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RESUMO 

 

Um dos motivos que as organizações buscam se relacionar com outras organizações é para fortalecer 
ou buscar capacidades e recursos que não possuem ou possuem de forma reduzida. Essa relação, a 
literatura denomina como redes interorganizacionais, também tem sido praticada no Sistema Nacional 
de Pós-Graduação (SNPG), por meio de programas estratégicos capitaneados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como o Programa de Cooperação Acadêmica 
na Amazônia - PROCAD/Amazônia. No decorrer dos anos, notou-se que não há uma avaliação clara e 
profunda sobre a efetividade das redes formadas, ou seja, se o relacionamento entre os PPGs possui 
características que possam determinar a efetividade das redes interorganizacionais. Neste sentido, 
este trabalho foi desenvolvido no contexto das redes de conhecimento, que envolvem os programas de 
pós-graduação (PPGs) com vistas a oferecer subsídios à CAPES, para que reflita sobre o processo de 
avaliação do programa estratégico PROCAD/Amazônia e contribuir com a literatura incrementando o 
estado da arte sobre a efetividade das redes interorganizacionais. A pesquisa teve como objetivos 
estudar três redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia em face da sua efetividade na redução 
das assimetrias da pós-graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental, e além de identificar quais 
características determinantes para efetividade se destacam nas redes interorganizacionais do 
PROCAD/Amazônia, foi possível propor caminhos para redução das assimetrias em face da atuação 
da pós-graduação Stricto Sensu em rede na Amazônia Ocidental. A fundamentação teórica apresenta 
conceitos e definições sobre as redes interorganizacionais e a efetividade das redes, bem como o nível 
de análise e as características determinantes, além disso os conceitos de assimetria com foco na pós-
graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental. O desenho da pesquisa é de natureza descritiva, 
classificada como estudo de caso único com três unidades de análise, com abordagem de métodos 
mistos de projeto incorporado concomitante. As unidades de análise foram três redes 
interorganizacionais, em seu próprio nível, de três áreas de conhecimento distintas aprovadas no 
PROCAD/Amazônia, em 2018. Por meio de uma análise estatística descritiva foi possível caracterizar 
as redes estudadas, como redes que buscam a reciprocidade na relação, que fomentam a modalidade 
auxílio-moradia e possuem grande interação de publicação científica. Porém, com auxílio do NetDraw 
2.176, foram construídos sociogramas que evidenciaram um baixo nível de conectividade entre os 
atores nas redes. Os dados quantitativos que foram tratados estatisticamente de forma descritiva e 
multivariada, identificaram que as determinantes que mais se destacam nas redes do 
PROCAD/Amazônia, na Amazônia Ocidental foram a estrutural, de funcionamento e a efetividade da 
rede (resultado e satisfação). Nesta mesma análise, as características que mais determinam a 
efetividade da rede, estatisticamente são mecanismo de accountability, densidade ou nível de 
integração das relações, ações de gestão da rede e a gestão da comunicação. No entanto, foi possível 
notar divergências entre os resultados da coleta de dados e evidências encontradas durante a 
pesquisa. Por fim, foi possível propor caminhos visando minimizar as assimetrias regional e 
intrarregional como criar políticas permanentes, oferecer bônus aos pesquisadores da Amazônia e 
continuar investindo financeiramente no desenvolvimento dos PPGs da Amazônia Ocidental. 

 
Palavras-chave: Administração. Efetividade de Redes. Redes Interorganizacionais. 
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ABSTRACT 

 

One of the reasons that organizations seek to relate to other organizations is to strengthen or seek 
capabilities and resources that they do not have or have in a reduced way. This relationship exercised 
by organizations, which the literature calls inter-organizational networks, has also been practiced in the 
National Graduate System (SNPG), through strategic programs headed by the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), such as the Academic Cooperation Program in 
the Amazon - PROCAD/Amazonia. Over the years, it was noted that there is no clear and in-depth 
assessment of the effectiveness of the networks formed, that is, whether the relationship between the 
PPGs has characteristics that can determine the effectiveness of interorganizational networks. In this 
sense, this work was developed in the context of knowledge networks, which involves postgraduate 
programs (PPGs). With a view to offering subsidies to CAPES, so that it reflects on the evaluation 
process of the strategic program PROCAD/Amazônia and contributes to the literature, increasing the 
state of the art on the effectiveness of interorganizational networks. The research aimed to study three 
PROCAD/Amazon interorganizational networks in view of their effectiveness in reducing stricto sensu 
graduate asymmetries in the Western Amazon, and in addition to indicating which characteristics that 
determine effectiveness stand out in PROCAD/Amazon interorganizational networks, it was possible to 
propose ways to reduce asymmetries in light of the role of Stricto Sensu graduate programs in a network 
in the Western Amazon. The theoretical foundation of this dissertation presents concepts and definitions 
about interorganizational networks and the effectiveness of networks, as well as the level of analysis 
and the determining characteristics for the effectiveness of the network, in addition to the concepts of 
asymmetries with a focus on stricto sensu postgraduate courses in the Amazon Western. The research 
design is descriptive in nature, classified as a single case study with three units of analysis, with a mixed 
methods approach of concomitant incorporated design. The units of analysis were three 
interorganizational networks, at their own level, from three distinct areas of knowledge approved in 
PROCAD/Amazônia, in 2018. Through a descriptive statistical analysis, it was possible to characterize 
the studied networks as networks that seek reciprocity in relationship, which promote the housing 
assistance modality and have great interaction of scientific publication. However, with the help of 
NetDraw 2176, sociograms were constructed that showed a low level of connectivity between the actors 
in the networks. Quantitative data, which were statistically treated in a descriptive and multivariate way, 
indicate that the determinants that stand out the most in the PROCAD/Amazon networks in Western 
Amazon were the structural, functioning and effectiveness of the network (result and satisfaction). In 
this same analysis, the characteristics that most determine the effectiveness of the network, statistically, 
are Accountability Mechanism, Density or level of integration of relationships, Network management 
actions and Communication Management. However, it was possible to notice divergences between the 
results of data collection and evidence found during the research. Finally, it was possible to propose 
ways to minimize regional and intra-regional asymmetries, such as creating permanent policies, offering 
bonuses to Amazon researchers and continuing to invest financially in the development of PPGs in the 
Western Amazon. 

 
Keywords: Administration. Network Effectiveness. Inorganic networks. Post-
Graduation Stricto Sensu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos motivos que as organizações buscam se relacionar com outras 

organizações é para se fortalecer ou buscar capacidades e recursos que não possuem 

ou possuem de forma reduzida. Esses recursos podem ser compreendidos como todos 

os ativos da organização como a capacitação dos agentes sociais, os processos 

organizacionais, atributos, informações e conhecimento, que possibilitam conceber e 

implementar estratégias que melhorem a efetividade da organização (Barney, 1991). 

A relação interorganizacional é reconhecida como uma das principais estratégias 

coletivas e de envolvimento ativo dos agentes sociais, no desenvolvimento das 

organizações, na geração de inovações, na competitividade e sobrevivência de 

empresas, regiões e até países Moretti (2017). Essa relação, também tem sido 

praticada no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) por meio dos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu (PPGs). 

Legalmente, a Pós-Graduação stricto sensu no Brasil é administrado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES (BRASIL, 

1951) e segue as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG). Dentre as políticas públicas propostas pelo governo e executada pela CAPES 

para o sucesso e crescimento da pós-graduação nacional, destaca-se no site oficial, os 

programas estratégicos de formação de redes em pesquisa e pós-graduação como por 

exemplo, o Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD), parcerias para a 

realização de mestrados e doutorados interinstitucionais (MINTER e DINTER), 

Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação na Amazônia Legal (PDPG), 

grandes associações (redes multicentros) e outras formas de associação. De acordo 

com Nazareno e Herbetta (2019) uma das principais estratégias desses programas é a 

formação das redes interorganizacionais entre os PPGs, com vistas a redução das 

assimetrias regionais apontadas como uma das principais adversidades à ser superada 

pela pós-graduação nacional. 

As reconhecidas desigualdades na pós-graduação tem motivado o fomento em 

políticas públicas direcionadas, que têm se manifestado em programas estratégicos 

financiados pela CAPES, como o Programa de Cooperação Acadêmica na Amazônia 
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(PROCAD/Amazônia) cujo o objetivo converge não só para a redução das assimetrias 

quantitativas regionais, mas também, possibilitando novos tópicos de pesquisa na 

Amazônia brasileira, com o intuito de contribuir para a elevação da qualidade dos 

cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) da Região. 

Apesar do Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD) possuir mais de 20 

anos de existência, em 2016, a autora Elci Moura indicou em sua pesquisa que não 

existe uma avaliação da efetividade do programa e muito menos das relações 

formadas, e sugeriu a instituição de uma cultura de avaliação sistemática dos 

programas da CAPES, em especial o PROCAD. Em visita aos últimos editais do 

PROCAD, evidenciou-se apenas a previsão de análise das prestações de contas 

financeiras. Então, visando contribuir com a avaliação do programa estratégico esta 

pesquisa analisou três redes interorganizacionais de Pós-Graduação, que foram 

selecionadas pela CAPES, no Edital 21/CAPES/2018, do PROCAD/Amazônia. 

As redes interorganizacionais escolhidas para identifica as determinantes e as 

características da efetividade da rede, em seu próprio nível foram de três grandes áreas 

de conhecimentos distintas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras e Ciências Ambientais. 

A REDE 1 foi composta pelos cursos de Administração das Universidades de Rondônia 

(UNIR) (proponente), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade do Amazonas 

(UNAMA); a REDE 2 foi formada pelos cursos de Letras das Universidades de 

Rondônia (UNIR) (proponente), Mato Grosso (UNEMAT) e a do Pará (UFPA); e a REDE 

3 foram os cursos de Ciências Ambientais, das Universidade de Rondônia (UNIR) 

(proponente), Acre (UFAC) e de São Paulo (USP).   

 

 Estudos sobre o tema 

 

De forma abrangente, estudos sobre redes são bastante exaustivos. E é 

reconhecido que houve um avanço considerável na compreensão do que são as redes, 

como são estruturadas, como operam e até mesmo como se desenvolvem e alcançam 

seus resultados. Apesar da diversidade de estudos e avanço sobre a temática, ainda 

há a necessidade de exploração em alguns campos. O foco desta dissertação está em 

um aspecto particular dos estudos de rede que se acredita ter sido pouco pesquisado. 
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De modo restrito, buscamos concentrar o estudo em redes interorganizacionais, no 

nível da rede, e não no nível organizacional de análise. 

As redes de pós-graduação stricto sensu foi o campo de pesquisa escolhido, por 

ser um sistema onde o conhecimento é o recurso mais precioso, e, estrategicamente 

uma vantagem competitiva dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). 

Além disso Rossoni; Guarido Filho (2009) declaram que a pós-graduação não possuem 

uma visão de lucro financeiro e não há uma concorrência declarada como as redes 

corporativas, seja no setor público ou privado, mas há sim, uma busca pela 

consolidação dos PPGs, prestigio entre os pares e o reconhecimento acadêmico. 

Com base nesta delimitação de estudo, e com vistas a conhecer inicialmente o 

panorama das publicações nacionais sobre as Redes interorganizacionais em pós-

graduação stricto sensu, elaborou-se uma revisão sistemática no período de setembro 

a dezembro de 2020. Foram consultadas as plataformas Scielo, Scopus e Web of 

Science. Esta revisão seguiu as etapas do método de pesquisa Proknow-C, quando se 

selecionou 40 artigos científicos publicados na língua portuguesa, todos indexados 

como Qualis CAPES entre B1 a A1. A busca revelou a forma como a literatura nacional 

vem abordando o tema Redes interorganizacionais em pós-graduação stricto sensu, 

quanto a proposta investigativa do artigo e a abordagem teórica utilizada. 

