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Resumo: Os cenários empresariais e socioeconômicos atuais estão cada vez mais complexos, 

de forma que se torna necessário utilizar abordagens sistêmicas que considerem o contexto 

como um todo, bem como as relações estabelecidas dentro de cada situação. Um exemplo de 

ação complexa presente no cotidiano das empresas é a atuação em rede por meio das ações de 

cooperação, de forma que muitas organizações contemporâneas buscam nestes processos novas 

formas de compartilhar recursos, tanto físicos e financeiros, como informacionais e de 

conhecimento. Neste sentido, este ensaio aborda as redes de cooperação e as redes de 

conhecimento formadas por instituições/organizações diferentes. O objetivo geral do trabalho 

é investigar teoricamente os elementos necessários e constituintes das redes de conhecimento. 

A metodologia utilizada é a investigação bibliográfica, de caráter qualitativo. Os principais 

resultados encontrados indicam que a atuação em rede precisa da interação efetiva entre os 

atores, uma vez que é por meio das ações de interação que se conseguem compartilhar recursos 

diversos, tanto físicos e estruturais, como de informação e conhecimento.  

 

Palavras-chave: Redes de conhecimento; Cooperação Interorganizacional. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, empresas de todos os setores da economia, tanto públicas como privadas, 

vêm desenvolvendo atividades variadas em parceria com outras instituições, como instituições 

de ensino superior – com ênfase para as universidades –, centros de pesquisa, empresas 

concorrentes e ou outras organizações, com finalidades diversas e criando novas dinâmicas 

empresariais e socioeconômicas.  

Essas atividades compõem parte do panorama da colaboração interorganizacional no 

cenário brasileiro e aqui serão trabalhadas como ‘redes de conhecimentos’, pois parte-se da 

premissa de que as relações entre os mais variados atores dentro de uma rede, ou dentro de 

sistemas complexos, são passíveis da criação e do compartilhamento de conhecimentos 

organizacionais. 
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Neste contexto, as motivações deste ensaio estão relacionadas com a investigação da 

dinâmica da colaboração entre organizações diferentes na busca por resolver problemas 

comuns.Para tanto, elaborou-se este ensaio monográfico abordando a temática das redes de 

conhecimento interorganizacionais tendo como questão norteadora a seguinte pergunta: Quais 

os elementos necessários para a formação das redes de conhecimento? 

O objetivo geral do trabalho é investigar teoricamente os elementos necessários e 

constituintes das redes de colaboração interorganizacionais, aqui nomeadas de redes de 

conhecimento. Para tanto, partindo de uma pesquisa bibliográfica buscou-se ampliar a 

discussão teórica realizada sobre a temática de Redes de Conhecimento, bem como trazer 

algumas questões iniciais. 

Assim, este ensaio está distribuído em quatro seções. A presente introdução, onde são 

apresentados os delineamentos da pesquisa e os procedimentos metodológicos. Na segunda 

seção são apresentados elementos teóricos que embasaram este estudo, constituindo-se das 

temáticas de Ambientes Empresariais e Sistemas Complexos, além da Teoria dos Laços de 

Granovetter (1973; 1983) e discussões sobre a possibilidade de atuação em rede para as 

empresas contemporâneas. Na terceira seção são apresentadas as principais características das 

redes de conhecimento, bem como o alinhamento com as teorias de Michel Callon. Por fim, na 

quarta seção são apresentadas as considerações finais deste trabalho, seguidas das referências 

utilizadas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para responder aos questionamentos e objetivos propostos, definiu-se que o 

desenvolvimento da pesquisa partiria da investigação bibliográfica para traçar um panorama 

sobre o tema em questão. Selecionaram-se materiais de referência na área e autores mais 

citados, utilizando-se como critério de seleção o número de citações encontradas no Google 

Acadêmico 5 . Complementando esta investigação inicial, optou-se pela realização de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema Redes de Conhecimento, realizada em duas bases de dados 

nacionais (Scielo e Capes) e três internacionais (Web of Science, Scopus e Science Direct6) 

