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Abstract 

 

In recent years, social network studies are increasing in many areas of knowledge. The 

perception of the integration of the actors and the development of these communication 

channels tighten ties and encourage new research. This study aimed to determine which social 

networks are created by institutions that published studies in the Brazilian Congress of Costs, 

under the theme of management costs, private sector and third sector, as well as the structure 

and interaction among researchers in this network between 2005 and 2014. The methodology 

applied was a descriptive analysis in a sample of 42 articles. Statistical tests were performed 

through Ucinet, Netdraw, Wordle.net and Microsoft Office Excel software. The analysis 

showed that the institutions with the highest degree of centrality "input/output" of this social 

network were the University of São Paulo (USP), the Federal University of Santa Catarina 

(UFSC), and the Federal University of Paraíba (UFPB), which were revealed by a sociogram. 

Scattered groups and a large number of individual publications were observed among those 

institutions. We concluded that the network of cooperation and scientific production among 
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institutions have weak links and sparse connections that characterize a structural gap which 

does not establish strong relationships. 

 

Keywords: Social networks. Cooperation. Scientific production. 

 

 

1. Introdução 

A análise de redes sociais tem sido usada para promover a investigação nas ciências 

sociais e comportamentais, mas progrediu lentamente e de forma linear até o final do século 

vinte. Estudos organizacionais foram reconhecidos como o cerne da pesquisa em gestão numa 

perspectiva de análise de rede (CARRINGTON, SCOTT e WASSERMAN, 2005). As 

pesquisas, que buscam entender as redes sociais no âmbito da produção científica e a 

dinâmica da troca de informações e das redes de coautorias, visam quantificar a troca e o 

fluxo de informações na construção do conhecimento científico na área das ciências sociais 

aplicadas (NASCIMENTO e BEUREN, 2011). 

Marteleto (2001) destaca que, apesar de haver vários significados para a expressão 

“redes” (network), seu significado deriva de algumas relações entre os membros de um grupo. 

Um dos conceitos aplicados caracteriza rede como um sistema de elos e nodos, um apoio 

entre pessoas ou organizações, unidas por ideias, valores e interesses compartilhados entre os 

participantes. A análise de redes considera as relações globais entre os indivíduos na tentativa 

indutiva de verificar a correlação entre os padrões de comportamento e como a combinação 

dessas relações é formada. A classificação sobre o comportamento desses grupos busca 

identificar padrões comportamentais, ao mesmo tempo que revela restrições sobre a estrutura 

das interações da rede (DEGENNE e FORSÉ, 1999).  

O estudo das redes sociais é formalmente definido como um conjunto de nós entre os 

membros de uma rede. Esses nós são conectados por diferentes tipos de relações, que são 

considerados como links. A análise de redes sociais leva em consideração o fato de que a vida 

social são as relações entre os indivíduos. A implicação mais relevante é a forma como as 

pessoas podem influenciar outras a realizarem eventos semelhantes. O comportamento dentro 

de uma rede social é fundamental para compreender as conexões sociais entre os membros 

dessa rede (PINHEIRO, 2011). 

As redes sociais caracterizam-se como um conjunto de pessoas e organizações que 

interagem entre si para responder as demandas e necessidades de maneira integrada. Esta 

relação entre os participantes não é apenas a construção de uma realidade de vínculos, mas 
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também uma maneira de analisar e entender a realidade social. Neste contexto, a rede pode 

transcender as relações intersetoriais na construção de novos saberes e novos paradigmas 

(JUNQUEIRA, 2000). 

Esta pesquisa busca saber quais as redes sociais formadas por meio da produção 

científica no Congresso Brasileiro de Custos? O objetivo deste estudo foi verificar quais as 

redes sociais formadas por instituições, bem como a estrutura e interação dos pesquisadores 

no período de 2005 a 2014 sob a tríade temática gestão de custos, setor privado e terceiro 

setor. A importância na formação de redes sociais e na disseminação do conhecimento entre 

instituições justificam o valor e a necessidade desse tipo de abordagem sobre a formação de 

grupos de pesquisa e o compartilhamento de informações e laços formados entre os membros 

participantes. 

O estudo está estruturado em seis seções. Na primeira seção foi realizada uma breve 

introdução. Na segunda seção são apresentados os pressupostos teóricos que abordam os 

aspectos referentes às relações entres as redes sociais. Na terceira seção são identificados os 

procedimentos metodológicos realizados. Na quarta seção são apresentados resultados e 

propostas discussões. Na quinta seção são realizadas considerações finais e, por último, são 

elencadas as referências. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Teoria de Grafos e Redes Sociais  

 

No mundo científico o conceito de rede social é onipresente e isso faz com que a 

concepção dessa ciência seja um ato inevitável. O desenho projetado para explicar essa 

ciência considera que a rede busca descobrir e explicar as principais propriedades que afetam 

a estrutura e o comportamento dos atores, bem como os modelos matemáticos utilizados para 

prever a sua dinâmica e orientar a sua execução (MARCULESCU e BOGDAN, 2009). As 

pesquisas sobre redes que se propõem explicar as interrelações entre membros de um grupo 

passam por diversos problemas, tais como descobrir quais são as estruturas básicas dessas 

redes, como ocorre sua evolução e quais são os princípios subjacentes que ditam o seu 

comportamento (GROSS et al., 2014). 

Os estudos das redes sociais são baseados principalmente na Teoria dos Grafos. Os 

primórdios dessa área de pesquisa encontram-se descritos nos trabalhos do matemático Ëuler 
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datados de 1736. A Teoria dos Grafos fornece um importante modelo matemático que permite 

encontrar os fluxos e conexões entre os atores de uma rede, o que a torna um ramo de extensa 

popularidade, principalmente em pesquisa na área de programação, de relações humanas em 

ciências sociais, entre outras (VOLOSHIN, 2009; HARJU, 2011). 

A arquitetura de uma rede de interconexão é sempre representada por um gráfico, que 

consiste em um conjunto de vértices e arestas, onde os vértices representam processadores e 

as arestas as ligações entre estes processadores. Nesse contexto, o conjunto de pontos ligados 

por arestas é representado por meio de matrizes, onde cada linha representa a conectividade 

de um nó. Este tipo de análise tem encontrado aplicação em diversas áreas do conhecimento 

(GROSS e TUCKER, 1987; LIH-HSING e CHENG-KUAN, 2009; BROSSARD e 

MORROW, 2010). 

