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Introdução 

Net-Map é uma ferramenta de mapeamento, baseada em entrevistas, que ajuda as 
pessoas a entender, visualizar, discutir e melhorar situações nas quais muitos atores 
diferentes influenciam os resultados. Ao criar Mapas de Influência de Redes, 
indivíduos e grupos podem clarificar suas próprias visões de uma situação, promover 
discussões e desenvolver uma abordagem estratégica para suas atividades de 
networking. Mais especificamente, Net-Map ajuda os envolvidos no trabalho a 
determinar: 

• Que atores estão envolvidos numa determinada rede social, 

• Como eles estão conectados, 

• Quão influentes eles são, e 

• Quais são seus objetivos. 

A determinação de conexões, níveis de influência e objetivos permite aos usuários 
serem mais estratégicos sobre como atuam nessas situações complexas. A 
ferramenta ajuda os usuários a responder questões como: Você precisa fortalecer o 
relacionamento com um ator influente (alta influência, mesmos objetivos)? Você se 
preocupar com um ator influente que não compartilha seus objetivos? Um amplo 

networking pode empoderar beneficiários sem poder? 

O Capítulo 1 desse manual fornece alguns exemplos das maneiras que a ferramenta 
Net-Map pode ser usada e o Capítulo 2 oferece instruções do passo-a-passo para o 
uso da ferramenta. O Capítulo 3 mostra como o exercício de Mapeamento de 
Influências de Rede pode ser parte de uma pesquisa maior ou processos de 
execução. Finalmente, a análise da rede social tem desenvolvido uma vasta gama de 
conceitos e métodos para a análise de mapas de rede e, como este manual não pode 
examiná-los com um detalhamento maior, o Capítulo 4 introduz os conceitos básicos 
de centralidade, oferece uma compreensão sobre o uso de análise de rede em 
programas de computador e faz referência a literatura adicional, que consta em parte 
no CD que acompanha esta ferramenta. 

 

1. Como o Net-Map pode ser usado 

A ferramenta pode ajudar a melhorar o entendimento de qualquer situação na qual 
determinado número de pessoas, grupos e organizações interagem para atingir 
objetivos comuns ou conflitantes. Essas situações podem incluir preparação e 



monitoramento de intervenções políticas, aprimoramento e coordenação de governos 
com vários atores, facilitação de projetos comunitários, esboço e discussão de 
intervenções diretas para projetos em equipe e o entendimento e aprimoramento 
estratégico de redes de influência pessoal. Cada uma dessas possibilidades são 
discutidas a seguir. 

 

 Preparando e monitorando intervenções políticas 

Você é o líder de um projeto de um novo desenvolvimento ou projeto de pesquisa que 
objetiva o aprimoramento de processos de governança. Ou você trabalha em uma 
posição governamental e está esforçando-se para uma mudança e aprimoramento em 
um ambiente político estanque. 

 

A ferramenta pode ajudar a entender a rede política complexa na qual você estará 
trabalhando. Entrevistando pessoas-chave poderá começar a entender seus pontos de 
vista sobre o processo: quem é importante? Como essas pessoas e organizações 
estão ligadas? Quais são seus objetivos? Quão influentes eles são? Como eles podem 
afetar o alcance de seus objetivos? Isso o ajudará a planejar sua intervenção de 
acordo e identificar os direcionadores de mudança, possíveis conflitos de interesse, ou 
lutas de poder. Além disso, como parte do exercício, você envolverá todos os futuros 
parceiros em um processo de diálogo e aprendizagem. Isso dará a todos os 
envolvidos um melhor entendimento de sua própria percepção, bem como a dos 
demais. 

Durante o processo, o mapeamento das redes pode ser usado para monitorar o 
sucesso da sua intervenção. Se, por exemplo, você deseja melhorar a resposta de 
uma agência governamental às necessidades dos cidadãos, você pode aprender 
muito sobre seu sucesso desenhando os mapas de influência com os funcionários da 
organização e cidadãos antes e depois da sua intervenção. Conduzindo exercícios de 
mapeamento de redes de influência, você será capaz de entender não apenas quando 
certos objetivos foram cumpridos, mas também quais e porquê (ou porque não). 

 

 Aprimorando e coordenando a governança com múltiplos gestores 

Você faz parte de uma situação de governança com múltiplos gestores como um 
grupo sobre água ou uma comissão de educação cívica que possui uma gama de 
objetivos bastante ampla, mas limitada capacidade formal de tomada de decisões. Em 
sua organização há membros de quadros governamentais, autoridades tradicionais e 
sociedade civil. Você acredita que a melhoria na colaboração e intercâmbio entre as 
organizações integrantes irão aprimorar a governança. No entanto, cada membro do 
seu grupo interage com diferentes redes e possui diferentes idéias sobre como as 
pessoas estão conectadas, quão influentes elas são e como as redes podem ser 
usadas para atingir os objetivos do grupo. 