                                                             
5A ferramenta do Google Acadêmico possibilita a visualização do impacto das publicações recentes e o número 
de citações dos trabalhos indexados em bases de dados para trabalhos acadêmicos. Disponível em: 
https://scholar.google.com.br/.  
6 As três bases de dados internacionais foram selecionadas por concentrarem trabalhos em várias áreas do conhecimento, 
incluindo as áreas interdisciplinares. Neste contexto, e partindo da premissa de que o estudo de redes de conhecimento pode 

partir de áreas interdisciplinares do conhecimento, optou-se pelas três bases informadas por fornecerem grandes quantidades 

de trabalhos oriundos de vários países. 

https://scholar.google.com.br/
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para verificar a produção científica sobre o tema a partir do ano de 2010 até o momento da 

coleta dos dados (Junho de 2015) utilizando-se como inscritores de busca os seguintes termos: 

“redes de conhecimento” e “knowledge networks”, delimitando-se como arquivos de retorno 

apenas artigos científicos. 

No cenário nacional foram encontrados apenas dez (10) trabalhos indexados nas bases 

de dados consultadas, sendo que um (1) aparecia nas duas bases, tendo-se o total de nove (9) 

trabalhos nacionais. No entanto, verificou-se, após leitura dos resumos, que a maioria destes 

trabalhos enfocam a questão das redes no contexto da produção/pesquisa acadêmica e científica, 

tendo apenas dois (2) estudos alinhados com os termos de busca e com o tema desta pesquisa. 

Salienta-se que no cenário nacional existem outros trabalhos abordando as temáticas das redes 

de conhecimento, no entanto estes trabalhos não se encontram disponíveis e indexados nas 

bases de dados consultadas. Por outro lado, considerando a relevância destes estudos, alguns 

foram utilizados nesta pesquisa para fortalecer a discussão teórica apresentada nas próximas 

seções. 

Já no cenário internacional a produção acadêmica apresenta quantidades superiores, 

tendo o resultado da busca retornado 1.843 trabalhos sobre a temática de redes de 

conhecimento, indicando uma maior incidência de estudos sobre essa temática, no entanto ainda 

incipientes no que tange às redes de conhecimento interorganizacionais.  

Com base nestas seleções, iniciou-se a leitura dos trabalhos com maiores índices de 

citação no Google Scholar, para construção da revisão da literatura, utilizando como base os 

métodos de análise de conteúdo apresentados por Bardin (2011), caracterizando a pesquisa 

como um estudo bibliográfico, de caráter qualitativo. 

 

AMBIENTES EMPRESARIAIS COMO SISTEMAS COMPLEXOS 

 

A dinâmica dos ambientes empresariais contemporâneos exige posturas cada vez mais 

ativas no sentido de entender as complexidades dos sistemas existentes. Não é mais possível 

considerar elementos isolados dentro de um sistema para tentar oferecer respostas aos 

problemas e questões que se apresentam. É preciso ter uma visão sistêmica da situação, 

observando todos os elementos que podem impactar nos processos organizacionais. 

De acordo com Antoniou e Pitsillides (2007), a sociedade atual pode ser vista como um 

mundo interconectado por redes. Os elementos presentes nessa rede, que vão desde sistemas 

biológicos à sistemas sociais, são caracterizados como sistemas complexos e apresentam 

características como: flexibilidade, descentralização, auto-organização, velocidade, 
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adaptabilidade, dentre outras características, trazendo inúmeras questões a serem trabalhadas 

nos ambientes acadêmicos contemporâneos. 

A rede pode ser vista, conforme apontado por Castells (1999) como uma interconexão 

de nós. Para Castells (1999, p. 566), a “rede é um conjunto de nós interconectados”, onde cada 

nó pode ser representado por um indivíduo, ou uma organização, que fazem parte dos atores 

que compõem a rede. Ainda, as conexões entre esses atores é que demarcam o alcance da rede, 

tornando a sociedade cada vez mais dinâmica e complexa.  

Neste sentido, as teorias utilizadas para tentar responder a estas questões devem ser 

também complexas, como é o caso da teoria da complexidade, que busca uma libertação, ou 

um rompimento, de uma abordagem reducionista, onde se passa a abordar as situações e os 

sistemas sob um ponto de vista mais holístico, considerando o sistema como um todo, e não 

apenas partes isoladas para tentar responder a problemas e questões complexos (CAIRNEY, 

2012). 