As relações de redes sociais estão presentes nas mais diversas áreas e grupos de 

indivíduos. A análise de rede social é feita a partir de pressupostos que ajudam a entender a 

dinâmica e a interação nas relações entre os atores e organizações. As ciências sociais se 

concentram em estruturas de grupos sociais, organizações e mercado, entre outros aspectos 

sociais observados nas relações entre membros de um grupo. A análise de redes sociais 

assume que os laços interpessoais são fundamentais e a forma como ocorrem pode revelar 

comportamento, atitudes e compartilhamento de informações (NOOY, MRVAR e 

BATAGELJ, 2006). 

Freeman (2004) destaca traços que caracterizam a análise de rede social, tais como a 

análise motivada por uma intuição estrutural baseada em laços que ligam os atores sociais; os 

aspectos baseados em dados empíricos sistemáticos; a análise fortemente fundamentada em 

imagens gráficas e modelos matemáticos e/ou computacionais utilizados na análise das 

relações entres os atores presentes em uma rede, entre outros. 

A análise de redes parte da premissa das relações entre os indivíduos e as interações 

entre as pessoas e grupos formados por esses atores. Os elementos que compõem estas 

ligações são definidos por nós e laços; estas estruturas são conexões nas quais o ator está 

incorporado, sendo descritas por estas relações e não apenas por seus atributos (HANNEMAN 

e RIDDLE, 2005).  

Britto (2002) elenca quatro elementos morfológicos que constituem a análise de redes, 

conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1: Elementos morfológicos na análise de redes. 
Fonte: Adaptada de Britto (2002). 

 

Nessa concepção, o autor define as características fundamentais dos elementos que 

compõem a rede. Os nós representam um conjunto de agentes, objetos ou eventos presentes 

na rede, considerando este conjunto associado ao conceito de pontos focais ou nós que 

compõem a estrutura. A posição está diretamente associada à divisão do trabalho dos 

diferentes agentes. As ligações, conexões ou linkages determinam o grau de difusão ou 

densidade dos atores de uma rede. 

Segundo Silva et al. (2006), a análise de redes sociais desperta interesse de 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento com o objetivo de compreender o seu impacto 

sobre a vida social, que têm como base as relações entre os indivíduos em uma estrutura em 

forma de rede. Para esses autores, uma rede de coautoria é uma rede na qual os nós são os 

professores/pesquisadores e há conexão entre eles sempre que partilham a autoria de um 

artigo. 

Bez et al. (2011) destacam algumas das métricas utilizadas em análise de rede. Estas 

indicam alguns dos aspectos diretos ou indiretos observados na interrelação entre os atores, 

sendo eles poder ou centralidade, densidade, cliques, hub e distância geodésica. Segundo os 

autores, pessoas com elevado grau de centralidade têm o poder de influenciar outros membros 

de uma rede formada. A densidade calcula o índice de conectividade entre os nós. O clique 

nada mais é do que a formação de grupos fechados. Os hubs são aqueles atores que estão 

ligados fortemente a muitos outros atores. A distância geodésica é caracterizada pela medida 

entre um par de nós e o número de laços existentes pelo caminho mais curto na estrutura de 

uma rede social. 
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2.2. Rede de coautoria 

A análise de redes sociais, às vezes também chamada análise estrutural, não é uma 

teoria formal, mas sim uma ampla estratégia para investigação de estruturas sociais. A análise 

tradicional individualista considera atores que fazem escolhas sem levar o comportamento dos 

outros atores em consideração. Esta abordagem individualista ignora o contexto social do 

ator. Nesse contexto, a prioridade para análise de rede e verificação das relações entre os 

atores e as propriedades individuais é apenas um fato secundário (OTTE e ROUSSEAU, 

2002).  

As redes sociais podem ser definidas como um grupo de indivíduos interligados. 

Dessa forma, os padrões de intercâmbio de dados ou recursos de pessoa para pessoa podem 

variar dependendo da estrutura inerente a esta rede. As redes de coautoria representam uma 

valiosa ferramenta para fornecer um melhor entendimento da estrutura da rede e da dinâmica 

entre os indivíduos que fazem parte do grupo. Diversos estudos têm considerado a análise e 

utilização desses recursos como informações disponibilizadas para identificar especialistas, 

prever as relações entre os autores, avaliar grupos de pesquisas específicos ou avaliar 

tendências de pesquisa (MENA-CHALCO, DIGIAMPIETRI LOPES e CESAR, 2014). 

Nos periódicos da comunidade acadêmica as redes de coautoria fornecem uma janela 

sobre os padrões de colaboração entre dois ou mais autores. No entanto, uma expansão 

abrangente foi observada com o advento das bibliografias on-line, o que permitiu a construção 

de redes completas, ou quase completas, de coautoria nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Apesar dessa cooperação delinear a estrutura do nosso conhecimento na 

comunidade científica, talvez isso tenha contribuído para que as redes de citações tivessem 

recebido muito menos atenção (NEWMAN, 2004).  

Borgatti e Foster (2003) destacam que na década de 1990 surgiram teorias de rede em 

praticamente todas as áreas tradicionais de estudos organizacionais, incluindo liderança, 

satisfação e desempenho no ambiente de trabalho; relações com os stakeholders; inovação; e 

assim por diante. O estudo destes autores propôs um esboço do pensamento sobre redes para 

cada área do conhecimento e uma tipologia de investigação. No entanto, foi observado um 

aumento da popularidade de estudos com ênfase em agência em lugar das dimensões clássicas 

tradicionais para a pesquisa de rede. 

A rede de coautoria em evolução é eficaz em revelar os padrões de colaboração e a 

dinâmica nas relações entre os autores. As diferentes posições dos autores durante o tempo 

refletem a tendência e colaboração dos participantes da rede. Este tipo de análise permite 
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ainda verificar a classificação de autores em períodos distintos, indicando sua ascensão 

comparativamente com outros autores (YAN e DING, 2009). 

Hatala (2006) argumenta que duas medidas de centralidade devem ser consideradas 

quando se realiza um estudo aplicado às redes sociais, sendo elas a análise da centralidade 

local e global. A centralidade local está relacionada com o número de ligações diretas com 

todos os nós de uma rede. As conexões entre estes atores são necessárias, pois sem esses nós 

buracos estruturais estariam presentes. As conectividades que estabelecem a centralidade 

global são calculadas somando-se todos os caminhos de um nó específico para todos os outros 

nós na rede.  

Os estudos com ênfase em analisar as redes sociais chamam a atenção da comunidade 

acadêmica em varias áreas do conhecimento, sendo sua literatura bastante diversificada. 