O Net-Map permite que os membros do seu grupo dialoguem e aprendam uns com os 
outros. Você melhorará seu entendimento sobre as redes e as visões de cada um, e 
pode desenvolver um mapa de redes comuns como base para o planejamento 
estratégico. Através de uma seqüência de exercícios de mapeamento individuais e em 
grupo você estimulará a discussão e assegurará que irá se beneficiar da complexidade 
e diversidade de seu grupo inclusive enquanto estiver desenvolvendo um 
entendimento comum. Você saberá quem tem acesso a importantes grupos e pessoas 
e poderá assim usar esse conhecimento estrategicamente. Os mapas de redes 
também permitem que você apresente as complexas maneiras nas quais pode atingir 
seus objetivos para pessoas externas, como doadores e organizações “guarda-chuva” 
nacionais.   

 

 Facilitando projetos comunitários de inclusão 

Você trabalha para um projeto comunitário de conservação e desenvolvimento que 
exige o entendimento e a integração das necessidades e interesses dos diferentes 
grupos locais e externos. Você quer ter certeza que todos serão incluídos: fazendeiros 
ricos e pobres, donos de criações, mulheres e homens, autoridades tradicionais, 
representantes do governo e organizações não-governamentais. Você deseja 
fomentar um melhor entendimento entre os diferentes grupos e desenvolver uma 
proposta de projeto que seja inclusivo e aceitável a todos da comunidade, não apenas 
às elites locais. Além disso, você quer convencer seus financiadores que você passou 
por um processo apropriado para desenvolver e implementar esse plano. 

O Net-Map pode ser usado para desenhar mapas com representantes de todos os 
diferentes grupos. Em uma reunião comum, todos os participantes podem usar os 
mapas para explicar para os demais como eles vêem as situações locais, quem está 
ligado a quem, quem eles vêem como influentes e quais objetivos eles aspiram. Eles 
descobrirão que pessoas em diferentes posições da sociedade enxergam o mundo de 
maneira também diferente. 

Visualizar redes, poder e objetivos facilita a sua discussão. Os conceitos e a 
visualização usados no Net-Map são mais intuitivos e fáceis de entender – mesmo 
para membros de uma comunidade com baixa ou nenhuma escolaridade, permitindo 
assim às pessoas de comunidades carentes a documentação e expressão de seus 
pontos de vista tão bem como os outros grupos. E, mesmo que o objetivo não seja 
necessariamente coincidir em um mapa comum, trocar diferentes pontos de vista pode 
ajudar todas as pessoas envolvidas a trabalhar uma solução que leve em conta todas 
as visões. O mapeamento repetido das redes de influência durante o processo pode 
indicar se você está no caminho de alcançar o objetivo. 

 

 Delineando e discutindo intervenções diretas em projetos de equipe 

Você é o líder de um projeto novo. Você decide reunir a equipe para desenhar um 
mapa e assegurar que todos estão começando do mesmo nível e que todos os atores 
estarão sendo levados em conta. Os membros da equipe listam todos que podem 



influenciar no sucesso do projeto, e, depois, conjuntamente desenham um mapa de 
suas redes e determinam as respectivas influências e objetivos. A pergunta resultante 
é: se essa é a situação, tal qual a vemos, quem entre nós pode realizar quais tarefas 
para atingirmos nossos objetivos? 

Através da incorporação constante do mapeamento no processo de planejamento, 
você ampliará o entendimento da sua equipe sobre o campo complexo no qual eles 
estarão trabalhando e lhes fornecerá uma ferramenta que permitirá facilmente discutir 
e usar esse conhecimento estrategicamente. Normalmente, cada membro da equipe 
possui um conhecimento pessoal e acesso a uma determinada área da rede (por 
exemplo, seu especialista em comunicação saberá sobre contatos na área de mídia 
enquanto que seu pessoal de pesquisa e desenvolvimento saberão de contatos em 
instituições de pesquisa). Nenhuma pessoa da equipe se envolverá com todas as 
diferentes áreas de uma rede, mas uma equipe que está ciente das conexões formais 
e informais de seus membros pode usar essa informação para estrategicamente 
delegar responsabilidades de contatos para os respectivos elos entre a organização e 
o meio externo.  

