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1. INTRODUÇÃO
Uma rede pode ser definida a partir de conexões complexas entre organizações que
possuem dependência de recursos como informações, regras, controles, reputação,
legitimidade, agilidade e cooperação. A Análise de Redes Sociais (ARS) parte do
pressuposto de que as relações sociais constituem a unidade básica da sociedade,
ao invés dos atributos dos indivíduos. A abordagem de redes é utilizada por
pesquisadores de organizações e estratégia e tem como premissa que a estrutura
das relações sociais entre os atores influencia e, ao mesmo tempo, é influenciada
pelos mesmos. Assim a investigação de redes permite uma reflexão diferente da
visão tradicional de firma, pois elas podem ser entendidas como produto da ação
humana, onde o foco de análise não são os atores isoladamente, mas sim as
relações sociais entre os indivíduos ou organizações. Entende-se que uma das
maneiras de analisar o Arranjo Produtivo Local – APL de calçados de Jaú/SP é
identificá-lo como uma rede de relacionamentos e que essas relações ultrapassam
o contexto social e influenciam nas decisões de negócios. Destaca-se que atores
que têm mais ligações que outros (centralidade) podem ficar em posição vantajosa,
pois possuem alternativas para realizar suas necessidades e aproveitar os recursos
e, assim, ter menor dependência em relação aos demais atores.

2. OBJETIVOS DA PESQUISA RJI
.  Mostrar fatores que geraram coesão organizacional no APL calçadista de Jaú/SP; 
.  Identificar as variáveis que colaboram ou dificultam a coesão organizacional entre 
os empresários de calçados de Jaú/SP.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Utilizando o arcabouço teórico e para atingir os objetivos da pesquisa, buscou-se
nesta fase do projeto RJI analisar a rede de relacionamentos dos empresários que
compuseram a diretoria do Sindicato da Indústria de Calçados de Jaú/SP no período
de 1996 à 2016. A metodologia utilizada foi a ARS, considerada um instrumento
para analisar influência política dos atores em dominar recursos, informações e
conhecimento, além da possibilidade de identificar padrões nas relações como
densidade, distância geodésica e centralidades. Para a análise das relações foi
utilizado o software UCINET 6.0 e o módulo NetDraw para visualização gráfica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A construção da rede de relacionamentos mapeou 51 elos (atores A1 à A51) e
1124 laços (ties), conforme visualizado na Figura 1.

Figura 1. Rede política da diretoria do Sindicato Patronal (1996/2016)

A rede possui média densidade, pois 44,1% do potencial das relações foram
utilizadas. A distância geodésica é de 1,559 relações, considerada baixa, ou seja,
são necessários 2 contatos em 51 atores para alcançar um outro ator dentro da
rede. O diâmetro foi calculado em 2 relações, ou seja, a distância máxima a separar
quaisquer dois atores não será nunca superior a 2 relações. Desta forma a rede
estudada pode ser considerada conectada, pois os atores estão interligados,
considerando relações de até a 2ª ordem.

Figura 2. Centralidade de Grau

A centralidade de grau variou de 10 a 47 (Figura 2), e a centralidade da rede
foi de 22,039, significando que, em média, cada ator teve 22 ligações com
seus pares. Os mais centrais apresentaram ligações entre 38 e 47 atores. Já os
com baixo grau de centralidade foram considerados neutros, pois não
possuíam relacionamento forte com os demais atores e não disseminavam
conhecimento dentro da rede. Esta é uma rede centralizada (50,92%), que
tem como ponto negativo a desigualdade do fluxo de informações que é
concentrada em alguns atores. Apesar de ser considerada relativamente
densa, ao investigarmos a situação dos 51 empresários, observou-se uma
fragmentação da rede, pois em Fevereiro/2017, somente 16 deles ainda
estavam no APL, ou seja, tinham como negócio fabricar calçados (Figura 3).

Figura 3. Atores da rede fabricantes de calçados em 2017

Se considerarmos os atores com alto grau de centralidade, nenhum deles
fabricavam calçados no início de 2017. Os atores centrais A7 e A42, por
possuírem informações, influência e participarem de outras redes de contatos
ainda são participantes da diretoria (biênio 2017/2019) mas por procuração
de outras empresas. Os demais 35 atores não são mais empresários de
calçados e mudaram de ramo de negócios para setores como agricultura,
construção civil, combustível, financeiras e direção hospitalar, assim como
alguns mudaram de estado, faleceram ou gerenciam fábricas de terceiros.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rede estudada por ser considerada relativamente densa, conectada e
centralilzada. Os atores mais influentes possuem os maiores índices de
centralidade, além de serem os mais antigos na diretoria. Destaca-se que
levando em conta as próprias relações, identificou-se a existência de contatos
pessoais frequentes, principalmente entre os atores centrais ou com maior
intermediação. Parte destas interações estão baseadas em amizades
pessoais, sendo que a proximidade gerou algum grau de confiança, troca de
informações e no amadurecimento do sindicato ao longo do tempo.
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