A opção em buscar inicialmente a literatura nacional se justifica, pois a Pós-

graduação stricto sensu no Brasil é diferente dos parâmetros internacionais; é 

administrada por uma agência reguladora que, por meio da avaliação dos PPGs, atribui 

conceito para avaliar e aprovar o desempenho dos PPGs no âmbito do SNPG. Além 

disso, concentra-se na responsabilidade do fomentar à formação de redes para a 

consolidação dos PPGs. E como registrado por Maccari et al.(2014) na maioria dos 

sistemas stricto sensu internacionais, uma empresa pode se qualificar junto ao governo 

para realizar o credenciamento dos cursos de mestrado e / ou de doutorado 

internacionais, não possuindo uma clara orientação para o gerenciamento ou fomento 

da formação de redes entre os PPGs,. 

Quanto as propostas de investigação das publicações analisadas, em sua 

maioria estão relacionadas a cooperação científica entre os pesquisadores, em outras 

palavras, os estudos das relações dos PPGs estão vinculados às redes de cooperação 
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de coautorias em artigos científicos, conforme evidências encontradas nos trabalhos de 

Haddad, Mena-Chalco e Sidone (2017) quando avaliaram o desempenho científico dos 

pesquisadores utilizando o "Índice Multidimensional de Desempenho Científico" 

(IMDC); já os estudos de Nascimento e Beuren (2011) e Lacruz, Américo e Carniel 

(2017) analisaram a produção científica nos PPGs de Ciências Contábeis, Psicologia 

por meio da teoria de redes sociais.  

Os autores Méllo, Spink e Menegon (2016) utilizaram a teoria ator-rede para 

analisar 15 artigos publicados concluindo que há espaço para crescimento, tanto no 

que se refere ao número de artigos e de redes de cooperação. Loyola, Corrêa e 

Guimarães (2010) e Paiva e Brito (2019) abordaram a temática da internacionalização 

e a cooperação internacional dos PPGs, no entanto, como um componente avaliação 

da CAPES deixando de abordar as relações interorgranizacionais entre os PPGs 

nacionais e internacionais e focando também, nas publicações científicas e nas 

relações dos pesquisadores por meio das redes de co-autorias..  

Os autores Rossoni, Hocayen-Da-Silva e Ferreira (2008) e Mello, Crubellate e 

Rossoni (2009) analisaram a cooperação entre os PPGs, por meio de coautorias na 

produção científica utilizando a base de dados do ENANPAD. Concluíram que os PPGs 

mais produtivos tendem a se relacionar mais entre si, e a cooperação entre programas 

mostrou-se fortemente associada à produtividade. Já o trabalho de Magnin et al. (2020) 

tratou sobre o produtivismo científico imposto pela CAPES e os autores chegaram à 

conclusão que os docentes têm priorizado estratégias individuais e muitas vezes não 

ponderam o sentido da pesquisa para além das métricas avaliativas. Guimarães et al. 

(2009), apesar de terem pesquisado sobre as relações acadêmicas na estrutura da 

rede de PPGs, concluíram que os relacionamentos entre os programas são esparsos 

e, na maioria das vezes, fracos; estes autores também não analisaram as redes 

formadas pelos programas de pós-graduação e a sua efetividade. 

Quanto à definição mais abordada nos artigos selecionados, se destaca a de 

redes sociais, como a que foi tratada no trabalho de Guimarães et al. (2009, p. 567) os 

autores a conceituam como um conjunto de contatos formais ou informais; fortes ou 

fracos; frequentes ou raros; emocionais ou puramente utilitários; que ligam vários atores 

de um setor específico. Bordin, Gonçalves e Todesco (2014) descrevem que uma rede 
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de colaboração científica é um tipo de rede social no qual os atores são os 

pesquisadores e os relacionamentos podem ser manifestados pelas diversas formas 

de colaboração existentes no contexto científico. Colaborando com este pensamento o 

trabalho de Rossoni e Guarido Filho (2009) abordou a teoria small words trazendo em 

discussão o relacionamento dos PPGs não consolidados com os grandes centros, e 

acabam deixando de se relacionar com os pares regionais.  

O trabalho de Gomes e Neto (2011) apresentou resultados de uma consulta aos 

coordenadores de projetos visando avaliar o PROCAD/NOVAS FRONTEIRAS de 2007, 

concluindo que o programa é válido e contribui para o equilíbrio regional e o 

desenvolvimento do País, porém não houve uma análise da efetividade da rede 

formada entre os PPGs. Freire e Da Costa Santos (2012) apresentaram apenas um 

relato das atividades desenvolvidas nos dois anos do projeto aprovado no 

PROCAD/NOVAS FRONTEIRAS. Já o trabalho de Moura e Neto (2015) e Moura (2016) 

buscaram analisar o PROCAD por meio da percepção dos consultores que participaram 

do processo avaliativo e dos coordenadores gerais dos projetos, os estudos apontaram 

a necessidade de instituir um processo de acompanhamento e avaliação permanente. 

A principal conclusão da revisão sistemática, no âmbito nacional, revelou que as 

proximidades das instituições, as formações de redes, as cooperações e as 

colaborações acadêmicas entre os PPGs, ocorrem por meio das produções científicas 

realizadas pelas relações sociais dos pesquisadores que visam atender as exigências 

da avaliação CAPES. O panorama evidenciou a ausência de pesquisas empíricas sobre 

redes interorganizacionais em pós-graduação stricto sensu e sua efetividade. 

Estudos internacionais como Provan, Fish e Sydow (2007, p. 509) relatam que o 

tema comum tem sido examinar o impacto do envolvimento da rede no aprendizado 

organizacional ou na inovação, e os estudos em nível de rede foram realizadas no setor 

de saúde e serviços sociais, pois são organizações voltadas para a missão, no entanto, 

as estratégias podem ser muito mais focadas em resultados amplos com base no 

cliente que vão além do sucesso de organizações individuais.  

Os autores de Raab, Mannak e Cambré (2013) enfatizam que as pesquisas 

internacionais procuram compreender e explicar o funcionamento das redes em si no 

setor público, em uma perspectiva de resultados organizacionais e não da efetividade 
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da rede em si. E este pensamento reforça os argumentos dos autores Popp et al. (2013) 

que embora seja importante avaliar a efetividade da rede em seu próprio nível, pode 

não satisfazer as organizações que fomentam, financiam e sustentam a rede, caso essa 

avaliação não seja interligada aos resultados organizacionais e dos clientes. 

O estudo de Cristofoli e Markovic (2016) utilizou o método de Análise Qualitativa 

Comparativa (QCA) para examinar a combinação de munificência de recurso, 

centralização da estrutura da rede, dos mecanismos de coordenação, gerenciamento 

da rede e seus efeitos conjuntos no desempenho de 12 redes suíças no âmbito público, 

e chegaram a conclusão que de fato a combinação dessas determinantes pode fazer 

as redes públicas realmente funcionarem. Em 2020, Zhang, Liu e Zhang contruíram um 

modelo confiável e útil, baseado no processo de hierarquia difusa (fuzzy-AHP), com 

três dimensões distintas como eficiência da inovação, aprendizagem 

interorganizacional e capital social, para avaliar a efetividade real e na prática de 

colaborações interorganizacionais em redes de inovação. 

O trabalho que mais se aproxima da temática aqui proposta, é o de Wang (2016) 

que baseado nos estudos de Provan e Milward (1995) e Provan; Kenis (2007) estudou 

as interações complexas entre as determinantes da efetividade da rede de governança, 

em 22 redes na China. O autor também utilizou o método de Análise Qualitativa 

Comparativa (QCA), e concluiu que as determinantes que levam à efetividade da rede 

eram diferentes daquelas que contribuem para inefetividade da rede. O  s resultados 

também demonstraram que as determinantes estruturais centralização e densidade da 

rede, não são condições suficientes e necessárias para efetividade da rede, e em 

contraste com a pesquisa de Provan e Milward (1995) os resultados demonstraram que 

a densidade da rede é mais importante do que a centralização da rede.  

Recentemente os autores Han e Kang (2021) também utilizando Análise 

Qualitativa Comparativa (QCA) e o método de estudo de caso encontraram duas 

condições causais para efetividade da rede de 37 projetos desenvolvidos por ONGs 

sul-coreanas, quais sejam, a capacidade local de alto nível ou a colaboração de alta 

qualidade entre os membros da rede produzem eficácia na rede. Além disso, os autores 

(2021) relataram, que ao contrário de estudos anteriores, que apenas descreveram uma 

relação simples e linear entre as condições causais e a eficácia da rede, o estudo 
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demonstrou que existem vários caminhos para alcançar a efetividade da rede, no 

contexto do desenvolvimento internacional. 

A autora Moretti (2017) em seu livro reconhece que identificar a efetividade de 

rede é bem complexa e necessita de mais estudos teóricos e principalmente empíricos 

sobre a temática. O número resumido de estudos examinando a efetividade das redes 

em si, gera uma certa surpresa considerando que para entender sobre redes e 

desempenho de rede é importante que a efetividade da rede seja examinada, além 

disso os autores Provan, Fish e Sydow (2007) indicam que existem evidências 

sugerindo que o resultado positivo para uma rede pode ser prejudicial para um ou mais 

membros individuais da rede, ou seja, os recursos (conhecimentos) gerados na relação 

interorganizacional de PPGs, no PROCAD/Amazônia, podem não ter o mesmo impacto 

na performance individual para todas os PPGs.    

Considerando a importância deste tema, embora nossa análise tenha sido 

sistemática, não se pode afirmar que tenha sido exaustiva. Assim, apesar dos esforços, 

pode muito bem ter omitido involuntariamente um número de estudos sobre redes 

interorganiacionais em pós-graduação stricto sensu e sobre efetividades de redes.  

 

  Problema de Pesquisa 

 

Os reconhecidos e precários números da pós-graduação stricto sensu na 

Amazônia acabam prejudicando o desenvolvimento da Região Oliveira Rodrigues 

(2014). Pensando em minimizar a discrepância regional, o Governo Federal, por meio 

da agência reguladora CAPES, criou o Programa Estratégico de Cooperação 

Acadêmica direcionado para Amazônia (PROCAD/Amazônia) vislumbrando não só 

ampliar o número de PPGs na Região, mas também consolidá-los como centros 

acadêmicos de excelência.  

Embora PROCAD tenha sua gênese nos anos 2000, não apresenta grandes 

avanços na sua estrutura de execução, a sistemática de avaliação continua a mesma, 

ou seja, a CAPES avalia as atividades desenvolvidas por cada projeto de forma 

periódica, a fim de verificar se as metas propostas estão sendo alcançadas para que 

as parcelas dos recursos financeiros sejam liberadas. E ao final do projeto, o PPG 
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proponente é obrigado a prestar contas dos valores recebidos durante a execução do 

projeto (MOURA, 2016).  

Portanto, o programa estratégico PROCAD não possui uma análise mais 

profunda sobre a efetividade das redes formadas, ou seja, se o relacionamento entre 

os PPGs possui características que possam determinar a efetividade das redes 

interorganizacionais. Em consulta ao site oficial da CAPES e ao Edital 21/CAPES/2018 

do PROCAD/Amazônia, não foi encontrado critérios que possam indicar se as redes 

interorganizacionais formadas pelos PPGs são efetivas. 

Além de não possuir uma avaliação clara da rede, existe uma outra preocupação, 

que normalmente é ignorada na avaliação do programa estratégico, que é o resultado 

positivo de uma rede poder ser prejudicial para um ou mais membros individuais da 

rede, conforme explanado pelos autores Provan, Fish e Sydow (2007, p. 509). Por 

exemplo: o objetivo geral do PROCAD/Amazônia é diminuir as assimetrias regionais: 

suponha-se que o PPG proponente da rede não consiga atingir os objetivos específicos 

de ampliar sua interação científico-acadêmica, criar novas linhas de pesquisas no PPG 

e desenvolver novos projetos com os membros da rede, mas, o PPG proponente presta 

conta dos recursos financeiros no prazo correto, então, para a CAPES, o programa 

estratégico PROCAD/Amazônia atingiu o objetivo geral. Assim, pode-se dizer que a 

rede PROCAD/Amazônia, como um todo, foi efetiva para o financiador, porém, não foi 

para um dos membros da rede, que continuará à margem da qualidade dentro do 

sistema por que não atingiu os objetivos específicos do programa, ou seja, a rede 

formada não possuía características que determinasse a efetividade da rede. 