 

Entendendo e aprimorando estrategicamente redes de influência 

 pessoal 

Você está em um momento desafiador da sua carreira. Mesmo que esteja trabalhando 
duro e alcançando boas idéias e fortes resultados, sente como se algo estivesse 
impedindo seu progresso. Você percebe que deve ter uma abordagem mais 
estratégica com a sua rede social, mas não é fácil ter uma visão geral do seu 
complexo campo de trabalho. Você quer entender alguns possíveis obstáculos, 
possíveis alianças prolíficas e onde focar sua atenção para aumentar eficácia e evitar 
impasses. Junto com um instrutor ou sozinho, você pode desenhar seu mapa de rede 
de influências perguntando-se: Quem pode influenciar a realização dos meus 
objetivos? Como eles estão ligados uns com os outros? 

Quanta influência eles têm na realização dos meus objetivos? Eles me apóiam, 
atrapalham ou são neutros? Olhando o seu mapa de redes de influência pessoal, você 
pode ponderar sobre diversas abordagens estratégicas. Você pode tentar fortalecer ou 
afrouxar certas ligações, convencer um ator negativo ou neutro da rede a te apoiar, 
acrescentar novos atores à rede, ou mudar seus próprios objetivos. Se você repetir e 
documentar esse exercício regularmente, poderá documentar seu progresso e será 
mais fácil para você manter os atores importantes sob perspectiva. Dependendo da 
natureza da sua condição de trabalho você pode discutir seu mapa com supervisores 
ou colegas para desenvolver estratégias conjuntamente. 

 

2. Um guia passo a passo para usar o método do Net-Map 

 2.1. Preparação 

Antes de você começar a usar o Net-Map e entrevistar os participantes, tenha certeza 
de haver definido claramente o assunto sobre o qual você quer abordar. Você quer 



saber quem pode influenciar o sucesso de um específico projeto ou planejamento? Ou 
deseja mapear de maneira geral as redes do seu ambiente organizacional? Está 
interessado em um conflito específico e como os atores da rede impedem ou apóiam a 
resolução de conflitos? Você está avaliando um grupo definido de pessoas (por 
exemplo, todos os membros de um grupo de trabalho) ou simplesmente quer descobrir 
quem pertence a uma rede (por exemplo, todos os que podem influenciar o curso de 
uma reforma que será realizada)? 

De maneira geral, haverá quatro questões que o guiarão: 

 Questão 1: Quem está envolvido? 

 Questão 2: Como eles estão ligados? 

 Questão 3: Quão influentes eles são? 

 Questão 4: Quais são seus objetivos? 

Uma vez definido o tema a ser abordado você necessitará elaborar sua abordagem (e 
questões) de acordo. A ferramenta dá uma estrutura geral e flexível que você pode 
adaptar conforme suas necessidades. Ao definir o assunto que você quer examinar, 
você se prepara para a seguinte Questão 1: “Quem está envolvido?” Essa questão 
será discutida mais adiante na Seção 2.4.  

Para a Questão 2 (“Como eles estão ligados?”), você deve definir as ligações que quer 
avaliar. Num estudo focado no quadro de múltiplos atores da gestão da água, por 
exemplo, as seguintes ligações foram analisadas: 

• Ligações formais de comando 
• Fluxos de financiamento 
• Aconselhamento 
• Fluxo de informações 

 

Dependendo do tema, você pode querer avaliar ligações diferentes, como conflitos 
(verbal, físico), laços de afinidade e amizade, ou fluxo de produtos específicos. Talvez 
seja pertinente também focar um tipo determinado de ligação – como fluxo de 
informação – mas dividir em subcategorias: informações sobre resultados de 
pesquisas, sobre oportunidades de negócios e informações sobre processos políticos, 
por exemplo. Tente focar nas ligações mais importantes e limitar-se a no máximo 
cinco. Do contrário, sua rede ficará sobrecarregada. Assegure-se de que as ligações 
são bem específicas. Se não o forem, você acabará conectando todos com todos. 
Veja a Seção 2.5 para mais informações sobre o desenho dessas ligações. 

Para a Questão 3 (“Quão influentes eles são?”) você necessitará uma definição 
apropriada de influência de forma que os seus entrevistados entendam. Em contextos 
culturais e políticos diferentes talvez você tenha que usar outro termo. Entrar em 
acordo a respeito da definição/termo é muito importante, uma vez que poder e 
influência são assuntos delicados em vários contextos. Se o seu conceito for 
entendido de maneira errada pelo seu entrevistado você não poderá comparar e 
desenhar conclusões. A Seção 2.6 discute isso com mais profundidade. 



