócio-organizacional colaborativa. A
colaboração surgiu à medida que a sociedade e as organizações foram se estruturando,
levando pessoas e organizações a manterem inter-relações sociais (BALESTRIN; VARGAS,
2002).
Neste contexto, o conceito de rede colaborativa assume uma importância relativa considerável
na vida das organizações, uma vez que as redes de instituições, constituídas em torno de áreas
de interesse comum, tem sido uma característica da postura cooperativa em busca de aumento
de produtividade. A postura de cooperação é fortemente sustentada por processos de
cooperação articulados em torno das redes colaborativas (RAUD, 1999).
Partindo da nomenclatura da sociologia, Verschoore e Balestrin (2010) identifica como
fatores fundamentais para o desenvolvimento destas redes a acumulação de capital inicial,
capacidade de gestão e qualificação técnica, confiança recíproca e bom clima social, além de
necessitarem, para obter maior competitividade, de flexibilidade em relação às demandas
internas e externas. A confiança é uma das regras universais das redes, segundo Marcon e
Monet (2001) independentemente da cultura, assim como a cooptação e o número limitado de
membros, sempre porem gerando uma relação ambígua entre dependência e independência de
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cada elemento componente em relação à própria rede, mencionada por Balestro e Vershoore
(2004).

3 Metodologia da Pesquisa
O método de pesquisa empregado foi o quantitativo, mais especificamente questionário com a
inclusão da ARS, que possibilita avaliar tanto os aspectos descritivos dos relacionamentos,
quanto às análises estatísticas causais de tais fenômenos (HANNEMAN, 2001), bem como os
impactos dos mesmos sobre a atividade empresarial. Escolheu-se incluir o método de análise
de redes sociais por este incluir informações sobre o relacionamento entre os integrantes de
um grupamento de empresas e pela pertinência do método na análise de fenômenos sociais.
Foram investigadas 52 empresas que estavam em operação em Boa Vista. Foram
entrevistados os proprietários, gerentes, farmacêuticos e auxiliares de gerencia destas
empresas, tendo sido consideradas as relações destes como representativas das relações da
organização. O processo de localização das empresas foi por meio da “bola de neve”.
Ainda sobre a coleta de dados, foi utilizado como instrumento de coleta um questionário
composto por perguntas abertas e fechadas composto por duas partes, dados de identificação e
dados relacionais. Os dados de identificação, com questões fechadas, contemplam questões
preliminares que serviram para identificar o perfil sócio-demográfico do respondente. Os
dados relacionais foram obtidos através de questões abertas em que o respondente teve de
mencionar espontaneamente o nome daqueles com quem mantinha relações.
3.1 Análise dos dados
Os dados relacionais foram inicialmente tabulados com software Microsoft Excel, para serem
posteriormente transferidos para os softwares UCINET 6.171 e PAJEK 1.10, onde foi a
análise de redes sociais do grupamento de empresas. Foram analisados os aspectos relacionais
de confiança baseada em características, formadas pelas relações familiares entre os
empresários do setor, e as relações de compadrio dos mesmos; de confiança baseada em
processos, baseada em relações comerciais e não comerciais, que por sua vez são compostas
pelas relações de amizade e pela possibilidade de prévio trabalho conjunto em atividades
anteriores; e de confiança baseada em instituições, baseada na reputação dos empresários e
pelas associações e agremiações a que os mesmos pertencem.
Para se analisar individualmente cada ator, foram utilizadas diferentes medidas de
centralidade, nomeadamente, o grau de centralidade, o grau de intermediação e a
centralidade geodésica. O grau de centralidade é utilizado em redes simétricas que se
manifesta pelas relações diretas de cada ator (RODRIGUES; MÉRIDA, 2006).
Para Wasserman e Faust (1994), na centralidade de intermediação a interação entre atores
não adjacentes pode depender de outros, que podem potencialmente ter algum controle sobre
estas interações. Indica ainda, para cada ator em que medida está em uma posição
intermediária nas comunicações geodésicas, ou seja, as distâncias mais curtas, em relação aos
demais atores. Atores com maior intermediação têm maior poder, já que controlam os fluxos
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de comunicação otimizados, ou seja, mais atores dependem dele para se conectar a outros. A
centralidade geodésica permite identificar os atores mais centrais em termos de estrutura
central da rede.
Os resultados obtidos de cada um destas medidas de centralidade foram agrupados em um
único índice chamado de mediun, com variação de 0 a 1. A principal razão da utilização deste
índice unificado foi impedir que, por suas características conceituais, um determinado tipo de
centralidade acabasse por criar vieses no modelo proposto.
4 Resultados
4.1 Perfil sócio-demográfico
A amostra é composta por trinta e oito respondentes do sexo masculino, correspondendo a
73,08%. Têm-se quatorze ou 26,92% dos respondentes pertencentes ao sexo feminino. Em
relação ao cargo dos respondentes, a maior parte é composta por proprietários das empresas,
com dezesseis respondentes (30,77%). Em seguida têm-se os gerentes e assistentes de gerente,
ambos totalizando treze respondentes (25% cada). Por fim, dez farmacêuticos foram
entrevistados, equivalendo a 19,23%.
Quando questionados sobre a naturalidade, apenas dez respondentes afirmaram ser naturais de
Roraima (19,23%), enquanto naturais do Nordeste correspondem a 50% ou vinte e seis do
total de entrevistados. Em seguida tem-se o Sudeste com sete respondentes (13,46%), Centro
Oeste com quatro respondentes (7,69%) e um da Venezuela (1,92%). Com esses dados, é
notável a existência de um quantitativo baixo de roraimenses atuando no mercado
farmacêutico. Também é possível observar a existência de um alto fluxo migratório de
pessoas provenientes da região nordeste, em especial do estado do Maranhão.
Sobre o tempo de trabalho do respondente na organização, nove respondentes ou 17,31%
possuem até um ano de trabalho na organização. De 1 à 3 anos obteve um quantitativo de
dezesseis respondentes equivalendo a 30,78% do total. Após, de 4 à 6 anos, identificou-se
nove respondentes (17,31%); 7 à 9 anos com cinco respondentes (9,61%); 10 à 12 anos com
oito respondentes (15,38%). Por fim, com mais de doze anos, têm-se cinco respondentes ou
9,61%.
No quesito tempo de fundação das organizações, três (5,88%) respondentes afirmaram que a
organização havia sido criada até a década de 90. Cinco (9,80%) afirmaram que isso ocorreu
entre os anos 91 e 95, três (5,88%) entre os anos 96 e 2000. Entre os anos 01 e 05, houve um
crescimento de farmácias, correspondido por vinte (37,25%) respondentes. Logo após, esse
crescimento ainda continua, de forma mais branda, entre os anos 06-10, onde onze (21,57%)
responderam que a fundação ocorreu nesse intervalo de tempo, enquanto dez (19,61%)
pessoas responderam que a mesma foi fundada após o ano de 2010.
4.2 Aspectos Relacionais
4.2.1 Relações baseadas na família
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O mapa relacional encontrado para analisar as relações baseadas na família encontra-se na
Figura 1. Do total relações possíveis envolvendo 90 atores, foi possível identificar sete
aglomerados relacionando 34 deles, ou seja, correspondendo a 37,78%. Dois desses
aglomerados destacam-se.

