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A expressão rede diz respeito a uma forma de estrutura organizativa 

que se relaciona com descentralização, encadeamento, interdependência, 

conectividade, flexibilidade e, também, empoderamento. Organizar-se em rede 

significa articular-se e retroalimentar-se. A rede é uma metáfora ao tecido, à teia: união 

e entrelaçamento que transforma ‘fios soltos’ em tecido, malha, em estrutura reticulada, 

que confere força e unidade a partir do contato e da conexão entre elementos (grupos 

ou pessoas), que forma um conjunto de laços. Os laços seriam as conexões, episódios, 

vínculos de uma relação social. Não é exatamente um conceito novo, e nem tampouco 

o mercado ou a hierarquia estão desaparecendo. Porém, contemporaneamente, sua 

implicação mais freqüente corresponde a estruturas democráticas voltadas a projetos 

com acento ‘autônomo’.  

No campo acadêmico, a compreensão de redes 2  enquanto laços 

realimentados, tem sua origem na Biologia, em que a rede seria o padrão de 

organização comum a todos os sistemas vivos3. Nas ciências sociais, segundo Molina 

(2001), a análise de redes busca descobrir estruturas, normas de interação. Com isso, 

trataremos de situar o conceito através da abordagem das redes sociais e das redes 

de colaboração. A rede se configura em um determinado arranjo em que recursos e 

capitais são mobilizados, identidades delimitadas, e relações de poder consolidadas, 

segundo Mior (2005). Redes são comunidades, virtuais ou presencialmente 

constituídas, estruturas através das quais fluem os recursos.  

Em análise de redes sociais encontramos tanto uma ampla literatura 

quanto técnicas, métodos e softwares específicos para análise e visualização das 

estruturas dos dados relacionais. Porém, neste trabalho, não utilizaremos estas 

ferramentas metodológicas e gráficas para demonstrar visualmente a rede que 
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3 Autores como Fritjof Capra, Humberto Maturana e Francisco Varela escrevem amplamente 
sobre a acepção de redes no sentido ecológico, através da área do conhecimento chamada 
biologia da cognição; Félix Guattari e Gilles Deleuze, na área da psicologia social, para além da 
rede utilizam a metáfora do rizoma para definir o padrão das estruturas sociais, 
interdependentes e retroalimentadas. 



estamos analisando, mas utilizaremos as bases conceituais de redes sociais como, 

para situarmos e definirmos a compreensão de redes pertinente a esta pesquisa: 

conjuntos de pessoas ou grupos que se relacionam e se retroalimentam partilhando de 

objetivos e afinidades comuns. As relações podem ser as mais variadas: de 

parentesco, afetivas, profissionais, interesses comuns, afiliações, e, no caso de grupos, 

relações entre entidades corporativas, acordos, alianças, regulações, e ainda as 

relações que os membros dos grupos estabelecem independentemente do grupo. 

Uma rede se conforma quando as relações se tornam laços: na rede, cada ‘nó’ (grupo 

ou pessoa) adota a atitude do outro, porque também é incluído diretamente. Esta troca 

(retroalimentação, nas palavras de Mance, 2003, interdependência, nas palavras de 

Molina, 2001) gera relações de confiança e, processualmente, dá coesão à rede. No 

caso das redes sociais e redes de cooperação, existem objetivos ou afinidades 

comuns aos sujeitos, ou atores da rede. Os atores se incluem uns aos outros para 

disporem de construções de mundo, condutas e resultados similares.  

As redes de colaboração, quando articuladas como iniciativas da 

economia solidária, assumem um caráter estratégico, segundo Mance, para “conectar 

empreendimentos solidários de produção, comercialização, financiamento, 

consumidores e outras organizações populares (associações, sindicatos, ONGs, etc) 

em um movimento de realimentação e crescimento conjunto” (2003:220) em um 

projeto político comum, e bastante amplo. 