Para a Questão 4 (“Quais são seus objetivos?”)  você deverá definir os objetivos que 
quer examinar. Tente achar diferentes objetivos que possam ser aplicados para a 
maioria dos atores (veja Seção 2.7). Num contexto de gestão de um recurso natural, 
você poderá perguntar, por exemplo, quem é mais focado no desenvolvimento 
econômico e quem é mais focado em temas ambientais. Se você estiver analisando 
sua própria rede pessoal, poderá olhar quem realmente te apóia e quem deseja 
atrapalhar. Alguns atores serão mais neutros. 

 

 2.2. Pré-teste 

Discuta o assunto que quer tratar, as ligações definidas e os objetivos com alguém 
que tenha conhecimento sobre o ambiente social que você quer pesquisar. Usando os 
procedimentos apresentados abaixo, desenhe seu próprio mapa de redes de influência 
de como você vê a situação, para determinar se os procedimentos devem ser 
modificados. Você pode continuar seu teste entrevistando e desenhando mapas com 
pessoas similares às que você quer que participem. Você pode inclusive usar esse 
teste para discutir a escolha das palavras. Deve usar os termos “poder”, “influência”, 
“autoridade” ou uma frase descritiva como “alguém cuja palavra tem peso”? Se você 
designar uma ligação como “ajudar”, as pessoas pensam que significa “ajudar com 
palavras” ou “ajudar com dinheiro” ou esse termo deve ser limitado ao contexto das 
partes políticas? É importante adaptar a terminologia com a experiência. 

 

 2.3 Marcando as entrevistas 

Decida quem você quer entrevistar. Algumas vezes você pode querer envolver todos 
os membros de um grupo que faz parte do processo. Em outras circunstâncias estará 
interessado nos pontos de vista de membros típicos de diferentes grupos. Ou talvez 
tenha determinados especialistas em mente. Às vezes sua lista de entrevistados será 
elaborada durante o processo, enquanto você percebe quem são os atores 
importantes no desenho dos mapas. Segue abaixo uma breve descrição de como o 
método é usado para entrevistas individuais, embora também possa ser usado para 
entrevistas em grupo e facilitação de processos (veja Seção 3.2). 

Quando você encontrar com o seu entrevistado, reserve bastante tempo para a 
entrevista e conduza-a em um ambiente tranqüilo e equipado com superfície grande e 
plana. Você terá definido no seu pré-teste quanto tempo o mapeamento irá requerer. 
Mesmo que o tempo das entrevistas possa variar bastante é razoável pedir ao 
entrevistado reservar ao menos uma ou duas horas de seu tempo. Se a entrevista for 
em grupos ou precisar de interpretação, planeje mais tempo. 

Decida como você vai querer gravar os comentários e as discussões resultantes do 
mapeamento: eles são muito valiosos para explicar porque o mapa é do jeito que é. 
Como você pode, provavelmente, se ocupar em facilitar o desenho do mapa, é 
recomendável que você tenha uma segunda pessoa para fazer anotações ou que as 
grave. 



Prepare uma cartolina em branco para cada entrevista, preenchendo uma legenda que 
contenha informações sobre o entrevistado e sobre as cores das ligações. 

 

2.4 Questão 1: Quem está envolvido? 

Coloque uma folha de cartolina em branco diante da pessoa entrevistada e peça a ele 
ou ela nomear todos os indivíduos, grupos e organizações que podem influenciar a 
assunto que será avaliado. As questões podem incluir: 

• “Quem pode influenciar a reestruturação da nossa organização?” 
• “Que grupos e indivíduos estão envolvidos neste conflito de lideranças?” 
• “Quem teve influencia na mudança dessa política?” 

 

Estimule o entrevistado a mencionar todos os atores que lhes vierem à cabeça, não 
apenas os que têm capacidade formal de tomada de decisões no processo. Escreva o 
nome de cada ator em um cartão e distribua os cartões sobre o mapa. Dê ao 
entrevistado tempo de pensar apropriadamente a respeito e possibilite a inclusão de 
outros atores durante a entrevista. Antes de passar à seguinte questão, leia em voz 
alta todos os atores, o que poderá fazer com que o entrevistado se lembre de outros 
atores para acrescentar. Em alguns casos, você pode ter que insistir em que os 
entrevistados se coloquem na lista dos atores. Se estiver trabalhando com um público 
iletrado, deixe que eles escolham peões para cada ator e coloque-os perto do 
respectivo cartão; dessa forma, será mais fácil para eles se lembrarem quem é quem. 
Você pode escolher diferentes cores de cartões para diferentes grupos de atores (rosa 
para atores governamentais, por exemplo, ou verde para os não-governamentais). 
Isso também ajudará a estruturar visualmente o mapa de forma mais clara. 