Figura 1 – Mapa relacional das relações baseadas na família

A
B

Fonte: Elaborado pelos autores.

O primeiro, identificado aqui como “A”, com nove atores, caracteriza-se por ter em sua
maioria farmácias identificadas com o mesmo nome e por demonstrar que todos se
reconhecem. No segundo aglomerado, “B”, possui dez atores pertencentes ao mesmo e
diferencia-se de “A” por ter em sua formação farmácias com diferentes nomes e um ator com
medidas de centralidade superiores aos demais. Dessa forma, levando-o a assumir uma
posição mais central dentro do referido aglomerado. Os demais grupos familiares são menores
e possuem relações em equilíbrio.
Quanto a caracterização das medidas de centralidades, elas estão descritas na Tabela 1.
Tabela 1 – Medidas de centralidade das relações baseadas na família
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Identificou-se que o Ator 53 possui Medium igual a 1, confirmando que o mesmo, dentro da
rede na qual está incluso, tem posição de destaque. Esse valor máximo ocorre devido ao
mesmo possuir maior Grau de Centralidade (10,112), Grau de Intermediação (0,204) e
Centralidade Geodésica (47,685) dentro dos laços analisados. Logo após, ainda no grupo “B”,
com exceção do ator 58 com Medium 0,079, todos os demais atores possuem medidas de
Centralidade e Medium iguais.
Os atores do Grupo “A” e dos demais aglomerados também possuem medidas de
centralidades idênticos dentro de seus grupos, confirmando assim que nenhum ator tem
relação de poder maior sobre outro.
4.2.2 Relações baseadas na amizade
Quanto as relações de amizade, a Figura 2 esboça a conjuntura da rede baseada no atributo em
questão. Observa-se que a rede envolve 83 atores ou 92,22% do total de organizações citadas,
demonstrando que todos os envolvidos se relacionam.
Figura 2 - Mapa relacional das relações baseadas na amizade
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Identificou-se três diferentes facções, ressaltadas pelas cores vermelho, preto e cinza. A
facção vermelha tem em sua composição um respondente que atuou como representante
comercial de fabricantes de remédio, dessa forma, o mesmo, indicou organizações dentro da
região de sua atuação quando questionado sobre as relações de amizade no setor.
A facção cinza tem como característica as farmácias localizadas em bairros mais afastados do
centro da cidade. O grupo preto, diferente dos demais, possui relações mais estreitas devido a
possuir organizações com maior tempo de atuação no mercado. Outro aspecto que levou a um
maior entrosamento desses laços, foram os vínculos de amizade iniciado entre os
respondentes no decorrer de cursos de graduação ou pós-graduação em farmácia.
Quadro 2 - Medidas de centralidade das relações baseadas na amizade
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Fonte: Elaborado pelos autores.