Várias são as abordagens cujas premissas são buscar explicar a interrelação, o caráter 

multifacetado e a dinâmica na formação de redes de relacionamento, com destaque para os 

estudos de Cardoso e Mendonça (2005), Leite Filho (2008), Guimarães et al. (2009) e 

Nascimento e Beuren (2011). 

Cardoso et al. (2005) analisaram a produção intelectual de caráter cientifico com 

ênfase nos processos metodológicos e sua evolução. Este estudo evidenciou o ranking, em 

ordem decrescente, das instituições com maior número de publicações classificadas com 

conceito “A” pela Capes no período entre 1990 e 2003. Os autores concluíram que as 

instituições com o número mais elevado de produção foram a Universidade de São Paulo 

(USP), a Fundação Getúlio Vargas – São Paulo (FGV-SP), a Fundação Getúlio Vargas – Rio 

de Janeiro (FGV-RJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Já o estudo 

de Leite Filho (2008) buscou analisar a produtividade dos autores em anais de Congressos e 

Periódicos científicos brasileiros na área de Contabilidade. O resultado deste estudo aponta 

uma alta concentração de autoria vinculada a um número reduzido de instituições, em especial 

na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade de Brasília (UnB), na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e na Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas 

em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE). 

Guimarães et al. (2009) analisaram relações acadêmicas e atributos com ênfase na 

formação de redes nos Programas de Pós-Graduação (PPG) em Administração no Brasil. O 

PPG da UFRGS apresentou a posição central, seguido pelos programas da FGV-SP, da USP-

SP, da UFRGS e da FGV-RJ. Nesta mesma perspectiva, Nascimento e Beuren (2011) 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Social networks and the triad co-authoring theme: cost management, private sector and the third sector 

Melo, F.J. de; Lara, F.L.; Silva, D. da C.; Fonseca, M.W. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, Special Edition. December - 2016.                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

49 

verificaram a produção científica dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis no 

Brasil. Os autores observaram que as interações mostraram-se fracas e esparsas, sendo três as 

instituições centrais com maior destaque: a Universidade de São Paulo (USP-SP), a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e a Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto 

(USP-RP). 

 

2.3. Bibliometria e cientometria: leis e princípios  

 

A divulgação dos resultados de pesquisa por meio dos canais formais de comunicação, 

tais como livros, capítulos de livros e artigos científicos, e dos canais informais, tais como 

teses, dissertações e comunicações em anais de eventos científicos, revela uma necessidade 

latente da difusão científica. No Brasil, as universidades respondem quase que exclusivamente 

pela produção científica nacional. Neste sentido, o reconhecimento da ciência, associado às 

considerações de que a atividade científica pode ser recuperada, analisada e avaliada a partir 

de sua literatura, sustenta a base teórica para a aplicação de métodos que visam constituir 

indicadores de produção científica. Do ponto de vista metodológico, a bibliometria e a 

cientometria possibilitam construir indicadores propostos para avaliar a produção científica de 

pessoas, áreas de conhecimento e países (SILVA et al., 2011).  

O método de análise da produção científica versa sobre a aplicação de técnicas 

numéricas e analíticas para estudar e mensurar o progresso científico e tecnológico na análise 

quantitativa das atividades produtivas da ciência. As análises espaciais da ciência, inseridas 

no ramo designado de cientometria, têm como premissa o estudo da disposição geográfica das 

articulações entre os pesquisadores e os fluxos desse conhecimento. Os estudos com essa 

abordagem têm colaborado para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país, 

cooperando para o planejamento e a tomada de decisões no contexto educacional, social e 

econômico (SILVA e BIANCHI, 2001; MORAES e GIROLDO, 2014; SIDONE, et al., 

2014). 

A bibliometria constitui-se de um conjunto de leis e princípios empíricos, que utiliza 

técnicas numéricas e analíticas para denotar fontes, tais como autores, revistas e tipos de 

texto, ou número de itens, tais como publicações, artigos e ocorrências de palavras, que 

contribuem para constituir os fundamentos teóricos da Ciência da Informação. Dentre as 

principais leis descritas e aplicadas aos estudos bibliométricos destacam-se a Lei de Bradford, 

a Lei de Lotka e a Lei de Zipf (EGGHE, 2005; BEUREN e SOUZA, 2008). 
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A Lei de Bradford permite estimar o grau de relevância de periódicos em uma 

determinada área do conhecimento. Os pressupostos subjacentes a esta lei indicam que os 

periódicos que produzem o maior número de artigos sobre uma temática formam um núcleo 

de periódicos de maior qualidade ou relevância para aquela área do conhecimento. Esta lei 

sugere que, na medida em que os primeiros artigos são produzidos, eles são submetidos a uma 

seleção e, quando aceitos, atraem cada vez mais artigos no decorrer do seu desenvolvimento 

(GUEDES, 2012). 

Segundo Rosa et al. (2010), a Lei de Lotka pode ser analisada com vistas à produção 

científica textual para evidenciar a análise das produtividades mais relevantes em determinado 

contexto literário entre pesquisadores de uma mesma área do conhecimento. Dessa forma, é 

possível identificar os núcleos formados e assim consolidara sua solidez com uma maior 

probabilidade desses autores lançarem diversos estudos em um determinado período de 

tempo. 

No que tange à Lei de Zipf, sua principal caraterística é medir a frequência de palavras 

presentes no texto e, em seguida, gerar uma lista ordenada de termos de um determinado tema 

ou disciplina. A aplicação dessa técnica incide sobre as análises de cocitação e coocorrência 

de palavras, o que possibilita uma cartografia da ciência e tecnologia, incluindo as fronteiras 

de cada disciplina, a posição dos atores em evidência e a apresentação de um mapa das 

representações específicas de cada um dos ramos do conhecimento. Esta lei é também 

conhecida como lei do mínimo esforço (VANTI, 2002). 

Vanz (2013) argumenta que estudos adjacentes à teoria e às leis que regem a estrutura 

em rede são fundamentais para ratificar aspectos importantes na dinâmica das relações de 

colaboração e, por este motivo, a teoria das redes e os mapas advindos de novas tecnologias 

são bastante utilizados para as análises em bibliometria e cientometria. Os indicadores mais 

empregados por estas áreas do conhecimento buscam conhecer o pesquisador mais produtivo 

ou mais citado e também dar uma ideia das conexões que este pesquisador tem com seus 

pares. Isto se aplica se o objetivo do estudo for conhecer os papéis exercidos na divulgação de 

ideias, teorias ou métodos. Tão importante quanto saber quem são os atores mais produtivos 

ou citados, é saber quais são bem conectados. 