Com base nestes apontamentos, compreende-se o ponto de vista de Cairney (2012), 

quando este diz que os sistemas complexos não podem ser explicados pela divisão e análise de 

suas partes e componentes, pois eles são interdependentes, e esta relação de interdependência 

é, muitas vezes, a resposta para várias situações. 

Em uma abordagem complexa, a qualidade dos relacionamentos e dos processos deles 

desencadeados são mais importantes do que a estrutura, o que leva a considerar o conjunto de 

relações estabelecidas pelos atores dentro de um contexto específico. Para analisar tais relações 

utiliza-se Teoria dos Laços de Granovetter, apresentada na próxima seção. 

 

Granovetter e a Teoria dos Laços 

 

Granovetter (1973) apresenta sua teoria dos laços mostrando que em todas as relações 

entre atores existem laços sociais. Por laço social pode-se entender a conexão estabelecida entre 

atores, formada por meio das interações que os atores promovem, sendo possível perceber que 

estas interações podem gerar uma série de resultados para os envolvidos (GRANOVETTER, 

1973). Partindo desse pressuposto, Granovetter (1973) propôs que a identificação da 

intensidade das relações delimitaria o que se percebe como laço fraco ou laço forte, que são os 

dois tipos de laços, sugeridos em sua teoria, entre os atores de uma determinada relação. 

Para Granovetter (1973), a força de um laço pode ser vista como a combinação de 

tempo, intensidade emocional, intimidade e serviços recíprocos que caracterizam um laço. 

Segundo Granovetter (1973), os grupos sociais podem alcançar graus de coesão tão fortes, os 
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quais ele chama de laços fortes, que se tornam capazes de auxiliar na tomada de decisões mais 

consistentes e coerentes. 

Por outro lado, em 1983 Granovetter revisita sua teoria no artigo intitulado ‘The strength 

of weak ties: a network theory revisited’ (A força dos laços fracos: a teoria de redes revisitada) 

mostrando as vantagens dos laços fracos dentro das redes. Nesse artigo Granovetter (1983) 

aponta a importância dos laços fracos para a disseminação da inovação e de informações, pois 

estes são constituídos de indivíduos com formações e experiências diversas, enquanto os 

indivíduos que compõem uma rede de laços fortes tendem a ser parecidos, coesos, mantendo 

relações estáveis e com as mesmas bases de dados e informações. 

Outro ponto importante a ser considerado na formação de redes, com relação aos laços 

fracos, diz respeito aos indivíduos que atuam como pontes entre grupos diversos. Seguindo os 

apontamentos de Granovetter (1973; 1983), é importante manter as redes supridas com ambos 

os tipos de relações: laços fortes e laços fracos. Enquanto os laços fortes conferem certas 

características que podem se tornar fundamentais para a rede, os laços fracos podem conectar a 

rede e seus indivíduos a outros grupos, atuando como pontos de conexão (pontes) entre atores 

e facilitando o compartilhamento de dados e informações, atividade fundamental para a 

efetividade de uma rede. 

Neste sentido, na próxima seção são abordados elementos constituintes e características 

das redes no contexto organizacional, enfocando as redes de conhecimento e suas 

possibilidades. 

 

Atuação em rede e formação de Redes de Conhecimento 

 

Para Balestrin e Verschoore (2009:24), há tempos a colaboração entre empresas 

acontece. No entanto, “mais recentemente, a expansão tecnológica global ampliou a capacidade 

conectiva das organizações e as possibilidades de ações conjuntas”. Para os autores, as 

aglomerações na forma de redes de cooperação reúnem empreendimentos com objetivos 

comuns e interrelacionados com o intuito de desenvolver ganhos mútuos, sem que, no entanto, 

cada participante perca sua autonomia de gestão. 