O ator 34, conforme explicitado na Quadro 2, possui o maior Grau de Centralidade com
17.978, seguido pelo ator 24 com 14.607. Vale ressaltar que ambos já atuaram no mercado
como representantes comerciais, levando a compreender que os mesmos conhecem vários
outros atores devido as relações de amizades serem previamente iniciadas por meio das
relações comerciais. Quanto ao Grau de Intermediação, novamente os atores 34 e 24,
respectivamente com 28.551 e 21.060, possuem o primeiro e segundo maior índice
comparado aos demais.
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Sobre a Centralidade Geodésica, o ator 59 possui o maior índice com 46.179, seguido do ator
34 com 44.830. Essa situação deu-se devido ao ator 59 possuir um grande número de
familiares no setor, somado as relações iniciadas, durante curso de especialização, com outros
respondentes de diversas localidades da cidade onde o estudo foi realizado.
Quanto ao calculo do Mediun, destacam-se novamente os atores 34, 24 e 59 com índices de
0.990, 0.708 e 0.731, assim, corroborando com a importância de cada um dentro da rede
baseada no aspecto relacional de amizades.
4.2.3 Relações baseadas na reputação
O mapeamento das relações baseadas na reputação resultou na formação de um grande
agrupamento composto por 77 atores. Esse, é formado por quatro fações, destacadas nas cores
vermelho, preto, cinza e azul conforme Figura 3.
Figura 3 - Mapa relacional das relações baseadas na reputação

Fonte: Elaborado pelos autores.

A facção cinza destaca-se por possuir relações mais dispersas. Identificou-se que tal grupo foi
influenciado pelas relações de amizade, ou seja, os amigos indicaram-se uns aos outros como
organizações com potencial de crescer ou se manterem no mercado. O agrupamento azul é
composto por farmácias de menor porte localizadas em regiões mais periféricas da cidade.
O grupo vermelho, com maior interação, possui farmácias com maior poder econômico do
mercado em que atuam. Ressalta-se também a presença de um grande número de farmácias
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apresentadas no aglomerado A da Figura 1. Por fim, dentro da facção preta, observa-se em
sua composição farmácias de pequeno porte ligadas através de relações familiares.
Quadro 3 - Medidas de centralidade das relações baseadas na reputação

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na medida Grau de Centralidade, os atores 6 e 8 possuem os maiores índices, 25.843 e 22.472
(Quadro 3). Isso ocorre devido aos mesmos terem recebido, de forma individual, maiores
indicações de reconhecimento por parte dos respondentes. Em relação ao Grau de
Intermediação, o ator 24, com 12.493, obteve maior índice quando comparado aos demais por
possuir relações com todas as facções.
Com índice de 42.369, o ator 6 possui maior Centralidade Geodésica, acompanhados dos
atores 12 (40.878), 17 (38.400) e 9 (38.388), todos pertencentes a facção vermelha. Para o
Mediun, os atores 6 (0,975), 8 (0,903) e 1 (0,776), consideradas farmácias locais de maior
poder econômico, destacaram-se ante as demais.
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4.2.4 Conjunto geral das Relações
Agrupando todos os dados coletados das dimensões Família, Amizade e Reputação, foi criado
o mapa relacional geral das relações (Figura 4). O mesmo apresenta cinco facções destacadas
nas cores vermelho, azul, preto, cinza e rosa.
Figura 4 - Mapa relacional do conjunto geral das relações

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com atores instalados nos bairros periféricos, a facção rosa diferencia-se por essa
característica. Ainda nesse aglomerado, o ator 34 destaca-se por possuir alto nível de
interação com o restante do grupo. O aglomerado em vermelho, possuindo relações mais
densas que os demais, é composto por farmácia de maior poder econômico e reconhecimento
no mercado.