 

Figura 1. Mapeamento com os cartões de atores. 

 

2.5. Questão 2: Como eles estão ligados? 

Você definiu as ligações que queria visualizar durante a preparação e o pré-teste. 
Explique ao entrevistado que você quer descobrir como todas essas pessoas e 
organizações estão ligadas entre si.  Você conectará os cartões com flechas indicando 
que “algo” (como informação, comando ou dinheiro, por exemplo) flui de um ator a 
outro. Em casos em que os atores troquem algo, a flecha terá duas pontas. Em casos 
onde dois atores trocam mais de uma coisa, você pode desenhar uma ligação que 
tenha um número de pontas de flechas de diferentes cores (veja figura 3). Apresente 
os tipos de ligações de acordo com a cor e explique o que cada cor representa. Na 
figura 3, por exemplo, vermelho representa dinheiro, preto representa comando, verde 
representa conselho e azul representa informação. 

 

É lógico começar com a ligação que você espera que seja a menos comum, 
terminando esta cor e continuando com a seguinte. Dessa forma, a figura se 
desenvolverá de maneira lenta e o processo será menos desorganizado. Com mapas 
complexos, você poderá precisar guiar o entrevistado durante o processo e assegurar-
se de que ele ou ela não se esqueça de nenhuma ligação, embora seja importante não 
haver uma pressão ao entrevistado de conectar atores apenas para te agradar. 
Assegure-se de que o entrevistado entenda que você não está buscando como as 
ligações deveriam ser, e sim como elas são no momento. 



 

Figura 2. Mapeamento com atores e ligações. 

 

2.6. Questão 3: Quão influentes eles são? 

Para evitar desentendimentos, é importante que o entrevistado e o entrevistador 
compartilhem do mesmo conceito do termo “influência”.  No pré-teste e discussão, 
você terá desenvolvido uma definição consensual de “influência”. É importante que o 
entrevistado entenda que a questão trata da habilidade do ator influenciar um assunto 
determinado, e não de hierarquias formais. A questão é: quanto de influência o ator 
tem nesse específico campo/atividade/organização – e não de uma maneira geral. Por 
exemplo, o presidente de um país é visto como tendo mais poder de uma maneira 
geral do que um executivo-chefe de um distrito (ECD). No entanto, quando se trata 
sobre influenciar a implementação de uma intervenção específica no distrito, um ECD 
tende a ter maior impacto do que o presidente. 

Enfatize que as fontes de influencia podem ser diversas, variando de legítima 
capacidade de tomada de decisões, passando por aconselhamentos ou incentivos, até 
curvar-se a ou quebrar uma regra.  



  

Figura 3. Mapeamento com os atores, ligações e torres de influência. 

 

Uma vez que o conceito de influência é estabelecido, será pedido ao entrevistado 
avaliar quem possui quanto de influência em determinado assunto. Escolha um peão 
para cada ator e coloque-os em uma torre de influência. Essa torre será constituída de 
um certo número de peças de influência de acordo com o quanto o ator pode 
influenciar o assunto em questão.  Explique as seguintes regras ao entrevistado: 

• Quanto maior a influência o ator tiver, maior será a torre; 
• As torres podem ser quão altas o entrevistado desejar; 
• Dois atores podem ter torres com a mesma altura; 
• Se um ator não tiver nenhuma influência, o peão é colocado ao nível do piso, 

sem nenhuma torre de influência. 
  

Após criar as torres de influência, discuta o que você vê, começando pela torre mais 
alta. Por exemplo: “Você atribuiu ao chefe a torre mais alta, com a altura de cinco 
peças, seguido pelo homem da assembléia e do padre, ambos com quatro peças... e 
finalmente você diz que o peão do Fulani e os membros do comitê não têm nenhuma 
influência.” 

 

Encoraje o entrevistado a fazer ajustes que lhe ocorram. Isso é importante 
principalmente em redes complexas. Se houver mudança nas torres, lembre-se de 



ajustar as outras de acordo. Quando o entrevistado estiver satisfeito com os arranjos 
anote a altura das torres de influência junto aos cartões dos atores na cartolina.  

 

Começando pelo ator mais influente, pergunte ao entrevistado sobre as fontes e 
efeitos da influência. Suas questões irão variar de acordo com o objetivo geral e a 
abrangência do assunto que está sendo explorado. Na medida em que você vai se 
familiarizando com a ferramenta e com a situação que você está analisando, você 
perceberá que ficará mais fácil ver à primeira vista o que é importante, estranho, ou o 
que vale a pena anotar sobre um mapa específico de redes. 