 

As redes de cooperação conseguem aliar flexibilidade e agilidade a escala e poder 

de mercado. É por tal motivo que as complexas exigências competitivas, como, por 

exemplo, o aprendizado contínuo e a inovação, apontam esse modelo organizacional 

como um caminho eficaz para a evolução das empresas (BALESTRIN e 

VERSCHOORE, 2009:40). 
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Seguindo essa linha de pensamento, vê-se a necessidade de as empresas atuais buscarem 

nas ações de cooperação a complementaridade que necessitam não apenas para as ações de 

inovação, mas para outros processos e demandas, como o próprio aprendizado organizacional, 

que pode, no longo prazo, resultar em inovações diversas. 

 

No momento em que duas ou mais organizações percebem a possibilidade de 

alcançar conjuntamente seus objetivos e obter ganhos mútuos, a cooperação entre 

elas se desenvolve. Sendo assim, pode-se afirmar que a colaboração 

interorganizacional decorre do desenvolvimento deliberado de relações entre 

organizações autônomas para a consecução de objetivos individuais e coletivos 

(BALESTRIN; VERSCHOORE, 2009:40). 

 

Conforme apontam DeBresson e Amesse (1991), por meio das redes de colaboração é 

possível combinar elementos, conhecimentos e recursos diferentes que podem dar origem a 

inovações variadas. Essa relação, conforme apontado por DeBresson e Amesse (1991), deve 

ser benéfica para todas as empresas que participem da rede de cooperação.  

Uma das principais características, e também um dos principais condicionantes, para a 

atuação em rede é a interação entre os atores. Para que sejam efetivas, as redes devem manter 

relações interativas entre seus participantes, onde dados, informações, conhecimentos, e outros 

recursos possam ser compartilhados mutuamente (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2009). Essa 

dinâmica, no entanto, é complexa, assim como o ambiente empresarial contemporâneo. Por 

outro lado, situações complexas demandam abordagens complexas e sistêmicas, de forma que 

a atuação em rede por parte das empresas se torna uma alternativa e uma forma de resposta ao 

contexto socioeconômico atual (JOHNSON, 2012). 

No cenário das organizações contemporâneas, esta complexidade aumenta na medida 

em que muitas empresas mantêm vínculos que vão além das relações comerciais, ou das 

relações tradicionais de fornecimento de matérias primas, serviços e/ou recursos (JOHNSON, 

2012. 

Atualmente é comum encontrar organizações concorrentes que mantêm, por exemplo, 

relações de colaboração, ‘subvertendo’ a lógica do mercado capitalista e realizando atividades 

em conjunto, consequentemente alcançando níveis de interdependência que tornam esta 

dinâmica ainda mais complexa e difícil de ser mensurada e compreendida (JOHNSON, 2012). 

Estas relações de colaboração podem ocorrer entre duas ou mais organizações, e neste 

último caso pode-se caracterizar como uma rede interorganizacional.  

No caso das redes interorganizacionais, a complexidade das relações é um dos pontos 

que chama atenção. Não estão em jogo apenas relações sociais, ou econômicas, mas também 

relações organizacionais, de forma que vários interesses devem ser considerados. 
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Para Inkpen e Tsang (2005), as redes proveem empresas com acesso a conhecimentos, 

recursos, mercados e/ou tecnologias, de forma que a capacidade de transferência 7  de 

conhecimentos se apresenta como um dos elementos de grande importância e uma das maiores 

vantagens das redes interorganizacionais. No entanto, para que essa transferência ocorra é 

necessária a criação de laços fortes 8  entre as empresas e entre os atores envolvidos nos 

processos de criação e compartilhamento de conhecimento (GRANOVETTER, 1983).  

Corroborando os apontamentos de Granovetter (1983), Inkpen e Tsang (2005) apontam 

que os laços fracos proveem as empresas com informações valiosas, no entanto, somente a 

partir do momento em que se constroem laços fortes entre os indivíduos é que essas informações 

têm o potencial de se tornar conhecimento e serem utilizadas dentro das empresas. Segundo 

Inkpen e Tsang (2005), os laços fortes podem ser criados por meio de ações de parceria 

repetidas com os mesmos atores, o que fortalece as relações e os laços criados, de forma que os 

laços fortes aumentam a confiança, a reciprocidade e as perspectivas de longo prazo para os 

atores da rede. 

Neste contexto, Grabher e Ibert (2006) apontam que atualmente a criação de redes entre 

empresas diversas é uma característica fundamental para as empresas se manterem no mercado. 