Araújo (2006) enfatiza outra variação teórica com ênfase em abordagens de estudos 

bibliométricos, neste caso chamada de Teoria Epidêmica da Transmissão. Esta teoria foi 

desenvolvida por Goffman e Newill em 1967 e que explica a propagação de ideias dentro de 

uma determinada sociedade, comparando-a à propagação de doenças pelo processo 
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epidêmico. Nesta concepção, o autor realiza uma analogia entre os dois sistemas, como um 

fenômeno similar à propagação de doenças, que neste caso específico caracteriza-se como a 

difusão de ideias. 

 

3. Procedimento Metodológico 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo. Segundo Cooper e Schindler (2011), 

a análise descritiva busca encontrar respostas para tentar descrever ou definir um determinado 

assunto, geralmente criando um perfil de uma série de problemas, pessoas ou eventos. Tal tipo 

de estudo pode envolver a relação de interação entre duas ou mais variáveis. Em relação ao 

objetivo da pesquisa, esse estudo foi caracterizado como documental. A pesquisa documental 

tem como principal característica o levantamento de material editado, tais como livros, 

periódicos, entre outros (MARTINS e THEÓPHILO, 2007). 

A pesquisa descritiva foi realizada por meio da análise bibliométrica. As métricas 

utilizadas nos estudos científicos são uma preocupação que acompanha os cientistas desde a 

institucionalização da ciência. Os estudos métricos da informação constituem-se como uma 

das principais áreas interdisciplinares dedicadas à análise quantitativa da ciência e tecnologia. 

A bibliometria e a cientometria são modelos direcionados a avaliar a produção científica e 

tecnológica produzida pela comunidade científica na esfera de cada área do conhecimento, 

difundido por meio de artigos científicos, livros e outras formas de divulgação da ciência 

(HAYASHI, 2013). 

A análise bibliométrica inicia-se com o exame das palavras mais frequentes abordadas 

nos elementos pré-textuais, tais como títulos, resumos e palavras-chave, de 42 artigos sobre os 

estudos analisados. Os elementos pré-textuais que fazem parte do corpo de um artigo 

constituem o primeiro contato do leitor com as informações contidas na produção textual, 

despertando ou não o interesse do leitor no momento da decisão quanto à leitura. O resumo é 

uma apresentação concisa e seletiva de um texto; seu caráter simplificado expressa de forma 

clara e sintética a natureza do estudo, seus resultados e conclusões mais relevantes, seu valor e 

originalidade (FRANÇA e VASCONCELLOS, 2009; SERRA e FERREIRA, 2015). 

 

3.1. População e amostra 
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A população analisada neste estudo foi composta por 110 artigos publicados nos anais 

do Congresso Brasileiro de Custos, à luz da temática gestão de custos, setor privado e terceiro 

setor, disponíveis no sítio eletrônico e publicados no período entre 2005 e 2014. Entre os 

artigos que fizeram parte da população, 35% dos artigos foram compostos por três autores, 

25% por dois autores, 19% por quatro autores, 13% por cinco autores e 4% apenas por um ou 

seis autores. Entretanto, o critério para seleção dos artigos que compuseram a amostra desse 

estudo considerou a interação entre atores de diferentes instituições, totalizando uma amostra 

final de 42 interações entre 69 instituições. 

 

3.2. Análises de dados 

 

Os testes para análise da formação de redes sociais e coautoria em publicações 

científicas foram realizados por meio dos softwares Ucinet 6.531, Netdraw 2.153, Wordle.net 

e Microsoft Office Excel. O Wordle.net foi utilizado para verificação da frequência de 

ocorrência de palavras no título, resumo e palavras-chave, e o Microsoft Office Excel 2010.  

A comunicação científica tem sido bastante favorecida pela disponibilidade de novas 

tecnologias e pelo acesso a informações para os mais diversos tipos de usuários. Esses novos 

canais de comunicação estimulam e potencializam a implantação de ambientes que reúnem 

um número significativo de periódicos, disponibilizando gratuitamente seu conteúdo integral 

para a sociedade (BUENO, 2010). 

 

4. Resultados 

4.1. Análise descritiva 

O Congresso Brasileiro de Custos busca coligar e interagir diversos temas nas áreas de 

Contabilidade, Administração e correlatas, inclusive sobre temas como gestão de custos, setor 

privado e terceiro setor, incentivando a divulgação do conhecimento e o intercâmbio entre os 

pesquisadores.  

A visualização gráfica das palavras mais frequentes em forma de nuvem permite uma 

interpretação dinâmica dos temas mais abordados que, no caso desse estudo, atendem aos 

critérios preestabelecidos na análise de cooperação entre os atores da rede. Segundo Corrêa 

(2010), a proposta da construção semântica da nuvem de palavras implica hierarquizar e 

correlacionar uma determinada frequência de palavras em um mesmo contexto temático a 
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partir de seu “peso” de presença. A exposição visual em nuvem considera o tamanho, a 

coloração e o volume das palavras, o que representa a importância e a correlação das palavras 

presentes no conteúdo analisado.  

No tocante às temáticas apresentadas nos artigos analisados, a Figura 2 reflete os 

principais termos abordados em número de frequências caracterizadas pelo tamanho das 

palavras apresentadas em destaque. A interpretação subjacente à representação numérica de 

ocorrência repousa no argumento de que quanto maior for a dimensão das palavras, maiores 

serão as frequências presentes na produção textual, destacando uma síntese prévia do tema em 

questão e sua relevância na construção do conhecimento presentes no texto.  

Recentemente as nuvens de texto se tornaram bastante populares na web. O sucesso se 

deve, em parte, à ampla utilização da análise de redes sociais. Na sua visualização padrão, os 

dados linguísticos mostram a frequência das palavras, que são apresentadas sequencialmente 

com tamanhos variados de uma mesma fonte e proporcionais à quantidade de vezes que 

surgem no texto analisado (LUNARDI, CASTRO e MONAT, 2008). Neste estudo os artigos 

da amostra foram segmentados por temáticas. As principais palavras em destaque foram 

custos, pesquisa, estudo, análise, atividade, produção, organizações, setor, gestão, entre 

outras. Este resultado remete à Lei de Zipf que alude à existência de uma relação entre a 

frequência que uma determinada palavra ocorre e sua posição no ranking que incide sobre a 

quantidade de ocorrência textual (GUEDES e BORSCHIVER, 2005). 