Pela perspectiva de redes, as pessoas de uma mesma rede 

influenciam umas às outras, as informações fluem, e as relações são de 

interdependência4, e não individualistas. Redes [...] “correspondem a instituições não 

hierárquicas e horizontais que gozam de certa estabilidade. Embora essas noções 

recubram realidades variadas, a rede designa, geralmente, instituições (relativamente) 

estáveis.” (BONNAL; MALUF, 2007:03). É nas redes que os grupos encontram 

condições de saírem da atomização, fator que pode levar grupos produtivos ao 

isolamento e à falência (SINGER, 1999). Segundo André Gorz (2003), em entrevista5, 

os produtores que se relacionam entre si em redes, colocam-se em comum acordo 

preventivamente e de maneira pactuada para produzir em função das necessidades, 

desenvolvendo sua função produtiva como um complexo de atividades essencialmente 

coletivas, promovendo um intercâmbio de bens e serviços.  

Em análise de redes, é a ‘posição’ dos atores que vai assegurar as 

suas “oportunidades e limitações” (MOLINA, 2001; MIOR, 2005), seu trânsito e suas 
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 A interdependência implica na influência das características dos sistemas nos comportamentos 

individuais, que ao se agregarem, podem produzir mudanças também, em nível macro. 
5
 Entrevista de André Gorz para Revista  GlobAL América Latina: “Trabalho sem medida”. Número 1 - 

outubro/novembro 2003. Disponível em  www.globalproject.info/art, acesso em março de 2008. 



perspectivas. Significa dizer que a quantidade e qualidade de conexões e laços 

existentes valorizam os atores nas redes, a fazem mover. A simples situação de estar 

na rede proporciona aos atores formar laços e relações, pois, conforme afirma 

Granovetter (2005), todas as interações sociais transmitem informações. São as 

relações existentes na rede que movimentam estruturas de cooperação. Ações de 

caráter econômico, político e cultural se realimentam nestes ambientes, e elas se 

voltam para os objetivos dos atores que as compõe.  

Granovetter (2005) propõe características centrais das redes sociais. 

A primeira característica se refere à rede como uma estrutura permeada por um 

conjunto de normas e acordos. Este pacto (por vezes explícito, por vezes tácito) 

comum aos membros da rede é o elemento que vai assegurar a densidade desta rede: 

a proporção entre possíveis conexões de ‘nós’ de rede, ou seja, o conjunto de acordos 

comuns confere coesão de grupo e ligações efetivas entre os atores. A questão chave 

que deve ser ponderada para verificar a densidade da rede é o fluxo de informação. 

Quanto maior o fluxo de informação que circula entre os nós da rede - os elementos 

que a compõem-, mais coesa se torna esta rede. As normas são discutidas e fixadas, 

firmadas neste ‘contrato social’. É dizer que os atores da rede internalizam as normas 

e acordos.  

Segundo, compreendendo que a estrutura social pode dominar a 

motivação, Granovetter argumenta que as informações fluem mais entre vínculos 

fracos que entre vínculos fortes. Ora, se é o fluxo de informação que garante e gera a 

densidade da rede, estas informações alcançam maiores distâncias, ganham mais 

amplitude quanto mais diferentes pessoas existirem nesta rede, quanto mais grupos 

forem atingidos. A importância fundamental da informação das redes pode ser 

aproximada da idéia de Gorz (2005), na qual a inteligência 6  é a força produtiva 

principal da sociedade. Existiriam, segundo esta que é denominada teoria dos laços 

fracos, maior quantidade de vínculos fracos do que fortes nas redes. Talvez alguns 

vínculos carreguem informações com pouca importância; mas o importante para o 

autor é que é muito mais provável que informações únicas, e não redundantes, 

circulem e tenham mais abrangência, percorram maiores distâncias, através dos 

vínculos fracos. Primavera (2007) ressalta que uma das vantagens existentes hoje é 

que tudo é mais rápido e transferível graças às novas tecnologias da comunicação e 

informação, o que dinamiza a conformação de redes e seus fluxos de informação. 

                                                
6
 Segundo o filósofo, em entrevista para a Revista IHU, da Unisinos, 2005, [...] “o saber é capital fixo, é 

meio de produção. Mas apresenta uma diferença fundamental com relação aos meios de produção do 

passado: é reprodutível, praticamente a custo zero, em quantidades ilimitadas. Por sua própria natureza, o 

saber necessita ser tratado como um bem comum, precisa ser considerado, antes de mais nada, como o 

resultado de um trabalho social e coletivo.” 