Diante desta falta de avaliação aprofundada sobre a efetividade das relações do 

PROCAD/Amazônia, e examinando três redes interorganizacionais do programa 

estratégico PROCAD/Amazônia, aprovadas em 2018, formulou-se o seguinte 

questionamento: quais características determinantes da efetividade se destacam 

nas redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia? Com a identificação das 

características que mais influenciam na efetividade da rede PROCAD/Amazônia, a rede 

poderá focar nas características que precisam evoluir para determinar a efetividade da 

rede. 
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1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as redes interorganizacionais do 

PROCAD/Amazônia em face da sua efetividade na redução das assimetrias da pós-

graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Na busca de resultados na tarefa investigativa, ingressa como objetivos 

específicos caracterizar três redes interorganizacionais de PPGs do 

PROCAD/Amazônia (1); identificar as características determinantes para efetividade 

das redes interorganizacionais de PPGs do PROCAD/Amazônia (2) e; propor caminhos 

para a redução das assimetrias em face da atuação da pós-graduação stricto sensu em 

rede na Amazônia Ocidental (3). 

 

1.4 Justificativa e Relevância  

 

O estímulo do pesquisador em propor esta pesquisa, se deu após notar que a 

CAPES vem fomentando e incentivando a formação de redes interorganizacionais 

dentro do sistema, com intuito de fortalecer as atividades acadêmicas dos PPGs com 

vistas para a consolidação. No entanto, conforme mencionado não há uma avaliação 

dos resultados gerais dos programas estratégicos, e muito menos uma avaliação clara 

da efetividade da rede, em seu próprio nível.  

A principal contribuição da pesquisa, ao compreender as três redes 

interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, é fornecer subsídios à CAPES refletir 

sobre o processo de avaliação dos objetivos do programa estratégico, além de 

identificar as características determinantes para efetividade da rede que possuem baixa 

aderência e precisam ser fortalecidas na rede, para que sejam mais efetivas e 

contribuam para o atingimento dos objetivos da rede.  

A literatura estudada sobre efetividade da rede é robusta e pode ser 

esclarecedora de várias maneiras, porém como mencionado o foco desta dissertação 
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está em um aspecto bem particular dos estudos de rede que possui uma certa timidez 

no número de pesquisas empíricas sobre a efetividade das redes. Deste modo, como 

implicação teórica almeja-se contribuir com a literatura incrementando o estado da arte 

sobre a efetividade das redes interorganizacionais de forma empírica a relação das 

determinantes (estruturais, de funcionamento e contextuais) no contexto das redes de 

conhecimento, por meio das redes de pós-graduação stricto sensu. 

Considerando que a maior parte do desenvolvimento teórico sobre efetividade 

de redes foi construído pela literatura internacional, sabe-se pouco sobre se os modelos 

construídos podem ser sustentados em contextos de redes de conhecimento. Por 

conseguinte, justifica-se a utilização do modelo nacional proposto por Goulart e Vieira 

(2020) por ser o mais útil para indicar as determinantes e as características para a 

efetividade das redes interorganizacionais, das políticas públicas e programa 

estratégico, além de ser uma oportunidade de testar e validar de forma empírica este 

modelo dentro do SNPG stricto sensu.  

Isto posto, estudar a efetividade das redes de pós-graduação do 

PROCAD/Amazônia se torna relevante para a sociedade, pois o sucesso do programa 

estratégico reduzirá as assimetrias quantitativas e qualitativas do SNPG, aumentando 

o número de PPGs e consolidando-os nas diversas áreas de conhecimento 

proporcionando para a sociedade a oportunidade de qualificar recursos humanos e fixar 

mestres e doutores na região.  

Por fim, apresenta-se a visão geral da proposta de dissertação que iniciou com 

a introdução, contendo o tema, o problema, objetivos da pesquisa e a justificativa e 

relevância. A fundamentação teórica terá um Framework sobre as redes 

interorganizacionas e a efetividades das redes, incluindo as características 

determinantes da efetividade, o nível de análise e conceitos sobre as assimetrias da 

pós-graduação na Amazônia. Em seguida, será detalhado o método, procedimentos e 

como serão analisados os dados coletados. E por fim, os resultados, as referências que 

embasaram esta pesquisa o anexo e os apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O suporte teórico e analítico basilar da pesquisa foi a teoria Visão Baseada em 

Recursos (VBR) tratada pelos autores Barney (1991) e Peteraf (1993) que dentre os 

principais autores supracitados, pode-se destacar particularmente Barney (1991) que 

desenvolveu uma teoria completa para VBR, a qual compreende recursos como todos 

os ativos, capacidades, processos organizacionais, finanças, materiais, recursos 

humanos, informações, conhecimento etc.  

Em consonância ao trabalho de Lavie (2006), esta dissertação visou a relação 

das abordagem entre teorias das redes interorganizacionais e Visão Baseada em 

Recursos (VBR), que estuda como as organizações em redes realizam as interações, 

combinações e principalmente a complementariedade dos recursos internos da rede 

criando vantagem competitiva e aumentando o seu desempenho.  

O principal recurso na pós-graduação é o conhecimento, que comumente é 

construído pelo relacionamento com outros PPGs. O autor Dias (2015) argumenta que 

essas relações permitem às organizações realizarem ações complementares em suas 

áreas de atuação, mantendo relações interdependentes com o campo mais amplo, e 

assim promover o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos 

utilizando os recursos absorvidos na rede. Assim como ocorre nas redes 

interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, onde os PPGs de regiões distintas se 

correlacionam afim de gerar e alavancar a produção de conhecimento tornando este 

recurso como vantagem competitiva sustentável dentro do SNPG. 

Os autores Zen et al. (2013) declaram que algumas organizações terão seu 

desempenho qualificado por causa dos recursos gerados no relacionamento das 

organizações, e isto pode estar relacionado a capacidade de absorção de cada membro 

da rede, ou seja, alguns membros não absorvem os recursos da rede de maneira 

homogênea. Neste sentido, Dias (2015) descreve que os recursos compartilhados, 

absorvidos ou não pelos membros, em redes interorganizacionais é benéfico para a 

competitividade, pois proporciona vantagem competitivas sustentável por meio das 

inter-relações de recursos Barney (1991) e da complementariedade desses recursos 

na rede Lavie (2006).  
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Diante deste enquadramento teórico basilar, a fundamentação teórica que 

sustenta esta dissertação sobre efetividades de redes serão o seminal de Provan e 

Milward (1995) que foi o primeiro estudo que apresentou a teoria preliminar sobre a 

efetividade da rede, Mitchell e Shortell (2000) que incluíram no modelo precedente 

aspectos relacionados à governança e à gestão da rede, como relevantes à 

compreensão de seu funcionamento e de seus resultados. O trabalho de Provan, Fish 

e Sydow (2007) que realizaram uma revisão da literatura empírica sobre redes 

interorganizacionais no nível de análise das redes inteiras, o estudo de Turrini et al. 

(2010) que complementaram a teoria de efetividade de redes acrescentando as 

características de funcionamento.  

A consolidação da literatura de Rabb, Mannak e Cambré (2013) que elaboraram 

um novo modelo que aponta três grandes grupos de fatores determinantes para 

efetividade das redes, além dos apontamento de Anna Moretti (2017), da Universidade 

de Ca ‘Foscari de Venezza, que aborda sobre a estrutura, a governança e desempenho 

das organizações em rede. E por fim, por ser o estudo mais recente na evolução da 

teoria o trabalho de Goulart e Vieira (2020) que apresentaram um modelo útil para 

indicar a efetividade da rede no contexto nacional. 

Este trabalho adotará o conceito de efetividade da rede proposto por Provan e 

Milward (1995 e 2001) e Turrini et al, (2010) onde efetividade é conjunto de 

características estruturais, funcionais e contextuais, bem como de resultados 

proporcionados em termos de cumprimento dos objetivos e metas e a satisfação das 

partes interessadas.  

Destaca-se que a efetividade da rede será em nível de rede, conforme proposto 

por Provan e Kenis (2007), ou seja, a efetividade das redes interorgaizacionais no 

sistema de ensino stricto sensu serão investigadas em nível de rede, e serão excluídos 

os resultados gerados aos discentes (clientes), aos próprios PPGs (organização 

individual) e a comunidade (sociedade). O modelo de determinantes da efetividade que 

será utilizado e testado empiricamente nesta pesquisa será o modelo proposto por 

Goulart e Vieira (2020) por compreender que seja o modelo mais completo para a 

efetividade da rede de programa estratégico no âmbito nacional. 
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2.1 Conceitos e definições sobre redes interorganizacionais  

 

Na literatura não há consenso sobre o termo redes organizacionais, como citado 

por Grandori e Soda (1995, p.184) que, segundo os mesmos, é um termo amplamente 

utilizado, mas que perdeu a precisão. Porém Provan, Fish e Sydow (2007) descrevem 

que o termo redes, no sentido específico das organizações, vem sendo evitado pelos 

autores; estes preferem utilizar os termos com o sentido de parceria, aliança 

estratégica, cooperação, consórcios, relacionamentos interorganizacionais, coalizões, 

arranjos cooperativos ou acordos colaborativos. E ainda declararam a riqueza e a 

variedade nas pesquisas sobre o estudo das organizações e as suas relações 

estabelecidas na década de 70; neste período as redes interorganizacionais se dão por 

um grupo de três ou mais organizações conectadas, de modo a facilitar o alcance de 

um objetivo comum, como explicitam  Provan, Fish e Sydow  (2007,  p. 482). Em 

contraste Miles e Snow (1984) descreveram que só na década de 80 é que se 

consolidou e estruturou grandes estudos sobre as relações entre organizações; foi uma 

decorrência das reestruturações empresariais americanas, bem como do avanço 

tecnológico que passaram a definir o conceito de rede de empresas como a 

combinação única de estratégia, estrutura e processo de gestão à qual se presta. 

 

2.1.1 Conceitual sobre as redes interorganziacionais 
 

Na literatura consultada, os estudos sobre as relações consideradas 

interorganizacionais, em sua grande maioria utiliza um conceito seminal da área 

estabelecida por Van de Vem (1976, p. 25) onde o autor declara que “as relações 

interorganizacionais ocorrem quando duas ou mais organizações executam transações 

de recursos de qualquer tipo: financeiro, materiais, cliente e serviços técnicos”. O autor 

afirma que uma organização se envolve em um relacionamento interorganizacional pela 

possibilidade de alcançar metas que seriam impossíveis de serem alcançadas 

individualmente, ou seja, uma organização se insere em parcerias por causa da 

possibilidade de suprimir suas limitações, viabilizando o que é impossível fazer sozinha 

à primeira vista. 
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Em seus reclames os autores Brass et al. (2004, p. 809) alertam que pesquisas 

sobre as organizações em rede estão ficando tão robustas, que realizar uma revisão 

estruturada está ficando cada vez mais difícil. Nesse sentido os autores esclarecem 

que uma organização em rede pode ser conceituada como uma rede trabalho no qual 

as unidades organizacionais são “nós” que interagem um com outro, estabelecendo 

relações formais e informais. Citando Podolny e Page (1998) os autores incluíram em 

sua definição de redes interorganizacionais, várias formas de cooperação que inclui as 

joint ventures, alianças estratégicas, colaborações e consórcios. 

As interações, alianças ou parcerias entre as organizações não significam que 

possuem o mesmo interesse, e irão seguir o mesmo caminho mas, para Grandori e 

Soda (1995) as redes interorganizacionais surgem como uma forma de coordenação 

não hierárquica com capacidade de ajudar as organizações a atingir seus objetivos e 

metas. 