Os autores dizem que o know-how (saber como) está sendo substituído pelo know-whom (saber 

quem), de forma que as redes proporcionam contatos e laços variados, podendo servir de base 

de consulta sobre determinados temas/especialidades, enfatizando a importância de manter uma 

rede de relações com pessoas de dentro da organização e de fora dela. 

Utilizando-se da teoria dos laços de Granovetter (1973; 1983), Grabher e Ibert (2006) 

apontam que as redes pessoais duram mais tempo que as redes interorganizacionais, que 

segundo eles tendem a se manter ativas apenas enquanto há projetos em desenvolvimento. Já 

as redes pessoais tendem a manter a relação, possibilitando o surgimento e criação de laços 

fortes entre os atores. Desta forma, os autores enfatizam a necessidade de se dedicar atenção às 

relações entre as pessoas que compõem a rede e não apenas às relações empresariais e/ou 

comerciais. 

No entanto, uma questão que ainda se faz presente é: como ocorre a formação de redes 

entre organizações distintas? 

                                                             
7 Os autores utilizam-se da expressão transferência. No entanto, a perspectiva de base deste trabalho é de que o conhecimento 

não pode ser transferido, apenas compartilhado (Polanyi, 1961), pois depende de processos cognitivos de quem compartilha e 
de quem recebe para que seja absorvido e transformado em conhecimento tácito. 
8 Aqui, vê-se a influência dos trabalhos de Granovetter (1973; 1984) sobre a teoria dos laços. Ver texto ‘A força dos laços 

fracos’. 
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Conforme apontado anteriormente, algumas questões que levam organizações a se 

organizarem em rede são as possibilidades de compartilhamento de recursos, tanto físicos e 

financeiros como de conhecimentos, ou mesmo a possibilidade de compartilhamento de riscos 

relacionados com novos empreendimentos, dentre outros fatores.  

Neste contexto, parte-se do pressuposto de que os interesses compartilhados que levam 

as organizações a formarem redes, que podem vir a se tornar redes de conhecimento, podem 

convergir no sentido de desenvolvimento de produtos e serviços (criação de artefatos), redes de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e/ou outras formas de colaboração interorganizacional. 

Utilizando-se da Teoria do Ator-Rede, por meio dos apontamentos de Michel Callon 

(1986), é possível perceber que a construção, ou a formação, de uma rede depende da tradução 

dos interesses dos atores envolvidos no processo, que obedece algumas etapas definidas, sendo 

elas: 1) Identificação de um problema; 2) Atração; 3) Envolvimento; e 4) Mobilização. 

Na etapa de identificação de problemas, ou problematização, um ator, ou um grupo de 

atores, desenvolve uma interpretação sobre determinada situação e tenta convencer os demais 

atores envolvidos no processo de que os seus interesses convergem para um mesmo lugar, 

criando um ponto de passagem obrigatório entre os atores. Isso ajuda a criar a identidade da 

rede, ou do grupo, e a definir o que os atores ali envolvidos querem (CALLON, 1986). 

A segunda fase do processo de tradução depende da criação de mecanismos de atração 

que façam com que os atores envolvidos no processo sejam partidários da problematização 

idealizada inicialmente (CALLON, 1986). Isso legitimará o problema e criará uma situação 

coletiva, onde todos estão unidos pela mesma causa. Nessa fase, mecanismos de envolvimento 

dos participantes podem ser desenvolvidos sob a forma de penalizações, documentos 

científicos, relatórios, ou mesmo da atribuição de responsabilidades aos participantes, para que 

estes ‘façam parte’ do processo. 

A terceira etapa congrega ações no sentido de envolver os atores e assegurar o processo 

da atração. Algumas atividades citadas por Callon (1986) para efetivar esta etapa são: a 

‘sedução’ dos atores (um processo de envolvimento e convencimento), as transações 

comerciais, o consentimento e mesmo a violência física. Por fim, a quarta etapa busca fazer 

com que os atores comecem a falar pelos outros integrantes da rede, tomando para si as ideias 

difundidas dentro do grupo e tornando-se também porta-vozes (CALLON, 1986). 