 
 

Figura 2: Nuvem de palavras a partir dos títulos dos artigos considerados 

nesta pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

As redes sociais exercem um papel fundamental na propagação de informações. O 

processo de difusão é caracterizado pelas composições em sua estrutura, ou seja, pelo gráfico 
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de difusão que transcreve entre os atores de uma rede “quem influenciou quem”, e por sua 

dinâmica temporal, ou seja, a evolução da taxa de difusão, que é definida pela quantidade de 

“nodos” presentes em uma rede social ao longo do tempo. A maneira mais rudimentar para 

delinear o processo de difusão é considerar que um nó pode ser ativado ou não, receber a 

informação e tentar propagá-la, numa dinâmica chamada de sequência de ativação (GUILLE 

et al., 2013). 

Na descrição e análise dos dados deste estudo foram verificados, também, os scores 

com ênfase no ano de produção dos artigos, no evento e nas suas respectivas áreas temáticas. 

O resultado constatou uma evolução no número de publicações no período entre 2005 e 2014, 

com frequência maior no ano de 2011, quando houve dez estudos apresentados, 

correspondendo a 24%, seguido por 19% em 2012 e 17% em 2014. Este resultado ratifica a 

importância desse tipo de abordagem na formação de redes sociais para a evolução no número 

de colaboração e partilha do conhecimento entre instituições e pesquisadores (Figura 3). 

 

 
          Figura 3: Evolução na produção científica entre 2005 e 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

A Tabela 1 apresenta a classificação e a evolução anual detalhada do número de 

publicações por quantidade de autores. Ficou evidenciada uma predominância de coautorias 

no período entre 2011 e 2014, totalizando 20 artigos com dois autores, 29 artigos com três 

autores e 18 artigos com quatro autores. Este indicador, associado ao crescente número de 

publicações neste período, demonstra que a reunião científica pode gerar novos vínculos, 

ampliando, assim, a rede de relacionamento. 

O segundo aspecto observado no mapeamento da produção científica em coautorias 

foi uma redução no número de autores pouco conectados, bem como aqueles com apenas um 

autor por artigo. O recorte temporal neste aspecto registra 4 autores em 2005 e 1 em 2008. O 
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resultado sugere a dinâmica desse processo e a incorporação do conceito aplicado às redes 

sociais pelos membros desse grupo. 

 

Tabela 1: Composição na quantidade de autores por artigo. 
AUTORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GERAL % 

Um autor 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 

Dois autores 2 2 0 0 2 1 3 7 4 6 27 25 

Três autores 3 1 2 1 0 2 6 7 5 11 38 35 

Quatro autores 0 0 1 1 0 1 7 4 3 4 21 19 

Cinco autores 0 0 0 0 2 0 3 4 3 2 14 13 

Seis Autores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 

Total de 

artigos 

9 3 3 3 4 4 19 22 16 27 110 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

4.2. Grau de centralidade de Freeman, grau de intermediação e sociograma 

 

Nesta subseção foram identificados os atores centrais na estrutura da rede formada 

entre os pesquisadores. Cox et al. (2009) destacam que o desenvolvimento e a circulação de 

ideias, assim como o acesso à informação, foram incentivados pela evolução da internet, 

particularmente no período chamado era da web. Sob o ponto de vista da visualização das 

relações sociais centradas em conteúdo, vários tipos de assuntos, das mais variadas temáticas, 

podem ser adequadamente apresentados para facilitar a análise das redes sociais. Nesse 

contexto, pelo menos três tipos de temas com ênfase nas relações pautadas nas redes sociais 

podem ser exibidas, com visualização centrada no conteúdo, tais como a distribuição de 

opiniões, incluindo opiniões essenciais e comentários controversos; as opiniões com alto grau 

de impactos em relação aos grupos sociais; e as relações entre os diferentes grupos de 

conteúdo. 

A Tabela 2 evidencia o grau de centralidade e as interações entre as instituições que 

fizeram parte da amostra. A análise mostra o grau de entrada e saída que correspondem ao 

fluxo e à direção de interação entre os membros do grupo social. Podemos observar que as 

instituições centrais desta rede são a USP, com 0,074, a UFSC, com 0,059, e, com o mesmo 

percentual, a UFPB. Porém, esses resultados sugerem que ainda é bastante tímida a interação 

entre os atores que apresentam estudos neste evento. 

 

 Tabela 2: Medidas - Grau de centralidade de Freeman e de intermediação. 
INSTITUIÇÃO G.C. G.I. INSTITUIÇÃO G.C. G.I. INSTITUIÇÃO G.C. G.I. 

USP 0.074 4.412 UNICENTRO 0.015 0.000 UNB 0.015 0.000 

UFSC 0.059 4.609 PUC-SP 0.015 0.000 SPEI 0.015 0.000 
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UFPB 0.059 2.436 UFES 0.000 0.000 U. VALENCIA 0.015 0.000 

UFSM 0.044 2.151 UFRN 0.015 0.000 IFSULMINAS 0.000 0.000 

UFPR 0.044 1.449 UCS 0.015 0.000 ENF. RURAL 0.000 0.000 

UFV 0.044 0.878 UFRR 0.015 0.000 UEPB 0.000 0.000 

PUC-PR 0.044 0.746 UEM 0.015 0.000 UFBA 0.000 0.000 

UNOCHAPECÓ 0.044 0.110 UNINOVE 0.015 0.000 UNIPAMPA 0.000 0.000 

UNB/UFPB/UFRN 0.029 2.678 UFSJ 0.015 0.000 UNIFRA 0.000 0.000 

UFMG 0.029 0.878 UFRGS 0.015 0.000 UFCG 0.000 0.000 

UFPEL 0.029 0.417 UFC 0.015 0.000 UCB 0.000 0.000 

UFERSA 0.029 0.307 HORUS 0.015 0.000 UEL 0.000 0.000 

UFLA 0.029 0.307 UNIFAL-MG 0.015 0.000 UNILESTE 0.000 0.000 

UNIFOR 0.029 0.307 IETEC 0.015 0.000 UNIR 0.000 0.000 

UFRJ 0.029 0.044 UFPE 0.015 0.000 UFU 0.000 0.000 

UNC 0.015 0.044 FBV 0.015 0.000 UNIVASF 0.000 0.000 

UEFS 0.015 0.022 FADMINAS 0.015 0.000 FBV 0.000 0.000 

UFFS 0.015 0.000 UTP 0.015 0.000 UFMT 0.000 0.000 

FURB 0.015 0.000 UFRuralRJ 0.015 0.000 UNESC 0.000 0.000 

FACISA 0.015 0.000 PMFS 0.015 0.000 MACKENZIE 0.000 0.000 

UERJ 0.015 0.000 UNEB 0.015 0.000 UNIFECAP 0.000 0.000 

UNESA 0.015 0.000 IBPEX 0.015 0.000 ULPGC 0.000 0.000 

UNISINOS 0.015 0.000 SSP MG 0.015 0.000    

Nota: G.C – Grau de centralidade, G.I – Grau de intermediação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A centralidade na rede é considerada crucial para a distribuição eficiente de 

informações ou recursos por meio de uma rede social. O fluxo de informações em redes de 

alta centralidade pode ser comprometido com a introdução de dois conceitos, sendo eles a 

eficiência da rede e a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a perda em eficiência, resultando 

na eliminação dos nós nas relações dos atores dessa rede. Pesquisas indicam que as redes com 

vários nós centrais são mais eficientes (BIENENSTOCK e BONACICH, 2003). 