Os autores Marteleto e Silva (2004, p. 41) definem redes como uma estrutura 

composta por “nós” que podem ser representadas pelas organizações, e os elos ou 

conexões são as relações que ocorrem entre os “nós”. Já, Bazanini, da Silva e Biffi 

(2020) definem redes interorganizacionais, de caráter público ou privado, como a 

colaboração mútua entre os atores envolvidos ao se unirem pela busca de soluções 

conjuntas, tendo como ferramenta de solução o lançamento de mecanismos de troca 

de recursos, como experiências e conhecimentos, que são reunidos, originados e 

desenvolvidos pela sinergia coletiva da rede. 

Apesar de vários conceitos diferentes os autores Provan, Fish e Sydow (2007, 

p. 481) esclarecem que quase todas as definições referem-se a certos temas comuns, 

incluindo a interação social (onde os indivíduos agem em nome de suas organizações), 

relacionamentos não hierárquicos, conexões formais ou informais, estrutura dinâmica, 

participantes com autonomia operacional, membros que se relacionam com objetivos 

de trocas de informações, de materiais e recursos e confiança e cooperação. O Quadro 

1 apresenta o resumo dos conceitos supracitados.  
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Quadro 1 - Consolidação dos conceitos sobre redes interorganizacionais 

Autores Conceitos 

(Van de Vem,1976) 

As relações interorganizacionais ocorrem quando duas ou mais 
organizações executam transações de recursos de qualquer tipo: 
financeiro, materiais, cliente e serviços técnicos. 
 

Miles e Snow (1984) 

Rede de empresas são uma combinação única de estratégia, 
estrutura e processo de gestão ao qual se refere. 
 
 

(Brass et al., 2004) 

Organização em rede pode ser conceituada como uma rede 
trabalho no qual unidades organizacionais são “nós” que 
interagem um com outro, estabelecendo relações formais e 
informais. 

(Marteleto e Silva, 2004) 
As redes são uma estrutura composta por “nós” que podem ser 
representadas pelas organizações, e os elos ou conexões são as 
relações que ocorrem entre os “nós”. 

(Provan, Fish e Sydow, 2007) 
Redes interorganizacionais são um grupo de três ou mais 
organizações estão conectadas de maneira a facilitar o alcance 
de um objetivo comum 

(Bazanini, Da Silva e Biff, 
2020) 

É uma colaboração mútua entre os atores envolvidos, ao se 
unirem pela busca de soluções conjuntas, tendo como 
ferramenta o lançamento de mecanismos de troca de recursos, 
como experiências e conhecimentos em sinergia. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura inicial levantada. 

 

Diante de alguns conceitos descritos pela literatura, este trabalho seguirá o 

conceito de redes interorganizacionais estabelecido pelo trabalho de Provan, Fish e 

Sydow (2007, p. 482), que adaptado para a temática da pesquisa, pós-graduação stricto 

sensu será considerado redes interorganizacionais o relacionamento de três ou mais 

PPGs, que possuam objetivos e metas dirigidos, onde um PPG será o ator da rede, e 

a rede ou o campo científico será o conjunto de PPGs. Justifica-se a quantidade de três 

PPGs como redes, pois seguirá o entendimento da CAPES em seus programas 

estratégicos, como o PROCAD/Amazônia. 

Por fim, a autora Moretti (2017) descreve que o interesse por pesquisas que 

abordem as organizações em rede cresceu exponencialmente. No entanto, vários 

estudos têm buscado investigar padrões de relacionamento entre os membros da rede, 

bem como os atributos estruturais desta. A autora (2017), em seu livro destaca que 

mesmo na literatura sobre teoria de redes, também é percebida maior ênfase nos 

atores-rede e estruturas das redes, e muitas vezes são excluídas questões sobre a 

efetividade da rede, e quando finalmente um estudo analisa a efetividade 
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interorganizacional, normalmente baseia-se nos resultados individuais das 

organizações envolvidas.  

 

2.2 Conceitos de Framework sobre Efetividade das Redes 

 

Na literatura internacional sobre redes, é comum encontrar os termos network 

effectiveness que, em sua tradução própria, significa efetividade de redes; além destes 

termos, é possível encontrar estudos nacionais sobre redes interorganizacionais 

associado a eficiência como o trabalho, como em Schmidt; Wegner; Fortes (2019), ou 

vinculado à eficácia, como tratam em Wegner, Durayski e Verschoore Filho (2017).  

O autor Souto-Maior (2013) apresenta os conceitos que diferenciam estes três 

critérios: eficiência, eficácia e efetividade. Para o autor supracitado eficiência é a 

utilização dos recursos mais adequados para realizar as tarefas e alcançar os objetivos 

e metas, contribuindo com este pensamento Schmidt; Wegner; Fortes (2019) 

argumentam que as organizações devem se concentrar em saber com quais recursos 

(input) um dado objetivo (output) foi atingido. A eficácia, para o autor Souto-Maior 

(2013) é a capacidade de uma organização definir objetivos apropriados, segundo seu 

próprio ponto de vista e alcançá-los, que para os autores Wegner, Durayski e 

Verschoore Filho (2017) a eficácia no contexto de redes interorganizacionais consiste 

nas “regras do jogo” da cooperação, que são definidas pelas organizações que 

compõem a rede. E por fim, Souto-Maior (2013) define efetividade como a capacidade 

de uma organização alcançar resultados que satisfaçam seus exigentes, promovendo 

o bem-estar da região onde está inserida. O autor declara ainda que a efetividade é o 

mais importante desses critérios, pois é quase impossível encontrar uma organização 

efetiva sem ser eficiente e eficaz. 

Os autores Provan e Kenis (2007) e Whelan (2011) reconhecem que estudo 

sobre a efetividade tem sido muito difícil, seja no nível organizacional ou no nível da 

rede, ainda mais no que diz respeito à questão-chave, ''efetividade para quem? ''. 

Em seus respectivos trabalhos Provan, Fish e Sydow (2007) e Raab, Mannak e 

Cambré (2013) argumentam que não há consenso sobre o conceito de efetividade da 

rede e muito menos como medi-lo. Os autores supracitados ainda ressaltam (p. 505, 
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2007) e (p. 482, 2013) que a efetividade significará coisas diferentes para cada rede e 

para cada setor em que existe uma rede. 

Principalmente com vistas em estabelecer conceitos sólidos, Provan e Milward 

(1995) propôs uma teoria preliminar de efetividade das redes, onde a rede para ser 

efetiva precisa possuir uma integração centralizada e direta, um controle externo, um 

sistema estável e recursos ambientais generosos. Em (2007) Provan e Kenis definiram 

efetividade de redes interorganizacionais como a obtenção de resultados positivos em 

nível de rede que normalmente não poderiam ser alcançados pelos integrantes 

organizacionais individuais que atuam de forma independente. Já, para Mcguire e Silvia 

(2009) a efetividade pode ser medida pelo grau em que uma rede atende às 

necessidades coletivas dos integrantes, quaisquer que sejam essas necessidades, 

desde que tenham sido formuladas antecipadamente. Moretti (2017) descreve em seu 

livro que as redes possuem objetivos e metas dirigidas, as organizações compartilham 

de um objetivo, então, a rede é formada para alcançar esses objetivos e metas e a 

efetividade da rede é medido no alcance destes objetivos e metas.  

Em análise dos conceitos, compreende-se que a efetividade da rede é 

determinada pela a estrutura organizacional, o modo operante de funcionamento e o 

contexto em que a rede está inserida e, que esses fatores contribuem para o 

atingimento dos objetivos da rede gerando uma satisfação entre todos os envolvidos. 

Neste sentido, este trabalho adotará a concepção de Turrini et al. (2010) e Goulart e 

Vieira (2020) onde a efetividade da rede é um conjunto de determinantes estruturais, 

funcionais e contextuais, bem como os resultados e a satisfação das partes 

interessadas. 

 

2.2.1 Nível de Análise das Redes Interorganizacionais 

 

Definido os conceitos de redes interorganizacionais e efetividades da rede que 

será utilizado, os autores Provan e Milward (2001), Turrini et al, (2010) e Whelan (2011) 

sugerem que para examinar uma rede é necessário definir o seu nível de análise da 

rede sendo elas o próprio nível da rede em si, nível da comunidade, da organização ou 

do cliente. E, Raab, Mannak e Cambré (2013) enfatizam que geralmente o pesquisador 
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tem que selecionar um nível porque medir a efetividade em todos os níveis, pode ser 

muito cansativos e tornar os resultados muito amplos. Segue as descritivas dos níveis 

de análise no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Níveis de análise  
 

Níveis de análise 
 

Autores 
 

Descritiva 

Cliente Provan & Milward (1995) 

São os resultados gerados pela rede ao conjunto 
de clientes atendidos pelas organizações. 

 

Comunidade 
Provan & Milward (2001); 
Turrini et al. (2010) 

São os resultados positivos produzidos pela rede 
à comunidade externa beneficiária. 
 

Organização 
Moretti (2017); Provan & 
Milward (2001) 

São resultados gerados pela rede à organização 
participante da rede. 

 

Rede 
Provan & Kenis (2007); 
Raab et al. (2013); Whelan 
(2011) 

Efetividade da rede em si mesma, para se manter 
no tempo e atingir seus objetivos propostos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na literatura inicial levantada. 

 

Conforme apontado por Provan, Fish e Sydow (2007) o exame e a análise de 

uma rede interorganizacional completa incluem organizações (nós) e seus 

relacionamentos (laços), a ausência de relacionamentos e as implicações de ambos 

para a obtenção de resultados. No entanto, em seus argumentos Provan e Kenis (2007) 

enfatizam que avaliar a efetividade da rede em si, é mais importante que a efetividade 

das organizações individuais pertencentes a rede, já que esse arranjo tem maior “força” 

e “capacidade” de melhorar a integração de serviços críticos, estimular o 

desenvolvimento econômico regional e lidar com problemas públicos perversos. 

Ademais, Whelan (2011) relata que a efetividade em nível de rede deve ser a principal 

preocupação dos pesquisadores e gestores, porque idealmente pode e deve ser 

proporcional aos resultados positivos organizacionais.  

Considerando estes argumentos, ao contrário da pesquisa de uma rede 

completa, o foco aqui está nas estruturas e processos de toda a rede, e não nas 

organizações que a compõem. Deste modo, optou-se, pela análise no nível da rede, ou 

seja, a rede formada por 3 (três) PPGs do PROCAD/Amazônia, assim como definido 

nos trabalhos de Provan e Milward (1995), Provan, Fish e Sydow (2007), Provan & 
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Kenis, 2007, Whelan (2011) e Raab, Mannak e Cambré (2013) que estudaram a 

efetividade da rede, em seu próprio nível.  

Os autores justificam que este nível proporciona a efetividade dos outros níveis, 

ou seja, uma rede efetiva formada por organizações, com ou sem fins lucrativos pode 

beneficiar a comunidade na qual está inserida, os clientes que atendem, e além disso, 

se tornar legitima, viável e sustentável gerando resultados positivos para as 

organizações. Como já mencionado neste trabalho, os autores Popp et al. (2013 p. 77) 

compreendem que a escolha da rede como nível de análise, é a melhor escolha para 

indicar se uma rede inteira, é efetiva ou não, independentemente dos objetivos e do 

contexto onde estão inseridas. 

Em resumo, os fatores estruturais, funcionais e contextuais que determinam a 

efetividade das redes interorgaizacionais de pós-graduação stricto sensu, serão 

examinadas em nível de rede, excluindo-se os resultados gerados aos discentes 

(clientes), aos PPGs (organização individual) e a comunidade (sociedade), considera-

se que todos os níveis serão beneficiados pelos resultados gerados pela efetividade da 

rede.  O próximo subtópico irá descriminar os fatores estruturais, funcionais e 

contextuais que determinam a efetividade das redes. 