 

Suas questões podem incluir: 

• Eu vejo que você colocou esse ator na torre mais alta. Por quê? De onde vem 
a sua influência? 

• Você diz que entre esses dois atores há o mesmo nível de influência. O que 
acontecerá se eles discordarem? A influência deles tem a mesma base? Elas 
têm o mesmo alcance? 

• Eu ouvi falar que há um conflito entre esses três atores. Você poderia me 
explicar do que se trata? 

• Você ligou esse ator a muitos outros, mas você diz que ele não possui tanta 
influência – qual a razão disso? 

 

Assegure-se de que você tenha discutido sobre todos os atores e tenha em mente que 
é importante não apenas entender porque os poderosos o são, mas também porque 
outros são vistos como não tendo nenhuma influência. 

 

2.7. Questão 4: Quais são seus objetivos? 

Agora você sabe quem está envolvido, como eles estão ligados e o quão influentes 
eles são. Contudo, se você não sabe os objetivos dos atores, você não saberá em que 
direção eles querem mover-se. Por exemplo, se você está pensando sobre a questão 
“Quem influenciará a minha organização no alcance ou não desse específico objetivo”, 
você ainda não sabe se os atores usarão suas ligações e influência para apoiar ou 
impedir o alcance do mesmo. Na preparação e no pré-teste você terá definido alguns 
objetivos relevantes para o entrevistado avaliar. Peça ao entrevistado para focar em 
cada ator e dizer qual dos objetivos pré-definidos ele tende a se apoiar. Acrescente 
abreviações ou símbolos junto à cada cartão. Se você deseja saber quem é que tem 
uma orientação mais desenvolvimentista e quem é mais focado na proteção do meio 
ambiente, os acrônimos podem ser D (desenvolvimento) e P (proteção), como no 
exemplo abaixo. 



 

Figura 5. Mapeamento com os atores, ligações, torres de influência e objetivos de cada ator 
(P=proteção, D=desenvolvimento) 

 

Você pode abrir lugar a atores que sigam certo número de objetivos permitindo a 
atribuição de mais de um acrônimo/símbolo por ator. Na análise de um conflito, poderá 
considerar a possibilidade de adicionar símbolos de “mais” e “menos” para atores que 
apóiam ou são contrários aos objetivos do entrevistado. Ou, principalmente em 
conflitos que permanecem por muito tempo, pode ser interessante ver quem tem 
interesse em continuar o conflito e quem apoiaria uma reconciliação. Essas 
informações podem ajudar a desenvolver estratégias de construção da harmonia. A 
combinação das torres de influência e os sinais de orientação de objetivos podem 
servir para abrir os olhos, e permitir aos participantes serem mais estratégicos em 
suas ações em rede. No entanto, alguns entrevistados podem não se sentir 
confortáveis em compartilhar julgamentos tão explícitos e, em muitas situações pode 
ser apropriado encontrar termos neutros para caracterizar os diferentes objetivos dos 
atores. 

 

2.8. Discussão 

Agora você completou um Mapa de Redes de Influência. Discuta o resultado com seus 
colegas de entrevista. Dependendo do objetivo desse mapeamento específico, você 
pode pedir a seus entrevistados que pensem estrategicamente sobre as suas redes e 
desenvolver idéias para melhorar a situação no futuro. 



 

3. Como estruturar um mapeamento de redes de influencia? 

Muitas vezes, o mapa de rede de influência individual é apenas uma parte de um 
processo maior. Como estruturar o processo do mapeamento depende muito do 
assunto que se deseja explorar e dos desenvolvimentos que se deseja facilitar. 

 

3.1. Quem envolver? 

Quando se considera quem envolver, a resposta pode variar dependendo do objetivo 
principal do exercício de mapeamento. O que se quer é reunir conhecimento e usar o 
Net-Map basicamente como ferramenta de pesquisa, ou facilitar processos? 

 

Se a ferramenta está sendo usada basicamente pra a pesquisa, você pode entrevistar 
pessoas que sabem algo sobre o assunto em questão. Como essa não é uma 
abordagem estatística, não existe um número certo de atores necessários a 
entrevistar. Siga sua intuição: você saberá que terá entrevistado pessoas o suficiente 
quando parar de receber informações novas de cada entrevista, mesmo que seus 
entrevistados sejam variados. Se o foco é a facilitação de processos, você poderá 
entrevistar pessoas que influenciam e são influenciadas pelo assunto em questão. 
Devido ao fato de que a facilitação de processos é uma atividade contínua, você terá 
que definir quem fará parte dessa interação. Essa decisão normalmente será antes 
feita baseada em considerações estratégicas do que na possibilidade de um ator 
acrescentar ou não novos conhecimentos. Muitas vezes seu objetivo pode ser uma 
combinação dos dois, e, dessa forma, na sua amostragem, você deverá ter essas 
duas perspectivas levadas em conta. 