Neste sentido, os vínculos fracos têm uma importância fundamental na dinâmica e 

funcionamento das redes, através da circulação e ampliação de informações que 

permeia a estrutura social e determina as motivações presentes neste grupo social.  

Em terceiro lugar, e pontualmente, Granovetter (2005) chama a 

atenção para o fato de que a importância central não é a qualidade de algum vínculo 

em particular, mas antes a forma como diferentes partes das redes são construídas. E, 

em quarto lugar, propõe que as redes trabalham a interpenetração entre as ações 

econômicas e não econômicas, ou seja, como as ações não econômicas afetam os 

custos e as tecnologias apropriadas para as atividades econômicas. 

Esta ‘mistura de atividades’ é o que Granovetter chama de 

enraizamento social (social embeddedness): é a forma como as ações econômicas 

dependem de ações não econômicas para engendrarem, se desenvolverem em 

conteúdos, metas ou processos. Este conceito foi proposto por Polanyi, conforme 

pudemos verificar anteriormente, porém Mark Granovetter foi quem, décadas mais 

tarde, a desenvolveu sob a perspectiva da sociologia econômica. Segundo Wilkinson 

(2002; MIOR, 2005) foi Granovetter quem definiu a metodologia dos estudos das 

dinâmicas dos mercados vistos como extrapolações das redes sociais. Estas idéias 

corroboram com a visão polanyiana, na qual a esfera do mercado é uma das partes da 

ação econômica, e naturalmente a motivação primeira para relacionar-se 

economicamente não é eminentemente utilitarista. Segundo Mior, para Granovetter, 

em maior ou menor grau, o homem sempre “elaborou seus cálculos econômicos a 

partir de sua inserção em redes sociais. Isto significa afirmar que a ação econômica é 

uma ação socialmente situada.” (MIOR, 2005:198). O enraizamento dos fenômenos 

econômicos podem estar situados na dimensão política, social, científica e cultural; 

nesta dimensão é que acontecem as relações sociais que configuram a direção e 

dinâmica das relações econômicas, por exemplo, mercados para produtos originários 

destas redes. Existe nesta relação a interdependência entre os diferentes e diversos 

atores envolvidos na prática da comercialização.  

Mior (2005), apoiando-se no trabalho de Murdoch e na Teoria do Ator-

Rede, propõe diferenciarmos as redes e seus fluxos em redes verticais e horizontais. 

Para lhe entendermos o sentido, basta fazer uma analogia com os fluxos de 

informação: ‘de cima para baixo’ e relações ‘num mesmo nível’ de relação de poder e 

pertencimento. Na perspectiva das redes de desenvolvimento rural, as redes verticais 

correspondem às cadeias de commodities e as relações predominantes são as de 

mercado, e as horizontais recebem o recorte territorial das redes sociais em que 

predominam relações de reciprocidade. Nesta perspectiva,  

 



O termo rede vertical, refere-se à forma como a agricultura é 
incorporada em processos mais amplos de produção, 
transformação, distribuição e consumo de alimentos e matérias-
primas, dentro de uma abordagem setorial do desenvolvimento. 
Já o termo redes horizontais de desenvolvimento rural refere-se 
à incorporação da agricultura e dos territórios rurais em 
atividades que os atravessam e estão imersas nas economias 
locais e regionais, inclusive urbanas. (MIOR, 2005:57). 

 

Ou seja, cada ‘formato’ de rede corresponde a uma idéia diferente de 

desenvolvimento: redes verticais ao desenvolvimento setorial e rede horizontais ao 

desenvolvimento territorial ou local. Aqui reside a distinção fundamental entre o 

controle local e o controle externo dos processos de desenvolvimento, o que cria 

condições ou não para a autonomia (econômica política, cultural) das redes e seus 

‘objetos de trabalho’ e que, claro, este direcionamento de gestão corresponde, em 

última instância, ao projeto político ou de desenvolvimento ao qual se identificam. 

 

______________________ 
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