Na análise de redes sociais um dos principais aspectos a serem analisados diz respeito 

à posição ocupada pelo ator em relação a toda estrutura da rede. Maia e Caregnato (2008) 

argumentam que a posição de centralidade está associada ao poder exercido pelo ator na rede, 

o que implica ter menos restrições e mais oportunidades através das relações que se 

estabelecem entre os demais membros do grupo. 

A origem do conceito de ponto de centralidade nas redes sociais remete aos conceitos 

sociométricos de estrela, ponto central, ou seja, são pessoas populares que no grupo ao qual 

fazem parte estão no centro das atenções. (SCOTT, 2000). Neste estudo, a USP se apresenta 

como a instituição mais central na rede de cooperação analisada. Entretanto, a UFSC se 

destaca também por apresentar um maior grau de intermediação entre os atores.  

Na rede de cooperação entre as instituições observaram-se artigos com um ou mais 

autores, porém foi constatada uma evolução no quadro geral quanto ao número de díades, 

tríades e artigos com mais de quatro participantes. O sociograma que demonstra a rede social 
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formada entre as instituições da amostra revelou a produção de artigos científicos com grau de 

centralidade “entrada/saída” mais elevado para a USP, a UFSC e a UFPB. A USP é 

considerada uma das maiores instituições de ensino superior na América Latina e ocupa papel 

relevante e de projeção no ranking das melhores universidades do mundo, o que pode 

justificar essa posição de destaque. No entanto, outro fato que chama a atenção dessa rede foi 

que, apesar da PUC-PR e da UNOCHAPECÓ apresentarem um maior grau de centralidade, a 

UNB/UFPB/UFRN apresentou um maior grau de intermediação entre os atores desse grupo 

(Figura 4). 

 
 

 

Figura 4: Estrutura das redes de cooperação entre instituições. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
     

 

As instituições UFSM, UFPR, UNOCHAPECÓ e PUC-PR se destacaram como atores 

centrais e com interações formadas, sendo ainda registrados para estas produções artigos em 

díades, tríades e individuais com 20 nós soltos. Os artigos individuais caracterizam uma 

lacuna estrutural por não estabelecerem relações com outras instituições. No entanto, a 

produção individual ou em coautorias muitas vezes é influenciada pela especificidade da área 

de conhecimento ou da localização geográfica dos membros do grupo.  

Na Tabela 3 são apresentados os resultados referentes ao grau de centralidade de 

Freeman (betweenness centrality) na rede de coautorias entre os pesquisadores das 

instituições. Considerando o tamanho da amostra, no qual o número de atores para o período 

analisado foi de 136 participantes realizando interrelações entre si, optou-se por apresentar 
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uma tabela reduzida com os 30 principais autores desta rede, levando em conta o grau de 

centralidade de Freeman e de intermediação sem causar prejuízo para a análise. Entretanto, na 

representação por meio do sociograma considerou-se o número total (136) dos atores dessa 

rede.  

As redes sociais constituídas na produção evidenciada na Tabela 3 demonstram que os 

quatro principais atores centrais dessa rede são Zanin, com 8,9%; Gubiani, com 4,4%; e 

Mazzioni e Campos com 3,7%. Nos canais de comunicação, a posição central de um ator 

favorece a interação entre os membros de um grupo. A centralidade de um ator se refere à 

identificação da posição em relação às trocas e à comunicação com os atores da rede. A 

posição ocupada em relação ao grau de centralidade e de comunicação nas redes sociais traz 

consigo a ideia de poder, ou seja, quanto mais central é o ator, melhor posicionado ele está em 

relação às trocas e às interações com outros autores, o que aumenta seu poder de influência na 

estrutura social dessa rede (MARTELETO, 2001). Entretanto, esta posição não é fixa, nem 

hierárquica, mas pode expressar poder. 

 

 Tabela 3: Medidas - Grau de centralidade de Freeman. 
AUTOR G.C. AUTOR G.C. AUTOR G.C. 

ZANIN, A. 0.089 CEDRAZ, K. S. A. F.  0.022 SOUZA, A.  0.015 

GUBIANI, C. A.  0.044 ZONATTO, V.C. S.  0.022 CORRÊA, M.T.  0.015 

MAZZIONI, S.  0.037 FACCI, N.  0.022 SCHMIDT, P.  0.015 

CAMPOS, L. M. S.  0.037 SPEORIN, P. C.  0.022 SILVA, C. M. M.  0.015 

KLANN, R. C.  0.030 RIBEIRO, A. G.  0.022 PEIXE, B. C. S.  0.015 

OENNING, V.  0.030 DELMONICO, C. M. G.  0.022 GOLLO, V. 0.015 

KRUGER, S. D.  0.030 PORTUGAL, N. S.  0.022 SANTOS, N. M. B  0.015 

SASSO, I. V.  0.030 INFANTE, C. E. D. C.  0.022 DIAS, T. F.  0.015 

ROSA, M. S.  0.030 SOUZA, L. M. 0.022 VELOSO, C. N.  0.015 

PEREIRA, D. J.  0.030 QUEIROZ, D. B.  0.022 CORDAZZO, E. G. 0.015 

MOLLER, C. L.  0.030 CARNEIRO, L. A. F.  0.022 DALLASTRA, P. R.  0.015 

OLIVEIRA, D. G. V.  0.030 SILVA, J. M.  0.022 CHAVES, R. P. 0.015 

BORNIA, A. C.  0.030 BRAGA, D. P. G.  0.022 COSTA, D. M. D.  0.015 

SANTOS, R. F.  0.030 SOUZA, M. A. F.  0.015 KOETZ , C. 0.015 

MÁRIO, P. C.  0.022 AVILA, L. V.  0.015 CERETTA, P. S.  0.015 

CARNEIRO, S. S.  0.022 CARDOSO, K. C. R. M. 0.015 ARAUJO, A. O.  0.015 

MIRANDA, L. C.  0.022 CATAPAN, A.  0.015 LAFFIN, M. 0.015 

PEIXE, A. M. M.  0.022 ABBAS, K.  0.015 OLIVEIRA, V. H.  0.015 

MACEDO, M. A. S.  0.022 NOGUEIRA, L. R. T.  0.015 GUERRA, M.  0.015 

BRISCHIGLIARI, E.  0.022 SOUZA, M. A.  0.015 CAVALCANTE, P. R. N.  0.015 

Nota: G.C – Grau de centralidade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Cox et al. (2009) ressaltam que uma das peculiaridades impostas pelas medidas de 