Neste contexto, vê-se que a formação de redes é um processo complexo e que as relações 

constituídas neste ínterim possuem características dinâmicas e que podem ser alteradas a 

qualquer momento. É necessária a identificação de problemas, ou interesses, comuns entre os 

membros de uma rede, bem como a tradução destes interesses por meio de um porta-voz, ou de 
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um grupo de porta-vozes, para então conseguir engajar os demais atores e conseguir fazer com 

que a rede seja efetiva. No caso das redes de conhecimento, como o foco principal é a criação 

e o compartilhamento de conhecimentos, é importante que este objetivo seja comum aos atores 

e traduzido de maneira adequada entre os indivíduos que comporão a rede. 

Portanto, observar a formação da rede e, principalmente, as relações ali constituídas se 

torna um imperativo para compreender as possibilidades e, talvez, estabelecer metodologias 

para criação e manutenção de redes de conhecimento. 

 

DINÂMICA DAS REDES DE CONHECIMENTO 

 

Johnson (2012) aponta que as redes de conhecimento são vistas como grupos de 

colaboração entre pessoas e entre empresas, baseados, fundamentalmente, no 

compartilhamento de conhecimentos. Johnson (2012) aponta a importância das redes formais e 

das informais para a troca de informações e conhecimentos entre os indivíduos.  

Para Johnson (2012), são as relações entre os indivíduos que possibilitam a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos dentro das empresas e entre elas, de forma que a atenção 

nas redes de conhecimento deve ser dada às relações, e não à estrutura em si.  

Já para Tomaél (2008), a expressão ‘redes de conhecimento’ é utilizada para designar 

variados modelos de trabalhos de cooperação, como redes de gestão do conhecimento, alianças 

estratégias, redes de especialistas, redes de informações, comunidades de prática, redes de 

conhecimento virtuais, dentre outros elementos e formas de redes de cooperação. Segundo 

Tomaél (2008), uma das principais motivações da estruturação desse tipo de redes é o 

compartilhamento de conhecimentos, em sua maioria tácitos, pois são mais difíceis de serem 

compartilhados e absorvidos. 

Huggins, Johnston e Steffenson (2008) apontam que o conhecimento não é visto apenas 

como um elemento de competitividade para desenvolvimento de produtos e serviços, mas 

também para o desenvolvimento e aprimoramento de territórios, e mesmo de regiões.  

Huggins, Johnston e Steffenson (2008) ainda apontam que as universidades e outras 

instituições de ensino e de pesquisa podem ser vistas como fontes de conhecimentos científicos 

e tecnológicos capazes de auxiliar no desenvolvimento de determinadas regiões, podendo 

também compor redes de conhecimento e redes de cooperação com os mais variados setores de 
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atividades. Segundo eles, a transferência de conhecimentos9 e tecnologias é um dos elementos 

centrais neste processo. 

 Para Tomaél (2008), “em um contexto de rede, criar e compartilhar conhecimento tácito 

requer a adoção de técnicas de trabalho em colaboração e o estabelecimento de relacionamentos 

e de confiança entre os atores”. 

A cooperação, no entanto, consiste em abandonar o individualismo, saber tolerar, saber 

ceder. É preciso estar livre e acessível para a ampliação de fronteiras de ações individuais e 

organizacionais, ou para o recuo destas, e estar predisposto a compartilhar dados, informações 

e conhecimentos para o bem comunitário. Há a necessidade de criação de um senso de 

coletividade, onde os interesses coletivos passam a ser o centro das relações, deixando de lado 

posturas individualistas e unilaterais (TOMAÉL, 2008). 

Conforme apontado por Tomaél (2008), alguns elementos são necessários para que uma 

rede de conhecimentos seja efetiva: a) Troca de informações entre várias empresas; b) 

Estabelecimento de um intercâmbio de ideias; c) Desenvolvimento de visão estratégica; d) 

Definição de áreas de atuação; e) Análise conjunta dos problemas e solução em comum; e f) 

Definição das contribuições dos parceiros. 