 

3.2. Exercício em grupo ou entrevistas individuais? 

As seções anteriores descreveram como conduzir entrevistas individuais. Contudo, a 
ferramenta também pode ser usada para entrevistas grupos e facilitar processos em 
grupo. Desenhar um mapa coletivamente ajuda as idéias dos membros dos grupos e 
no entendimento de uma situação vista e ouvida. Em algumas ocasiões, é conveniente 
a realização de uma primeira rodada de entrevistas individuais e depois a reunião do 
grupo para o desenho de uma rede comum. O mapeamento em grupo pode ter muita 
utilidade 

• Se o desejo é facilitar processos de aprendizagem organizacional do grupo e 
planejamento estratégico; 

• Se o desejo é aprimorar a coesão do grupo; 
• Se o que se deseja saber é, por exemplo, como o pescador ou as fazendeiras 

(mulheres) de uma comunidade percebem individualmente as redes sem um 
foco maior em cada ligação pessoal; 

• Se o desejo é usar a ferramenta para aumentar o entendimento entre pessoas 
com diferentes pontos de vista sobre o assunto em questão. 



 

Se você realiza a facilitação de um processo de mapeamento em grupo, seu papel é 
de especial importância quando a opinião dos membros do grupo é divergente. 
Estimule-os a explicar: por que eles acham que determinado ator tem muita ou pouca 
influência? O que eles querem dizer quando alegam que esses atores estão ligados? 
Que interações concretas entre ambos eles podem lembrar?  

Tenha certeza que você planejou tempo suficiente para o exercício de mapeamento. 
Devido ao fato de que o tempo necessário depende muito do tamanho do grupo, 
entusiasmo na discussão, e se o assunto é ou não controverso, é difícil dar uma 
orientação nesse sentido. Mas uma atividade em grupo com cinco ou seis 
participantes animados, facilmente pode tomar um dia inteiro de trabalho. Para grupos 
maiores que três pessoas, pode-se preparar seus maiores cartões para os atores e 
cartolinas de mapeamento para que todos consigam ficar em volta de uma mesa e 
enxergar devidamente. Se o grupo é muito grande, é apropriado dividi-lo em 
subgrupos de cinco ou seis participantes e começar com um mapeamento de 
pequenos grupos. Deixe-os mapear suas percepções das redes e apresentá-las aos 
outros grupos e assim, você pode ajudar a discutir os diferentes resultados juntos. 
Tenha em mente que quanto maior o grupo, menor a contribuição individual dos 
membros do grupo.  

Se você conduziu entrevistas individuais anteriormente com todos os membros do 
grupo, considere limitar os atores da rede listados no exercício de mapeamento a 
aqueles mencionados nas entrevistas. Prepare cartões com esses nomes e permita 
aos membros do grupo remover ou agrupar os atores sob um termo abrangente, mas 
atente-os a não adicionar novos se possível. Isso permitirá uma economia de tempo 
sem danificar os resultados. 

 

3.3. Como usar os mapas? 

Você notará que mapeando as redes de influência você e os entrevistados vão 
aprender muito sobre o assunto em questão. Você poderá usar os mapas para facilitar 
discussões em grupo e usar a compreensão adquirida do exercício de mapeamento 
para aprimorar seus planos e atividades. Para muitas intervenções, especialmente 
aquelas que são baseadas em processos, isso deve ser suficiente. Pode ser o caso 
quando se deseja desenhar o mapa de sua própria rede de influências profissional ou 
se uma equipe de projeto deseja esboçar um mapa de redes de projeto antes de 
delegar responsabilidades em uma reunião de equipe. Para a facilitação de processos 
em grupo como um projeto de desenvolvimento comunitário, os mapas desenhados à 
mão pelos diferentes participantes pode ser sua ferramenta mais poderosa para a 
discussão. 

Em outras ocasiões você pode querer transformar os mapas feitos à mão em versões 
geradas por computador e realizar algumas análises quantitativas além. Está fora do 
propósito deste manual propiciar uma introdução completa sobre o campo crescente 
da análise de redes sociais ou sobre a vastidão de programas de análise de redes 
sociais. Porém, a seção a seguir trata sobre alguns dos conceitos gerais de análises 



de redes sociais que pode ajudar no entendimento dos mapas desenhados e dá uma 
idéia do por que pode ser uma boa idéia familiarizar-se com alguns dos softwares 
disponíveis. 