 

2.2.2 Características Determinantes para Efetividade da Rede 

 

Após o estudo seminal de Provan e Milward (1995), emergiram alguns estudos 

visando analisar o desempenho da rede, especificamente, a efetividade da rede. Em 

seguida, várias conceituações e medidas de desempenho de rede foram sendo 

sugerido pela literatura. Raab, Mannak e Cambré (2013) enfocaram o desempenho da 

rede a partir do ponto de vista da comunidade e avaliaram o desempenho da rede 

observando a sua estrutura. Além destes, tiveram estudos de Prova e Kenis (2007) que 

analisaram a governança da rede e os autores Mcguire e Silva (2009) que focaram na 

liderança e nos papéis do gestor da rede. Poucos trabalhos analisaram empiricamente 

a relação das determinantes de efetividade como Provan e Milward (1995), Raab, 

Mannak e Cambré (2013) e Wang (2016).    
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A literatura apresentou várias características para efetividade de uma rede. No 

entanto, vale a pena ressaltar que as características investigadas, foram definidos para 

redes formada no setor público, como aponta os autores Raab, Mannak e Cambré, 

(2013); Moretti (2017), o que demonstra a escassez de estudos sobre efetividade de 

redes em outros setores no formato de associação ou serendipitous. Sem a pretensão 

de esgotar essa discussão, o Quadro 03 apresenta o resumo das principais 

contribuições para teoria. 

 

Quadro 3 - Resumo dos Modelos Propostos pela Literatura  
 

Autores 
 

Características 
estruturais 

Características de 
funcionamento 

Características de 
contexto 

Provan e 
Milward 
(1995) 

Controle externo, 
integração e 
centralização. 

 
Estabilidade do 
sistema; Munificência 
de recursos. 

Mitchell e 
Shortell 
(2000) 

Definir mecanismos de 
accountability; implantar 
mecanismos de 
coordenação; definir a 
composição da rede. 

Definir processos de tomada de 
decisão; gerenciar conflitos; 
definir prioridades e objetivos 
estratégicos; manter o interesse 
dos membros; estimular 
criatividade; criar sistemas de 
compartilhamento de 
informações e monitoramento. 

Obter recursos; 
Importância para a 
sociedade. 

 
 

Provan e 
Kenis (2007) 

Número de 
participantes; Densidade 
das relações de 
confiança. 

Nível de consenso sobre os 
objetivos; Necessidade de 
competências gerenciais no 
nível de rede. 

 

Turrini, et al. 
(2010) 

Controle externo; 
Accountability; 
Mecanismos e 
ferramentas de 
integração; 
Formalização; 
Tamanho; Estabilidade 
interna da rede. 

Fomento da estabilidade da 
rede; Gerenciamento dos 
processos de rede; Networking; 
Gerenciamento tradicional. 

Estabilidade do 
sistema; Munificência 
de recursos; Suporte 
e participação da 
comunidade. 

Raab, 
Mannak e 
Cambré 
(2013) 

Estabilidade interna da 
rede (entrada e saída de 
membros relevantes); 
Tempo de criação; 
Densidade ou nível de 
integração das relações; 
Centralização; Modo de 
governança. 

Modo de governança. 

Estabilidade do 
sistema (impactos de 
fatores externos na 
rede); Munificência 
de recursos. 

Goulart e 
Vieira (2020) 

Mecanismos de 
accountability; 
Mecanismo e 
ferramentas de 
integração; Número de 
participantes; 

Processos de tomada de 
decisão; Mecanismos de 
gerenciamento de conflitos; 
Nível de consenso sobre 
objetivos e prioridades; Ações de 

Estabilidade do 
sistema (impactos de 
fatores externos na 
rede); Munificência 
de recursos; 
Importância para a 
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Composição da rede; 
Estabilidade interna da 
rede (entrada e saída de 
membros relevantes); 
Tempo de criação; 
Densidade ou nível de 
integração das relações; 
Modo de governança. 

gestão da rede; Gestão da 
comunicação. 

sociedade; 
Federalismo; 
Presidencialismo de 
coalizão. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Goulart e Vieira (2020), Turrini et al. (2010), Raab, Mannak e Cambré (2013) e 

Moretti (2017) afirmam em seus trabalhos que a efetividade da rede depende de três 

fatores: as determinantes estruturais, de funcionamento e contextuais. Cada um destes 

três fatores possui características que influenciam no resultado da efetividade da rede. 

Aqui neste estudo, como já mencionado, foi utilizado e testado empiricamente o modelo 

proposto por Goulart e Vieira (2020) por compreender que seja o modelo mais completo 

para verificar a efetividade da rede em programas estratégicos no âmbito nacional. 

Goulart e Vieira (2020) descrevem que as características estruturais da rede são 

compostas: pela Accountability, mecanismos e ferramentas de integração, número de 

participantes, composição da rede, estabilidade interna da rede, tempo de criação, 

densidade ou nível de integração das relações e modo de governança.  

O mecanismo de Accountability, de acordo com os autores Mitchell e Shortell 

(2000), Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020), está relacionado com a 

capacidade da rede em divulgar os resultados por meio de uma comunicação 

transparente, além da capacidade da rede em conversar com os stakeholders 

buscando novas direções. Os mecanismos e ferramentas de integração, de acordo com 

os autores supracitados, esta categoria visa integrar e envolver os membros da rede 

em um planejamento conjunto dos objetivos e metas.  

Os autores como Moretti (2017); Provan & Milward (2001) e Turrini et al., (2010) 

não fixaram um número de participantes que determine a efetividade da rede. Nesta 

pesquisa, esta subcategoria não será levada em consideração pois as redes do 

PROCAD/Amazônia possuem no máximo 3 membros. Outra subcategoria que também 

não será levado em consideração será a composição da rede, tendo em vista que as 

redes estudadas, são consideradas heterogêneas visto que são formadas por PPGs da 

mesma área, porém de cidades diferentes. Além desses o tempo de criação também 
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não será analisado, tendo em vista que todas as redes possuem o mesmo período de 

formação, no entanto se qualificam para serem analisadas por possuírem o mínimo de 

3 anos de formação, conforme indicado por Raab, Mannak e Cambre (2013).   

A estabilidade interna da rede, de acordo com a literatura estudada, está 

relacionada à estabilidade do trabalho dos recursos humanos, onde de acordo com 

Turrini et al., (2010, p. 542) a permanência de uma coordenação por um período longo 

pode indicar uma certa estabilidade interna. Para Provan e Kenis (2007) e Raab, 

Mannak e Cambre (2013) a densidade ou nível de integração das relações está voltado 

para o nível de centralidade e confiança entre os membros durante a tomada de decisão 

na rede impactando na efetividade da rede. Por fim, o modo de governança adotado 

pela rede pode determinar uma maior efetividade da rede Provan e Kenis (2007) e 

Raab, Mannak e Cambre (2013) 

As características de funcionamento são os processos de tomada de decisão, 

gerenciamento de conflitos, nível de consenso sobre os objetivos e prioridades, ações 

de gestão da rede, gestão da comunicação.  

Na característica processos de tomada de decisão Mitchell e Shortell (2000) e 

Goulart e Vieira (2020) descrevem que uma rede para ser considerada efetiva precisa 

possuir procedimentos estabelecidos para tomada de decisão. Os autores supracitados 

argumentam que a rede que promove conflitos construtivos e gerenciar os conflitos 

destrutivos são mais efetivas. Atingir o nível de consenso entre os membros da rede 

sobre os objetivos e prioridades de acordo com Provan e Kenis (2007) e Goulart e Vieira 

(2020), é um indicativo de rede efetiva.  

As ações e os mecanismo de gerenciamento da rede, precisam além de 

acompanhar as informações e monitorar os objetivos, necessitam motivar a rede 

mantendo o foco nos resultados Mitchell e Shortell (2000), Provan e Kenis (2007), 

Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020). Para tanto, a gestão da comunicação 

deve ser efetiva por meio de um canal de comunicação direta entre o gestor e os 

membros da rede conforme apontado por Goulart e Vieira (2020).   

E as características de contexto são a estabilidade do sistema, munificência de 

recursos, importância para sociedade, presidencialismo de coalizão e sistema 

federalista. 
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A estabilidade do sistema ou do ambiente (interno ou externo) da rede, é uma 

condição necessária, porém, não suficiente para determinar a efetividade da rede 

Provan & Milward (1995 e 2001). Os autores Provan & Milward(1995 e 2001) e Raab et 

al.(2013) argumentam que alta rotatividade de entrada e saída de membros podem 

causar conflitos que prejudicam a efetividade da rede. A subcategoria munificência de 

recursos, trata-se da disponibilidade de recursos para a rede alcançar seus objetivos, 

pois, de acordo com os autores Oliver e Ebers (1998), Provan & Milward, (1995) e Raab 

et al., (2013) para aumentar a chance de sucesso da rede precisa ter o maior número 

de recursos disponíveis.  

A importância da rede para sociedade está relacionada à sustentabilidade da 

rede ao longo do tempo Mitchell e Shortell (2000) e Goulart e Vieira (2020). O modelo 

proposto pelos autores Goulart e Vieira (2020) acrescentou duas subcategorias para 

determinar a efetividade da rede, na variável contexto, os aspectos políticos como o 

presidencialismo de coalizão e sistema federalista. Os autores argumentam que 

coordenar as redes de políticas públicas no âmbito nacional, é um desafio pois os 

aspectos políticos podem fortalecer ou dificultar e comprometer a efetividade da rede.   

Tomando por base a literatura estudada e o modelo proposto por Goulart e Vieira 

(2020) foi possível organizar as características dependentes e independentes. O 

quadro na cor cinza da Figura 1, estão os objetivos geral e específicos do 

PROCAD/Amazônia e a satisfação dos membros da rede visando a redução das 

assimetrias regionais (variável dependente) (PROCAD/Amazônia, 2018). Os quadros 

na cor branca estão as características determinantes estrutural, de funcionamento e de 

contexto (variável independente). Provan e Kenis (2007) argumentam quando se 

estuda uma rede interorganizacional no nível da rede em si, que será o caso deste 

estudo, a variável independente são as características da rede, enquanto a variável 

dependente são os resultados da rede. 
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Figura 1: Características teóricas determinantes para efetividade da rede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor seguindo preceitos de Goulart e Vieira (2020). 

 

Como se observa na Figura 1, os autores argumentam que o contexto onde a 

rede está inserida influencia na redução das assimetrias regionais (efetividade da rede) 

na estrutura e no funcionamento da rede. Porém, os autores afirmam que as redes 

podem se defender de contextos desfavoráveis, apresentando uma estrutura 

consistente e uma forma de funcionamento consolidada. A autora Italiana Anna Moretti 

(2017) enfatiza que todas as determinantes e características devem ser levadas em 

consideração visto que a literatura concorda que todos possuem influência na 

efetividade da rede.  

 

2.3 Conceitos de assimetrias com foco no ensino de Pós-Graduação Stricto 

Sensu na Amazônia Ocidental 

 

Em termos gerais, Rinaldi (2016) define assimetria como as desigualdades de 

poder entre os atores do mesmo sistema. O autor reforça dizendo que a assimetria 

passa a estabelecer uma espécie de hierarquia entre os Estados, na qual os Estados 

fortes, ou as grandes potências, estão no patamar superior, então, a assimetria assume 

Característica Estruturais 
 

- Mecanismo de Accountability;  
- Mecanismos e ferramentas de 
integração; 
-  Número de participantes;  
- Composição da rede; 
 - Estabilidade interna da rede;  
- Tempo de criação; 
 - Densidade ou nível de integração 
das relações; 
- Modo de governança 

(Variável independente) 
 

Característica de Funcionamento 
 
- Processos de tomada de decisão; 
- Gerenciamento de conflitos;  
- Nível de consenso sobre os  
objetivos e prioridades; 
- Ações de gestão da rede; 
- Gestão da comunicação. 
 

(Variável independente) 
 

 
 

Característica de Contexto 
 
- Estabilidade do sistema;  
- Munificência de recursos;  
- Importância para sociedade;  
- Presidencialismo de coalizão;  
- Sistema federalista. 