Neste contexto, percebe-se uma relação de semelhança entre estes elementos e a teoria 

do Ator-Rede de Callon (1986) com relação à tradução dos interesses dos atores da rede, de 

forma que as quatro etapas apontadas por Callon (Problematização; Atração; Envolvimento; 

Mobilização) podem ser aplicadas no contexto das redes de conhecimentos, traduzindo os 

interesses do grupo de atores participantes da rede e buscando criar os laços necessários para a 

efetivação das relações entre os indivíduos, o que, consequentemente, favorecerá o 

compartilhamento de recursos informacionais e demais recursos entre as organizações 

participantes.  

Desta forma, é possível perceber que a aplicação das quatro etapas apontadas por Callon 

(1986) para a tradução dos interesses dos integrantes de uma rede pode ser trabalhada no sentido 

de elaborar uma metodologia para a criação e manutenção de redes de conhecimento. Na 

medida em que se tornar possível traduzir interesses de grupos de indivíduos, é possível passar 

para as próximas etapas, desenvolvendo atividades com finalidade de atração destes indivíduos 

e promovendo o seu envolvimento com a ideia central (o problema, ou interesse traduzido), 

para, por fim, alcançar membros que comecem a falar pelos outros integrantes da rede, 

                                                             
9 Deve-se tratar a transferência de tecnologia como uma atividade com objetivos e metodologias próprias, enquanto 

o conhecimento é passível apenas de compartilhamento, dependendo de todas as partes envolvidas no processo 

para que a absorção e implementação dos conhecimentos compartilhados seja efetiva. 
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garantindo a propagação dos ideais propostos e fomentando o objetivo principal das redes de 

conhecimento: a criação e o compartilhamento de conhecimentos entre seus membros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação aos propósitos deste trabalho, discutir as redes de conhecimento e suas 

principais características, é possível perceber que os estudos sobre o tema ainda são incipientes, 

porém oferecem amplas possibilidades de discussão, especialmente se embasados em teorias 

como a sociologia econômica de Mark Granovetter (e a compreensão da aplicação prática da 

teoria dos laços) e as possibilidades de discussão da teoria do Ator-Rede, por meio dos estudos 

de Michel Callon e outros autores, como Bruno Latour, buscando compreender as relações entre 

os membros da rede. 

Verificou-se, por meio da pesquisa bibliográfica, que as redes interorganizacionais 

dependem da interação entre os atores envolvidos neste processo, considerando, 

principalmente, as relações produzidas dentro da rede e não, necessariamente, a estrutura 

identificada como um fator condicionante para a realização das ações de colaboração entre os 

atores interessados. 

No entanto, conforme visto na teoria consultada, os interesses dos atores envolvidos 

devem estar alinhados e traduzidos de maneira a representar as intenções de todas as partes 

envolvidas, de forma que as relações proporcionem benefícios para todos os atores constituintes 

da rede. No caso das redes de conhecimento, o seu foco principal é a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos, de forma que os objetivos do grupo devem estar voltados 

para isso e devem ser traduzidos de maneira a representar os interesses coletivos, para então 

serem adotados pelos demais membros do grupo e para que a rede seja efetiva em suas ações. 

Percebeu-se que a utilização da Teoria do Ator-Rede, em especial dos apontamentos de 

Michel Callon sobre a questão da tradução dos problemas e interesses dos atores, oferece a 

possibilidade de estruturação de metodologias para a criação e manutenção de redes de 

conhecimento. No entanto, acredita-se que as relações construídas dentro das redes de 

conhecimento e/ou de cooperação devem fluir de forma natural e também informal, para que 

no decorrer das atividades cotidianas da rede os seus membros consigam encontrar maneiras de 

responder aos anseios da rede e torná-la efetiva, criando e compartilhando conhecimentos de 

forma livre e espontânea. Neste sentido, percebe-se a necessidade da exploração mais 

aprofundada da inter-relação entre a teoria do Ator-Rede e a formação das redes de 

conhecimento.  
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Assim, como limitações este trabalho apresenta o fato de ser uma abordagem teórica, e 

não conseguir visualizar as teorias aqui abordadas na prática empresarial, bem como o fato de 

não poder expandir as discussões sobre os resultados encontrados na pesquisa bibliográfica, 

que trazem outros elementos que podem auxiliar na compreensão da dinâmica das redes de 

conhecimento. 
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