Quadro 4 - Medidas de centralidade do conjunto geral de relações
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Fonte: Elaborado pelos autores.

O grupo na cor preta possui laços relacionais ligados ao fator tempo, ou seja, possuem
relações com organizações que atuam no mercado há mais anos que as demais. A facção azul,
semelhante a rosa, tem como pontos em comum a localização das organizações, no caso, no
Raiar do Sol e Cidade Satélite e a presença de um ator em destaque, o 24. Por fim, a facção
cinza diferencia-se das demais por possuir laços com ênfase na família.
Analisando as medidas de centralidade da Quadro 4, o ator 34 predomina sobre os demais em
Grau de Centralidade (29.123) e Intermediação (13,384). Essa condição é resultante de seu
__________________________________________________________________________________________
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alto nível de interação com seu grupo e com as demais fações. Em Centralidade Geodésica, o
ator 9 sobressai-se por ter relacionamentos baseados em aspectos pautado na reputação e
família.
Calculado a média das medidas de centralidade, os atores 34 e 6, com 0,990 e 0,887, possuem
os maiores índices da rede. O primeiro devido a seus relacionamentos enquanto o segundo,
resultante do reconhecimento obtido dentro do setor farmacêutico.
5 Considerações finais
O presente trabalho analisou a estrutura sócio-relacional do setor farmacêutico em Boa Vista Roraima. Para tal, foi levantado o perfil sócio-demográfico do setor farmacêutico de Boa
Vista, identificados os aspectos estruturais do conjunto de atores e analisado os atributos
relacionais baseados em confiança do conjunto de atores sociais. Identificou-se que as
mulheres representam a minoria no setor comparado aos homens. Sobre os cargos, buscou-se
localizar, em escala de prioridade, primeiramente o proprietário, seguidos de gerente,
farmacêutico e, por fim, assistente de gerente.
Sobre o aspecto da Naturalidade, identificou-se um alto fluxo migratório no que tange aos
respondentes, ou seja, a maioria, são naturais de outros Estados. Tal situação pode vir a
interferir na consolidação das relações de amizade e, dessa forma, interferir diretamente na
reputação do mesmo perante os demais atores na rede.
No aspecto tempo de trabalho na organização, observou-se uma baixa rotatividades no setor
pois, com o passar dos anos, vários respondentes ainda permanecem na mesma organização.
Dessa forma, foi possível identificar que os colaboradores que possuem maior tempo de casa,
também possuem maior grau de interação quanto ao aspecto amizade. Isso foi comprovado no
mapa relacional de amizades, que envolveu quase a totalidade de atores identificados.
Observou-se também um grande crescimento no setor a partir dos anos 2000 e que ainda se
propaga até os dias atuais. Pode-se afirmar que, com a expansão da cidade de Boa Vista,
novas empresas surgem acompanhando essa tendência.
Sobre os aspectos relacionais, observa-se a existência de atores chave na rede, ao mesmo
tempo em que se observa que as relações não são homogêneas, vindo a formas claros
subgrupos perfeitamente definidos. Na rede, elementos como o poderio econômico, a
localização geográfica e as relações familiares são determinantes para a formação das
diferentes regiões do mapa relacional.
Identifica-se ainda um conjunto de atores chave em número reduzido que, em conjunto, detém
relacionamento diversos, de forma que em caso teriam condição de influenciar a todo a rede
de atores. Ao contrario da reputação, mesmo tendo importância, o impacto das amizades e das
relações familiares é bem menos significativo, o que permiti inferir que neste setor existe um
nível aceitável de profissionalismos nas relações interorganizacionais.
Recomenda-se para estudos futuros uma analise longitudinal que permita avaliar o processo
evolutivo das relações das redes do setor farmacêutico. Também sugere-se a aplicação dessa
mesma metodologia em outras redes, tais como varejo e confecções, panificação, ourivesaria
e entre outros setores formados por pequenas empresas cuja a sobrevivência possa via
depender de sua capacidade de atuação conjunta e cooperação.
__________________________________________________________________________________________
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