 
(Variável independente ou moderadoras) 

 
 

Redução das Assimetrias Regionais 
 

- Interação Científico-Acadêmico 
- Criação de novas linhas e projetos de 
pesquisa 
- Participação dos discentes de 
graduação e da Pós-graduação no 
Projeto do PROCAD 
- Satisfação dos membros da rede 
 

(Variável dependente) 
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um papel organizacional do sistema, constituindo seus limites e estabelecendo a 

posição de cada ator em seu interior. Na mesma perspectiva, Nazareno e Herbetta 

(2019) esclarecem que o estabelecimento de assimetrias regionais e espaciais é parte 

do processo de dominação presente no mundo contemporâneo. E essa dominação fica 

evidenciada no SNPG, quando se observa que as regiões Sudeste e Sul, recebem 

desde o início do sistema mais incentivos, para promoção da pós-graduação no país, 

como pode ser consultado no site da CAPES. 

Conforme relatado por Oliveira Rodrigues (2014), as assimetrias na pós-

graduação da Amazônia, é só mais um dos problemas da região que sofre 

historicamente com a desigualdade social que é mensurada pela renda per capita, pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a baixa escolaridade. Segundo Pereira 

(2020) essas mazelas da Região Norte refletem diretamente na formação em nível 

stricto sensu na Amazônia. O autor enfatiza que recursos humanos qualificados podem 

promover avanços consideráveis de conhecimento, além de fortalecer a formação de 

profissionais que irão contribuir na educação de gerações futuras, ele alerta sobre a 

necessidade de criar novos PPGs, em áreas que possam contribuir para fixação de 

doutores, profissionais e técnicos especializados. 

É no cenário de baixo número de PPGs que implica no número de mestres e 

doutores na Amazônia, e no reduzido número de PPGs consolidados que contribuem 

para desenvolvimento regional, que a CAPES criou programas estratégicos direcionado 

para Amazônia, como o Programa de Cooperação Acadêmica na Amazônia 

(PROCAD/Amazônia).  

 

3 METODOLOGIA 

 

Apresentadas as bases teóricas e conceituais que balizaram a análise desta 

pesquisa, buscou-se construir um diálogo entre as correntes teóricas abordadas e a 

metodologia da pesquisa. Assim, apresenta-se o método, os procedimentos que foram 

adotados, o instrumento utilizado na coleta de dados e por fim as técnicas de análises 

dos resultados. Na Figura 2 apresenta-se o diagrama da metodologia. 
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Figura 2: Diagrama da Metodologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Quadro 4 - Descritiva do Diagrama Metodológico  
 

Procedimentos 
 

 
Ação 

 
Descritiva 

Fundamentação 
teórica 

Redes interoganizacionais 
Descrever os conceitos sobre redes 
interorganizacionais e níveis de análise; 

Efetividade de redes e suas 
determinantes 

Reunir conceitos sobre efetividade de redes e 
suas determinantes; 

Assimetria no sistema 
stricto sensu 

Explanar os conceitos sobre assimetria no 
sistema stricto sensu; 

Método 

Estudo de caso Classificação da pesquisa: um caso com três 
unidades de análise; 

Método Misto Combina análises quantitativa e qualitativa; 

Projeto Incorporado Estratégia de apresentação dos resultados 
Quant e quali; 

Locus e casos Redes de conhecimento e três redes do 
PROCAD/Amazônia; 

Procedimentos 

Caracterizar as redes Descrever as características das redes por meio 
da consulta em sites institucionais e dados do 
formulário de consulta; 

Indicar as características 
determinantes 

Apontar as determinantes e características que 
mais se destacam na efetividade de redes por 

Fundamentação 
teórica 

Método 

Procedimento 

Análise de 
Dados 

Redes 
Interorganizacioanis 

Efetividade de redes 
e suas determinantes 

Assimetria no 
sistema stricto sensu 

Estudo de 
Caso 

Método 
Misto 

Projeto 
Incorporado  

Etapa 1 
Caracterizar as Redes  

Etapa 2 
Indicar as características 

determinantes  

Etapa 3 
Propor caminhos para 
reduzir as assimetrias  

Consulta a sites 
Institucionais 

Formulário de 
Consulta 

Escala 7 
pontos tipo 

Likert  

Dados 
Qualitativos  

Dados 
Quantitativos 

Análise de Conteúdo  

Formulário com questões 
abertas 

Análise descritiva e 
multivariada 

Comparação 
lado a lado 

Locus e 
Casos 
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meio de um formulário de consulta e escala de 7 
pontos tipo Likert; 

Propor caminhos para 
reduzir as assimetrias 

Apontar caminhos para minimizar as assimetrias 
com as opiniões dos coordenadores 
PROCAD/Amazônia; 

Análise de Dados 

Análise descritiva e 
multivariada 

Análise estatísticas para descobrir quais as 
determinantes que mais se destacam na 
efetividade das redes do PROCAD/Amazônia; 

Análise de Conteúdo Criar categorias a partir das respostas dos 
coordenadores; 

Comparação lado a lado  Comparar os resultados quanti e quali e 
confirmar, desconfirmar, validar dados cruzados 
ou corroboração.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Quanto aos fins, a pesquisa caracterizou-se como descritiva que Prodanov e 

Freitas (2013) orientam que o pesquisador apenas observa, registra e analisa, sem 

interferir nos dados coletados, e visa a obtenção de dados representativos de 

determinado fenômeno. Neste caso o pesquisador buscou descrever as determinantes 

que possuem mais efetividade nas três redes interorganizacionais examinadas. Quanto 

à finalidade a pesquisa foi aplicada pois com os resultados achados apresentou-se 

contribuições tanto de cunho teórico, ao aprofundar o estudo sobre a efetividade das 

redes interorganizacionais, quanto empírico ao compreender a relação das 

determinantes da efetividade das Redes interorganizacionais de três áreas de 

conhecimento distintas do PROCAD/Amazônia. 

 

3.2 Método 

 

Com base nos preceitos de Creswell (2010 e 2014) a pesquisa classificou-se 

como estudo de caso, com apenas um caso que possui três unidades de análise, ou 

seja, três redes interorganizacionais de pós-graduação stricto sensu na Amazônia 

Ocidental.  

Conforme Creswell (2010 e 2013) o método misto utilizado para atingir o objetivo 

desta pesquisa combina as formas quantitativa e qualitativa, e isso vai mais além, do 

que uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados, busca envolver também o 
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uso das duas abordagens em conjunto, de modo que a força geral da pesquisa seja 

maior do que a de uma pesquisa quantitativa ou qualitativa isolada.  

A estratégia neste estudo de método misto, se caracterizou como projeto 

incorporado concomitante Creswell (2013), pois os dados quantitativos e qualitativos 

foram coletados na mesma etapa de pesquisa, com ênfase na pesquisa quantitativa, 

tendo os resultados qualitativos como secundários ou incorporados. De acordo com o 

autor esta abordagem envolve coleta de dados quantitativos e qualitativos de forma 

simultânea, isso contribui para melhor compreensão do problema de pesquisa. Nesta 

pesquisa os dados qualitativos serão incorporados nos dados quantitativos buscando 

comparar os resultados da análise qualitativa com dados estatísticos na análise 

quantitativa. O mesmo autor (2013) sugere que o método secundário lide com uma 

questão diferente do método primário ou busca informações em um nível diferente de 

análise. Desse modo, a combinação dos dois métodos significará integrar as 

informações e comparar uma fonte de dados à outra, o que ocorrerá na discussão do 

estudo. 

Campos de Oliveira, Müller de Magalhães e Misuematsuda (2018) alertam os 

pesquisadores que a estratégia incorporada concomitante é uma das que merece maior 

cautela no planejamento de pesquisa, pois, se não forem bem harmonizados a um fio 

condutor coerente, os dados a serem incorporados podem divergir da pesquisa de 

base, o que seria uma perda de tempo e/ou resultaria na invalidação de resultados que 

foram coletados previamente. 

 

3.3 Locus da Pesquisa 

 

O locus de toda a pesquisa é o campo da pós-graduação stricto sensu na região 

da Amazônia Ocidental Brasileira, compreendidas pelos estados do Amazonas, Acre, 

Rondônia e Roraima. Optou-se por excluir os outros estados principalmente o estado 

do Pará, por possuir o maior número de PPGs na Região Norte, e representar quase 

50% dos PPGs da Região. Além disso é o estado com mais PPGs com conceito de 

desempenho CAPES 6, o que representa uma certa estabilidade acadêmica. 
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Os estados supracitados da Amazônia Ocidental possuem 199 cursos de 

mestrado e doutorado, entre acadêmico, profissional e em rede, que representam 

apenas 2% dentro do sistema de ensino stricto sensu nacional. Além disso é a Região 

que melhor representa as assimetrias citadas. Segundo Oliveira Rodrigues (2014) estes 

baixos números de PPGs na Amazonia Ocidental demonstram os desafios geográficos 

existentes, que é evidenciado pela a assimetria de titulados no Brasil. Em contribuição 

a discussão do assunto Colares, Assis e Perez (2018) argumentam que, para a política 

pública educacional stricto sensu surtir efeitos na região, é preciso pensar para além 

das questões pedagógicas/educacionais e avaliativas, deve relacioná-las com aspectos 

socioeconômicos e ambientais. 

 

3.4 Escolha do caso  

 

O caso desta pesquisa foram as redes interorganizacionais de conhecimento 

definida por Ferreira, Alvares e Martins (2017, p. 148) como um conjunto de indivíduos 

pertencentes de grupos sociais que se relaciona entre si, produzindo uma variedade de 

elos de conhecimento para um objetivo dirigido. As unidades de análise desta pesquisa 

foram compostas por três redes interorganizacionais de Pós-Graduação stricto sensu, 

que foram aprovadas pela CAPES, no Edital 21/CAPES/2018, do programa estratégico 

PROCAD/Amazônia.  

Justifica-se a escolha dessas redes para serem examinadas, pelo fato de que os 

proponentes pertencerem a mesma Instituição Federal de Ensino (IFES), a Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) da Amazônia Ocidental, por já possuírem 3 

(três) anos de sua formação que para Raab, Mannak e Cambré (2013) é o período ideal 

para o amadurecimento da rede, e também por ser onde o pesquisador possui acesso 

aos coordenadores neste momento sensível de pandemia. Além disso, como já 

mencionado, os autores Popp et al. (2013 p. 77) sustentam que é possível, com base 

nos fatores determinantes estabelecidos pela literatura sobre efetividade de redes, 

sugerir se uma rede é efetiva ou não independentemente dos objetivos gerais, e do 

contexto onde estão inseridas.  
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Campo de 
Estudo 

Campo de 
Estudo 

Campo de 
Estudo 

As três redes interorganizacionais de pós-graduação examinadas foram de três 

grandes áreas de conhecimentos distintas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras e 

Ciências Ambientais. Conforme sugerido pelos autores Provan, Fish e Sydow, (2007, 

p. 482) a rede ou campo de estudo que foi examinada está na relação dos três PPGs. 