 

3.4. Alguns conceitos de análise de redes sociais 

A maioria das pessoas possui um entendimento intuitivo de como as diferentes 
posições em uma rede podem levar a uma importância aumentada ou reduzida de um 
ator. Alguns exemplos de posições importantes em uma rede são aquelas que 

• Possuem muitas ligações; 
• Possuem ligações com pessoas que possuem muitas ligações; 
• Ligam pessoas que de outra maneira não estariam conectadas; 
• São capazes de atingir todas as pessoas em uma rede sem ter que passar por 

muitos intermediários. 
 

Na análise de redes sociais esses quatro exemplos são usados entre os conceitos 
para determinar a centralidade de um ator em uma rede. Os analistas de redes sociais 
desenvolveram inúmeras formas de calcular centralidade. Na terminologia da análise 
de redes sociais, os exemplos acima têm nomes específicos: 

• Degree Centrality (Centralidade de Grau) – número de ligações; 
• Eigenvector Centrality (Centralidade de Autovetor) – ligações com atores com 

alta centralidade de grau; 
• Betweenness Centrality (Centralidade de Intermediação) – ligando atores que 

não estariam ligados de outra maneira; 
• Closeness Centrality (Centralidade de Proximidade) – quão próximo um ator se 

encontra em relação aos demais atores da rede. 
 

Enquanto é relativamente fácil determinar o grau de centralidade (contando-se as 
ligações), as outras medições requerem operações matemáticas mais complexas. 
Softwares de análise de redes provêm estas e muitas outras fórmulas que ajudam na 
análise dos dados. Na maior parte dos casos é necessário transformar o mapa em 
uma matriz (embora alguns programas, como o VisuaLyzer também permitam o 
desenho do mapa e eles mesmo desenvolvem a matriz para o usuário). Como se 
observa na Tabela 1, as linhas e colunas da matriz contêm todos os atores da rede. 
Se uma caixa é marcada com “1”, isso significa que uma flecha sai do ator da linha 
para o ator da coluna. Na Tabela 1 isso significa que a autoridade tradicional e a 
assembléia do distrito trocam algo (como informação), enquanto a ONG fornece algo 
para a autoridade tradicional e para assembléia do distrito (linha quatro), mas não 
recebe de volta dos mesmos (coluna 4). 

 

 Tabela 1. Matriz da rede. 

 
Autoridade 
Tradicional 

Assembléia do 
Distrito 

ONG 



Autoridade tradicional 0 1 0 

Assembléia do distrito 1 0 0 
ONG 1 1 0 

 

Quando estiver tabulando os dados, você deverá seguir as flechas no seu mapa das 
redes, preenchendo uma matriz para cada tipo de ligação. O software transforma 
essas matrizes em mapas de redes e permite o cálculo das diferentes medidas de 
centralidade. Há um crescente número de programas de softwares de análises de 
redes, mas que exigem um pouco de paciência e dedicação para sua familiarização. 
Um dos mais usados normalmente é o UCINET. Se você não quiser processar 
grandes quantidades de dados através de procedimentos altamente sofisticados 
outros programas como o VisuaLyzer, que foca mais na visualização das redes, 
tendem a ser mais fáceis de entender e aplicar (versões grátis de teste de ambos 
programas podem ser baixados da Internet). 

 

Figura 6. Visualização no computador de um mapa de redes de influência  

 

Esse manual inclui uma seção bem seletiva de literatura para aqueles usuários que 
queiram ir além do mapeamento de redes e aprofundar-se nas análises. Essa seção 
também provém uma introdução básica na análise de redes sociais e inclui alguns 
trabalhos relacionados ao mapeamento de redes de influência. 

 

4. A sua opinião é bem-vinda! 

Esse manual proporcionou um número de exemplos de maneiras como a ferramenta 
pode ser utilizada. Porém, o Net-Map tem o potencial de ir além desses exemplos, e, 
por essa razão temos curiosidade em ouvir sobre os diversos usos da ferramenta por 



diversos setores e diferentes culturas. Ficaremos gratos em aprender sobre a sua 
experiência e o incentivamos a entrar em contato conosco – tanto por sua história de 
sucesso quanto por qualquer problema que você possa ter tido no caminho. Isso nos 
ajudará a aprimorar a ferramenta e esse manual para fazê-los mais receptivos às 
necessidades dos usuários. 

 

 