centralidade e de grau de intermediação é que todos os atores de uma rede devem estar de 

alguma forma conectados, não sendo possível a existência de atores isolados ou em ilhas sem 
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conexões. A centralidade de um ator pode ter origem a partir de três diferentes atributos na 

estrutura de uma rede social, tais como seu grau, sua intermediação ou sua proximidade. A 

proximidade entre os atores de uma rede é considerada pelo menor número de passos que este 

deve seguir para se conectar com as demais pessoas que compõem a estrutura dessa rede.  

As medidas do grau de centralização e de proximidade são fundamentadas em medidas 

de centralidade e buscam indicar o quão importante é o nó mais central de cada rede nas 

relações entre os atores da rede. Nas redes sociais as centralizações muito elevadas costumam 

não ser muito bem vistas, pois sugerem que um membro exerce muita influência (ou 

centralização de conhecimento). A dependência e centralização em apenas poucos elementos 

de uma rede podem ocasionar prejuízos nas relações entres os membros (DIGIAMPIETRI et 

al., 2014). 

A Tabela 4 demonstra os resultados referentes ao grau de intermediação entre os 

atores da rede. O ranking dos principais agentes em grau de interações apresentou a seguinte 

ordem: Zanin com 34,9%, Kruger com 26,5%, Oenning com 24,5%, Mazzioni com 16,6%, 

Gollo com 16,4%, Klann com 6,4%, Gubiani com 2,3% e, com apenas 1,1%, Costa e Martins. 

Entretanto, vale ressaltar que, necessariamente, nem sempre os atores centrais desempenham 

o papel de hub, ou seja, fazem a ligação entre membros de outro grupo. Apesar de Gubiani 

apresentar maior grau de centralidade, ocupando a segunda posição, Kruger está em uma 

posição estratégica de intermediação entre os atores dessa rede.  

 

Tabela 4: Grau de intermediação. 
AUTOR G.I. AUTOR G.I. AUTOR G.I. 

ZANIN, A. 0.349 MACEDO, M. A. S.  0,000 NOGUEIRA, L. R. T.  0,000 

KRUGER, S. D.  0.265 BRISCHIGLIARI, E.  0,000 SOUZA, M. A.  0,000 

OENNING, V.  0.245 CEDRAZ, K. S. A. F.  0,000 SOUZA, A.  0,000 

MAZZIONI, S.  0.166 ZONATTO, V.C. S.  0,000 CORRÊA, M.T.  0,000 

GOLLO, V. 0.164 FACCI, N.  0,000 SCHMIDT, P.  0,000 

KLANN, R. C.  0.064 SPEORIN, P. C.  0,000 SILVA, C. M. M.  0,000 

GUBIANI, C. A.  0.023 RIBEIRO, A. G.  0,000 PEIXE, B. C. S. 0,000 

COSTA, D. M. D.  0.011 DELMONICO, C. M. G.  0,000 SANTOS, N. M. B  0,000 

MARTINS, O. S.  0.011 PORTUGAL, N. S.  0,000 DIAS, T. F.  0,000 

SASSO, I. V.  0,000 INFANTE, C. E. D. C.  0,000 VELOSO, C. N.  0,000 

ROSA, M. S.  0,000 SOUZA, L. M. 0,000 CORDAZZO, E. G. 0,000 

PEREIRA, D. J.  0,000 QUEIROZ, D. B.  0,000 DALLASTRA, P. R.  0,000 

MOLLER, C. L.  0,000 CARNEIRO, L. A. F.  0,000 CHAVES, R. P. 0,000 

OLIVEIRA, D. G. V.  0,000 SILVA, J. M.  0,000 KOETZ , C. 0,000 

BORNIA, A. C.  0,000 BRAGA, D. P. G.  0,000 CERETTA, P. S.  0,000 

SANTOS, R. F.  0,000 SOUZA, M. A. F.  0,000 ARAUJO, A. O.  0,000 

MÁRIO, P. C.  0,000 AVILA, L. V.  0,000 LAFFIN, M. 0,000 

CARNEIRO, S. S.  0,000 CARDOSO, K. C. R. M. 0,000 OLIVEIRA, V. H.  0,000 

MIRANDA, L. C.  0,000 CATAPAN, A.  0,000 GUERRA, M.  0,000 

PEIXE, A. M. M.  0,000 ABBAS, K.  0,000 CAVALCANTE, P. R. N.  0,000 

Nota: G.I – Grau de intermediação. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Segundo Gunduz-oguducu e Etaner-uyar (2014), o grau de intermediação entre os 

membros de uma rede leva em conta o número de caminhos mais curtos em uma rede que 

passam através de um nó. Essa relação indica a importância e o grau de influência de um 

participante desse grupo, que são adjacentes às conexões dessa rede. A organização não é 

necessariamente o centro de uma rede, portanto, ao tratarmos a sua posição como uma 

variável em seu sistema social complexo fornecemos uma oportunidade para entender melhor 

como os padrões e as interações entre stakeholders impactam na organização dessa rede. A 

intuição por trás do grau de centralidade implica que atores bem centralizados, porque 

acumulam muitas relações em seu ambiente local, terão acesso a muitas fontes alternativas de 

informação e recursos (ROWLEY, 1997). 

Na análise de intermediação por caminhos geodésicos, o ator que ocupa um maior 

grau de centralidade tem o maior controle e, consequentemente, o poder na intermediação do 

fluxo de informações. Nesta concepção, o ator que ocupa um papel com grau de centralidade 

elevado é considerado o membro de maior importância, tendo em vista o poder de controlar o 

fluxo de informações veiculado à estrutura da rede de relacionamento (TOMAÉL e 

MARTELETO, 2006). 