A Figura 3, apresenta as áreas e o campo de estudo da pesquisa:  

 

Figura 3: Campo de estudo das Redes interorganizacionais 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A REDE 1 é composta pelos cursos de Administração das Universidades de 

Rondônia (UNIR) (proponente), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade do 

Amazonas (UNAMA); a REDE 2 é formada pelos cursos de Letras das Universidades 

de Rondônia (UNIR) (proponente), Mato Grosso (UNEMAT) e a do Pará (UFPA); e a 

REDE 3 são os cursos de Ciências Ambientais, das Universidade de Rondônia (UNIR) 

(proponente), Acre (UFAC) e de São Paulo (USP). Apesar das redes estarem 

separadas a análise dos dados será em conjunto, pois o intuito é identificar quais são 

as determinantes que mais se destacam na efetividade delas. 
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3.5 Procedimentos e coletas de dados 

 

Primeira etapa buscou-se caracterizar o PROCAD/Amazônia de 2018 e as três 

redes interorganizacionais de PPGs; a Segunda etapa, mais quantitativa, consistiu em 

identificar as determinantes para a efetividade das redes de pós-graduação e; terceira 

etapa, mais qualitativa, serviu para apresentar as principais visões dos membros das 

redes e propor caminhos para redução das assimetrias em face da atuação da pós-

graduação stricto sensu em rede na Amazônia Ocidental 

 

3.5.1 Primeira Etapa: Caracterizar as Redes Interorganizacionais  

 

Apesar de a unidade de análise ser a rede, faz-se necessário consultar os 

membros da rede para seu estudo, tendo em vista que a rede é uma gama de inter-

relações entre indivíduos representando as organizações. Neste entendimento, os 

sujeitos da pesquisa foram inicialmente os coordenadores dos PPGs que fazem parte 

da rede interorganizacional, mas, no decorrer da pesquisa notou-se que os 

coordenadores dos PPGs nomearam outros docentes representantes como 

coordenadores PROCAD/Amazônia. 

O procedimento utilizado nesta etapa, que visou caracterizar o 

PROCAD/Amazônia e as redes que foram examinadas, foi por meio de consulta aos 

sites oficiais e plataforma sucupira da CAPES, entre os meses de junho a agosto de 

2021 e 15 perguntas no formulário de consulta. A próxima etapa descreverá os 

procedimentos adotados para indicar as determinantes para a efetividade das redes.   

 

3.5.2 Segunda Etapa: Indicar as características determinantes para a 

Efetividade da rede PROCAD/Amazônia 

 

O conceito de desempenho segundo Kenis e Provan (2009, p. 442) é um 

conceito normativo, uma escolha, uma suposição de responsabilidade que reflete o 

julgamento dos envolvidos, e qualquer modelo para mensurar a efetividade da rede é 

tão legitima quanto qualquer outra (2009, p. 444). Sem uma metodologia objetiva e 
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consolidada para medir a efetividade da rede, os autores Mcguire e Silva (2009) e 

Whelan (2011) consideram que a percepção de efetividade pelos gestores e membros 

da rede como suficiente para mensurar a efetividade da rede.  

Partindo do conceito de efetividade da rede escolhido para este estudo, este 

trabalho buscou identificar as características determinantes estruturais, de 

funcionamento e contextuais que mais fazem a diferença na efetividade das redes 

PROCAD/Amazônia. A pesquisa também buscou ratificar ou não, o argumento de 

Goulart e Vieira (2020) em que as características de contexto influenciam diretamente 

a efetividade das redes de políticas públicas e também suas características estruturais 

e de funcionamento. 

 

3.5.2.1 Instrumento de coleta de dados Quantitativos  

 

Para coleta de dados desta etapa, foi utilizado como instrumento de coleta um 

formulário de consulta com 31 questões de análise construído com base na literatura 

estudada, a partir de pesquisas e trabalhos científicos. A escritora Moretti (2017) 

enfatiza que todas as características devem ser levadas em consideração visto que a 

literatura concorda que todos eles possuem influência, para analisar a efetividade da 

rede. Portanto, o formulário foi composto pelas características determinantes propostas 

por Goulart e Vieira (2020) onde a variável independente (Figura 1) são os 

determinantes estruturais, de funcionamento e contexto, enquanto a variável 

dependente são os objetivos geral e específicos do PROCAD/Amazônia e a satisfação 

dos membros da rede (Figura 1) Provan e Kenis (2007). 

A seguir, apresenta-se os determinantes estruturais, de funcionamento, contexto 

e da efetividade da rede e suas características, fatores e questões de análise, que 

foram extraídas da literatura revisada neste estudo sobre a efetividade das redes 

interorganizacionais, em especial o trabalho de Goulart e Vieira (2020) que propôs um 

modelo útil (Figura 1) para indicar a efetividade das redes de políticas públicas no 

contexto brasileiro. 

O Quadro 5 apresenta a determinante estrutural que é composta pelas 

características: Accountability, mecanismos e ferramentas de integração, número de 
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participantes, composição da rede, estabilidade interna da rede, tempo de criação, 

densidade ou nível de integração das relações e modo de governança.  

 

Quadro 5 - Instrumento de coleta de dados Características Estruturais 
 

Determinantes 
 

 
Características 

 
Fatores de análise 

 
Questões de análise 

Estruturais 

Mecanismo de 
accountability; 

Transparência dos 
resultados e 
negociação com 
stakeholders 
(MITCHELL; 
SHORTELL, 2000) 

E1 A rede possui uma forma transparente 
de divulgar os resultados alcançados.  

E2 A rede possui poder de negociação com 
os stakeholders. 

Mecanismos e 
ferramentas de 
integração; 

Integração da rede 
(TURRINI et al., 2010) 

E3 A rede possui um planejamento conjunto 
dos objetivos e metas, com a participação 
de todos os PPGs da rede.  

E4 A rede possui uma comissão para 
administra-la.  

Número de 
participantes; 

Tamanho da rede 
(PROVAN; FISH; 
SYDOW, 2007; TURRINI 
et al., 2010) 

- 

Composição da 
rede; 

Rede heterogênea ou 
homogênea 
(GOULART; VIEIRA, 
2020; MITCHELL; 
SHORTELL, 2000) 

- 

Estabilidade 
interna da rede; 

Tempo dos 
coordenadores na 
gestão da rede 
(GOULART; VIEIRA, 
2020; TURRINI et al., 
2010) 

E5 A rede possui uma rotatividade na 

gestão e gerenciamento da rede. 

Tempo de criação; Tempo de existência 
(GOULART; VIEIRA, 
2020; RAAB; MANNAK; 
CAMBRÉ, 2013) 

- 

Densidade ou 
nível de 
integração das 
relações; 

Integração das relações 
(GOULART; VIEIRA, 
2020; PROVAN; KENIS, 
2007; PROVAN; 
MILWARD, 1995; RAAB; 
MANNAK; CAMBRÉ, 
2013) 

E6 A rede possui um alto nível de 
integração entre os PPGs baseada em 

confiança. 

Modo de 
governança 

Governança 
compartilhada, 
centralizada por uma 
organização líder e 
organização de 
administração da rede 
(NAO) 
(GOULART e VIEIRA, 
2020; RAAB, MANNAK e 
CAMBRÉ, 2013; 
PROVAN E KENIS, 
2007) 

E7 A rede possui uma governança 
compartilhada. 

E8 A rede possui uma governança 
centralizada pelo PPG mais bem 
estabelecido. 

E9 A rede possui uma governança 
administrada por uma organização externa. 

Fonte: elaborado pelo autor com base na literatura.  
(-) não possui Questões de análise porque as redes do PROCAD/Amazônia foram formadas por 3 
PPGs; possuem 3 anos de formação; e são redes heterogêneas, pois foram formadas por PPGs de 
três estados distintos.  
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No Quadro 6, estão as características de funcionamento que determinam a 

efetividade das redes, de acordo com o Goulart e Vieira (2020) são os: processos de 

tomada de decisão, gerenciamento de conflitos, nível de consenso sobre os objetivos 

e prioridades, ações de gestão da rede, gestão da comunicação.  

 

Quadro 6 - Instrumento de coleta de dados Características de Funcionamento 
 

Determinantes 
 

 
Características 

 
Fatores de análise 

 
Questões de análise 

Funcionamento 

Processos de 
tomada de 
decisão; 

Tomada de decisão 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
MITCHELL; SHORTELL, 
2000) 

F1 A rede possui um procedimento 
estabelecido para tomada de decisão 
sobre os objetivos. 

Gerenciamento 
de conflitos; 

Administrar conflitos 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
MITCHELL; SHORTELL, 
2000) 

F2 A rede possui algum tipo de conflito 
entre os PPGs integrantes. 
F3 A rede possui um mecanismo de 
gerenciamento de conflitos 
estabelecido. 

Nível de 
consenso sobre 
os objetivos e 
prioridades; 

Metas e objetivos dirigidos 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
MITCHELL; SHORTELL, 
2000; PROVAN; KENIS, 
2007) 

F4 A rede possui objetivos claros, onde 
os PPGS compartilham das mesmas 
metas e objetivos.  
F5 A rede possui PPGs com metas e 
objetivos e metas diferentes do que foi 
estabelecido. 

Ações de gestão 
da rede; 

Ações de gestão 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
MITCHELL; SHORTELL, 
2000; PROVAN; KENIS, 
2007; TURRINI et al., 2010) 

F6 A rede possui uma gestão que 
motiva os PPGs a manter o foco nas 
metas e objetivos 

F7 A rede possui uma gestão que 
implementa mecanismos de 
informações e monitoramento dos 
objetivos 

Gestão da 
comunicação. 

Comunicação entre a rede 
(GOULART; VIEIRA, 2020) 

F8 A rede possui um canal de 
comunicação direta entre os PPGs na 
rede 

F9 A rede possui um sistema que 
gerencia a comunicação entre os PPGs 

Fonte: elaborado pelo autor com base na literatura.  
 

No Quadro 7, destacam-se as características de contexto que determinam a 

efetividade das redes, segundo Goulart e Vieira (2020), são as: estabilidade do sistema, 

munificência de recursos, importância para sociedade, presidencialismo de coalizão e 

sistema federalista. 
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Quadro 7 - Instrumento de coleta de dados características de contexto 
 

Determinantes 
 

 
Características 

 
Fatores de análise 

 
Questões de análise 

Contextuais 

Estabilidade do 
sistema; 

Mudança na rede 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
PROVAN; MILWARD, 1995; 
RAAB; MANNAK; CAMBRÉ, 
2013; TURRINI et al., 2010) 

CTX1 A rede possui uma constante a 
entrada e saída de PPGs  

Munificência de 
recursos; 

Disponibilidade de recursos 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
PROVAN; MILWARD, 1995; 
RAAB; MANNAK; CAMBRÉ, 
2013; TURRINI et al., 2010) 

CTX2 A rede possui recursos humanos e 
materiais para alcançar os objetivos. 

Importância para 
sociedade; 

Retorno para sociedade 
(GOULART; VIEIRA, 2020; 
MITCHELL; SHORTELL, 
2000) 

CTX3 A rede possui objetivos que 
contribuem para o desenvolvimento da 
sociedade. 

Presidencialismo 
de coalizão; 

Presidencialismo baseado 
na formação de alianças 
partidárias 
(GOULART; VIEIRA, 2020) 

CTX4 A rede possui algum tipo de 
interferência direta ou indireta do 
governo federal. 

Sistema 
federalista. 

Partilha do poder 
(GOULART; VIEIRA, 2020) 

CTX5 A rede possui algum tipo de 
interferência direta ou indireta dos 
governos estaduais e/ou municipais. 

Fonte: elaborado pelo autor com base na literatura.  
 

O Quadro 8, é composto pela determinante efetividade da rede, que possui os 

objetivos geral e específicos do PROCAD/Amazônia, bem com a satisfação dos 

membros da rede. 

 

Quadro 8 - Instrumento de coleta de dados Características Efetividade de Rede 
 

Determinantes 
 

 
Características 

 
Fatores de análise 

 
Questões de análise 

Efetividade de 
rede 

Objetivos Geral e 
Específicos do 

PROCAD/Amazô
nia e Satisfação 
dos membros da 

rede 

Objetivos e metas 
dirigidas Moretti (2017). 

EFT1 O PPG possui uma grande 
interação cientifico-acadêmica dentro da 
rede. 

EFT2 O PPG possui novas linhas de 
pesquisas criadas a partir da rede. 

Obtenção de resultados 
positivos em nível de 
rede Provan e Kenis 

(2007). 

EFT3 O PPG possui e desenvolve em 
conjunto novos projetos de pesquisas 
criados a partir da rede 
PROCAD/Amazônia. 

EFT4 O PPG proporciona interação 
entre docentes e discentes de graduação 
junto as equipes de pesquisa que 
executam o projeto PROCAD/Amazônia. 