Para verificar a composição da rede nos registros de propriedade intelectual em 

cooperação entre os pesquisadores centrais e com elevados níveis de intermediações, foi 

gerado um sociograma com todos os atores que apresentaram artigos em coautorias na rede 

formada (Figura 5). 
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Figura 5: Estrutura nas redes de cooperação e coautoria. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
        

 

 

O sociograma de coautorias revelou a formação de vários grupos fechados e, tendo 

como base a métrica clique, que corresponde ao grupo de nós que se ligam apenas entre si, 

foram identificados 27 grupos conectados. Foi possível observar e também identificar os seis 

principais atores em destaque dessa rede hub, sendo eles Zanin, Kruger, Oenning, Mazzioni, 

Gollo e Klann, os quais ocupam posições estratégicas e fazem a ligação entre atores de outros 

grupos. Nas redes sociais o hub desempenha o papel fundamental de unir grupos e partilhar 

conhecimentos, experiências e novas ideias, estreitando os laços de comunicação. Nesse 

contexto, sem a ação desses atores de ligação, alguns grupos poderiam ficar ainda mais 

isolados. 

As relações na análise de redes sociais centram-se em estimar a existência de laços 

entre atores e sua reciprocidade. O nível caracterizado como díade busca, basicamente, avaliar 

as probabilidades de relacionamento entre pares de atores, enquanto as tríades focam sua 

análise entre três atores e nas relações estabelecidas pelos membros do grupo (ROSSONI, 

HOCAYEN-DA-SILVA e JUNIOR, 2008).  

No nosso estudo foi possível contatar díades “5 nós”, tríades “10 nós” e grupos com 

mais coautores, totalizando “17 nós”. Outro aspecto verificado no mapeamento das relações 
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entre os autores foi o reduzido número de interações, levando em consideração o período 

analisado e o estreito número de laços observados.  

Balancieri et al. (2005) enfatizam duas áreas específicas que adquirem significado 

especial quando o propósito é impulsionar a cooperação técnico-científica, sendo elas a 

formação de redes sociais e as novas tecnologia de informação, direcionadas ao conhecimento 

e à comunicação. A indução e aplicação desses conceitos permitem inspecionar 

características, efetivar intercâmbios e fomentar a cooperação mútua. A capacidade de 

multiplicar conhecimento facilita a cooperação entre os atores nas relações interpessoais e, no 

futuro, pode ser considerada como um indicador que subsidia as decisões de fomento e 

financiamento de novas pesquisas.  

 

5. Considerações Finais 

 

Os estudos sobre formação de redes sociais nas diversas áreas da comunidade 

acadêmica têm revelado que a interação e a propagação desses canais de comunicação 

estreitam laços e podem impulsionar novas pesquisas. O objetivo desse estudo foi verificar 

quais as redes sociais formadas por instituições, bem como a estrutura e interação entre os 

atores. 

Ao avaliarmos os pesquisadores que apresentaram estudos no Congresso Brasileiro de 

Custos entre 2005 e 2014 sob a tríade temática gestão de custos, setor privado e terceiro setor, 

foi verificada a formação de redes sociais impulsionando o número de publicações entre os 

atores das diferentes instituições analisadas. Neste período, os anos 2011, 2012 e 2014 se 

destacaram pelo maior crescimento no número de publicações em coautorias. A formação de 

rede em coautorias composta por três autores foi a que predominou com35%. Esta foi 

sucedida pela formação de rede em coautorias composta por dois autores com 25%, por 

quatro autores com9%, por cinco e seis autores com13% e por um autor com4%. 

Em relação às instituições que apresentaram maior grau de centralidade 

“entrada/saída” nesta rede social, o sociograma revelou com maior grau de centralidade a 

USP, sucedida pela UFSC e a UFPB, demonstrando assim uma maior concentração dos laços 

entre os pesquisadores da região Sul e Sudeste. Entretanto, a análise por meio do grafo na 

relação de cooperação constatou que as instituições UNB/UFPB/UFRN, UFPR, UFSM, UFV, 

PUC-PR e UNOCHAPECÓ também ocupam posições estratégicas de destaque de 

intermediação entre os atores dessa rede.  
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Os principais atores na estrutura dessa rede que apresentam maiores graus de 

centralidade foram Zanin, Gubiani, Mazzioni e Campos. Entretanto, além dos pesquisadores 

já citados, outros atores se destacam por apresentarem laços de intermediações, sendo eles 

Kruger, Oenning, Gollo e Klann. Considerando os benefícios nas relações entre os atores de 

uma rede social e as interrelações na troca de informações entre pesquisadores, constatou-se a 

formação de grupos dispersos e um elevado número de publicações individuais entre os 

pesquisadores destas instituições. Neste estudo, constatou-se a formação de grupos dispersos, 

com dez produções científicas em tríades, cinco em díades e um elevado número de 

publicações individuais, totalizando 20 nós soltos, o que denota a existência de lacunas 

estruturais entre os pesquisadores que formam a rede.  

Conclui-se que a rede de cooperação na produção científica entre os atores das 

instituições analisadas apresentam fracas ligações e conexões esparsas, sendo que as relações 

entre os atores desta rede se restringiram basicamente a um grupo de 20 pesquisadores. 

Entretanto, o estudo limitou-se a apenas três linhas temáticas e o resultado não deve ser 

generalizado para todo o evento. 

A produção acadêmica do Congresso Brasileiro de Custos apresentou uma maior 

concentração em laços formados entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Como contribuição, 

este estudo demonstrou o estágio atual da produção acadêmica sobre a temática gestão de 

custos, setor privado e terceiro setor e a necessidade de estreitar as conexões entre 

pesquisadores para estimular a formação de novos grupos de pesquisa e, consequentemente, a 

difusão e expansão do conhecimento.  

Os resultados desse estudo corroboram outras evidencias empíricas, presentes em 

Cardoso e Mendonça (2005), Leite Filho (2008), Guimarães et al. (2009), Nascimento e 

Beuren (2011), cujas premissas buscaram detectar características das redes sociais, bem como 

a relação entre seus autores na produção científica. 

A principal limitação desse estudo refere-se aos aspectos metodológicos. Não foram 

realizados questionários, entrevistas e análises do discurso, o que exigiria bastante tempo 

tendo em vista o tamanho da amostra. Sugerimos para pesquisas futuras: (a) aplicar o mesmo 

estudo em outras áreas do conhecimento; (b) realizar estudos com enfoque em abordagens 

sociais, econômicas e culturais que permitam análises comparativas entre as instituições e a 

utilização de novos construtos, proxies e técnicas estatísticas para a apreciação dos dados. 
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