EFT5 O PPG proporciona interação de 
docentes e discentes dos PPGs entre as 
pesquisas desenvolvidas no projeto 
PROCAD/Amazônia. 

Capacidade de uma 
organização alcançar 
resultados que 
satisfaçam seus 

EFT6 A rede PROCAD/Amazônia está 
contribuindo para o equilíbrio 
quantitativo e qualitativo da pós-
graduação brasileira. 
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exigentes, Souto-Maior 
(2013) 

Conjunto de 
determinantes 
estruturais, funcionais e 
contextuais, bem como 
os resultados e a 
satisfação das partes 
interessadas Turrini et al. 
(2010) e Goulart e Vieira 
(2020). 

EFT7 O PPG está satisfeito com a 
formação e interação da Rede. 

EFT8 O PPG está satisfeito com os 
resultados obtidos até o momento pela 
rede. 

Fonte: elaborado pelo autor com base na literatura. 

 

Conforme mencionado não há uma única forma de mensurar a efetividade das 

redes, portanto, ciente das limitações sobre este processo, este estudo irá seguirá de 

forma rigorosa, detalhada e transparente procedimentos que possam identificar as 

determinantes para a efetividade das redes interorganizacionais do 

PROCAD/Amazônia. Sendo assim, a variável dependente (efetividade da rede), nesta 

dissertação, será determinada pela capacidade das três redes interoganizacionais em 

atingir os objetivos do PROCAD/Amazônia dispostos no Edital n° 21/2018, bem como 

a satisfação dos coordenadores do PROCAD/Amazônia que representam os PPGs 

membros da rede. Considerando a dificuldade em obter métricas objetivas para apontar 

a efetividade das redes interorganizacionais, conforme disposto nos trabalhos de 

Mcguire e Silva (2009) e Whelan (2011) a percepção de efetividade dos gestores será 

considerada suficiente.   

  

3.5.2.2 Validação do Instrumento de coleta de dados   

 

O instrumento de coleta dados inicialmente contou com 50 questões de análise 

construído com base na literatura, a partir de pesquisas e trabalhos científicos. Segundo 

os autores Souza et al., (2017) a validade refere-se ao fato de um instrumento medir 

exatamente o que se propõe a medir, e não é uma característica do instrumento, e deve 

ser determinada relacionando uma questão particular, uma vez que se refere a uma 

população definida. 

 Dessa forma, antes do formulário ser encaminhado para os coordenadores do 

PROCAD/Amazônia, buscou-se validar o instrumento de coleta por meio de 2 

professores doutores de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), um 
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especialista na elaboração de escalas e procedimentos estatísticos e outro especialista 

em pesquisas cientificas sobre redes. E, após reuniões e discussões individuais, de 

forma remota, houve um refinamento do formulário com correções pontuais de 

ortografia, a substituição das perguntas do eixo 2 - Objetivos do PROCAD/Amazônia, 

por perguntas que caracterizassem as redes examinadas, e as perguntas do eixo 2 

foram remanejadas no quadro efetividade da rede como afirmativas. Também houve 

melhor ordenamento e organização das perguntas e substituição da escala Likert de 5 

pontos para a de 7 pontos. 

Durante o processo de validação do instrumento, e seguindo orientações de 

especialistas, optou-se pela eliminação de 4 questões de análise, as quais eram 

ineficazes para o atingir o objetivo da pesquisa. Em seguida o formulário de consulta 

foi disponibilizado para um pré-teste à 2 coordenadores de Pós-graduação 

institucionais, que coordenam PPGs que fazem parte de outras redes, que não, do 

PROCAD/Amazônia, no período entre 01 a 15/08/2021. A partir deste, foi possível 

avaliar a plataforma utilizada para consulta, bem como o tempo médio de resposta (15 

minutos), nível de clareza das orientações de preenchimento e questões a serem 

respondidas. Como contribuição foi sugerido e acatado, a inclusão de perguntas 

abertas para os coordenadores escreverem sobre a temática.  

Não obstante, mesmo com um retorno positivo dos respondentes, ambos 

reclamaram que não compreenderam alguns termos da administração como 

“stakeholders”. Como solução foram inseridos parênteses para exemplificar alguns 

termos. Estes procedimentos oportunizaram a elaboração de um formulário de consulta 

(Apêndice I) com vocabulário ajustado, sendo finalizado com 48 questões de análise, 

sendo 15 questões de caracterização das redes, 31 questões para determinar a 

efetividade de redes e 2 perguntas abertas para os coordenadores expressarem suas 

perspectivas. Segundo os autores Souza et al. (2017) a  validade e a confiabilidade não 

são independentes, pois um instrumento não confiável não pode ser válido, porém, um 

instrumento confiável pode ser ou não válido, portanto, um instrumento estatisticamente 

confiável não garante a validade.  
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3.5.2.3 Análise da confiabilidade da coleta de dados   

 

Uma das formas de medir a consistência interna das variáveis considerando a 

escala adotada é a estatística de Alpha de Cronbach Fávero e Belfiore (2017). De 

acordo com Souza et al., (2017) refere-se, principalmente, à estabilidade, consistência 

interna e equivalência de uma medida. Os autores Fávero e Belfiore (2017 p. 432) 

indicam que o valor assumido pelo alpha está entre 0 e 1, e argumentam que não há 

um consenso na literatura sobre esse valor. No entanto, afirmam que quanto mais 

próximo de 1, maior a fidedignidade e consistência das determinantes. 

O Quadro 9, apresenta o resultado obtido no teste de Alpha de Cronbach 

realizado no software IBM SPPS Statistitc v24: 

 

Quadro 9: Estatística de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base 

em itens padronizados 
Número de itens 

0,920 0,900 46 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O resultado de Alpha de Cronbach é igual a 0,920 atestando a validade e a 

confiabilidade do formulário de consulta, e de acordo com a literatura estudada está 

apta para ser aplicada. 

  

3.5.2.4 Coleta de Dados   

 

A coleta de dados ocorreu no período de 16/08/2021 a 15/09/2021, com o envio 

do link, com o formulário de consulta criado na plataforma do Google.docs, aos 

coordenadores dos PPGs da rede PROCAD/Amazônia, via e-mail institucional. A 

escala de 7 pontos, tipo Likert, foi a escala escolhida para mensuração dos indicadores 

relacionados as determinantes, na qual Costa, Orsini e Carneiro (2018) afirmam que 

além de sua facilidade de manuseio, os respondentes podem se posicionar de acordo 

com uma medida de concordância, se tornando mais fácil para um pesquisado emitir 

um grau de concordância sobre uma afirmação qualquer. 
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Durante o envio do formulário e acompanhamento da coleta, notou-se a falta de 

adesão dos coordenadores, e após questionar via e-mail, um dos coordenadores dos 

PPGs proponentes, foi explicado que os coordenadores dos PPGs associados no 

PROCAD/Amazônia não teriam condições de responder o formulário pois, de acordo 

com a coordenação do PPG proponente, “os PPGs associados somente dão a 

autorização para um pesquisador participar, cabendo a ele, a elaboração e execução 

da proposta, bem como a emissão do relatório de prestação de conta financeira junto 

a CAPES”, a coordenação complementa dizendo que “os pesquisadores possuem 

autonomia para encontrar editais de sua linha de pesquisa, e ao submeterem à 

instituição financeira, contam com a carta de anuência da IES e do PPG, que valida 

automaticamente a concordância com a participação daquele docente/pesquisador  na 

proposta” ou seja, os PPGs associados na rede PROCAD/Amazônia são representados 

por um docente designado pelo PPG, que de forma isolada, executa o projeto 

PROCAD/Amazônia sem muito envolvimento dos docentes do PPG. 

Cumpre salientar que o Edital 21/2018, que normatiza o Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia), prevê uma coordenação 

geral do projeto que deve ser do PPG proponente, e os coordenadores associados que 

precisam apenas serem doutores vinculados aos PPGs associados, portanto não é 

obrigatório ser os mesmos docentes que coordenam os PPGs. 

Diante dessas informações, os coordenadores gerais e associados das redes 

PROCAD/Amazônia estudadas foram identificados, então, os e-mails foram 

encaminhados para os docentes que possuíam competência para responder o 

formulário. E dentro do prazo estipulado oito dos nove coordenadores responderam de 

bom agrado, porém, uma coordenação proponente deixou de responder o formulário 

no link encaminhado, e solicitou que responder-se no formulário word, alegando muito 

trabalho para responder no formulário on-line, risco este não identificado no pré-teste, 

em seguida o pesquisador aplicou os dados no formulário on-line para serem tabulados 

em programa Excel. 
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3.5.2.5 Técnicas Quantitativas de Análise dos dados 

 

Os dados coletados no formulário de consulta foram tratados estatisticamente 

de forma descritiva onde as autoras Reis e Reis (2002) descrevem como um estudo 

quantitativo e tem como objetivo organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais 

características entre dois ou mais conjuntos de dados. Também, utilizou-se a técnica 

estatística multivariada, na qual os  autores Leoni, De Souza Sampaio e Corrêa (2017) 

afirmam que a técnica representa um conjunto de técnicas exploratórias, são 

ferramentas que podem ser aplicadas quando há a intenção de se verificar a existência 

de comportamentos semelhantes entre as determinantes. Para ambas as análises, 

utilizou-se o software IBM SPPS Statistitc v24 (Statistical Package for the Social 

Sciences) e o Excel 2016 da microsoft. 

 Com esses argumentos, a análise de dados iniciou-se com a aplicação de 

cálculos de frequência, que no formulário de consulta estão representados como (C1, 

C2...C8 e C9) e a partir dos quais contribuiu para discriminar o perfil da população 

estudada e caracterizar as três redes interorganizacionais de PPGs do 

PROCAD/Amazônia.  

Em seguida, realizou-se a média aritmética simples com as respostas dos 

coordenadores dos PPGS que estão representados em (PPG1, PPG2 ...PPG8 E PPG9) 

sobre a variável dependente efetividade da rede que consta os objetivos do 

PROCAD/Amazônia e o nível de satisfação dos membros (EFT1, EFT2...EFT8 e EFT9), 

ao qual Reis e Reis (2002) argumentam que esta medida de tendência central como 

simples, pela facilidade dos cálculos. E de fato, com o auxílio do SPSS criou-se uma 

nova variável dependente com a média aritmética apresentada no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Média Aritmética variável dependente 
 

Respostas dos PPGs 
 

 
Efetividade da Rede 

PPG 1 6,63 

PPG 2 5,75 

PPG 3 4,50 

PPG 4 6,00 

PPG 5 5,00 

PPG 6 6,63 

PPG 7 5,38 

PPG 8 7,00 

PPG 9 6,63 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 
Com a definição da média aritmética foi possível criar parâmetros (grupos) de 

satisfação dos PPGs com o atingimento dos objetivos do PROCAD/Amazônia e com a 

formação das redes. Então, no Quadro 11, as REDES 1, 2 e 3 foram distribuídas de 

acordo com nível de satisfação. Conforme disposto no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) qualquer dado que possa identificar os respondentes foi omitido, 

portanto, a análise será realizada apenas pela REDE, a qual o PPG faz parte. 

  

Quadro 11 - Grupos de Satisfação  
 

GRUPOS 
 

 
MÉDIA ARITMÉTICA  

 
NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

 
REDES 

1 < = 5,5 PPGs satisfeito 3 – 1 – 2 

2 5,5 < x < = 6,5 
PPGs Razoavelmente muito 

satisfeito 
1 - 2   

3 > = 6,6 PPGs muito satisfeito 3 - 3 –1 - 2 

 Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Por se tratar de um método de classificação utilizou-se a técnica multivariada de 

análise discriminante com o objetivo de validar estatisticamente os 3 (três) grupos de 

satisfação do Quadro 11, e assim tornar a análise preditiva. A técnica multivariada de 

análise discriminante é utilizada quando a variável dependente é qualitativa (não 

métrica) (média Aritmética do Quadro 10) e as variáveis independentes são 

quantitativas (métricas) (Figura 1), e o principal objetivo é utilizar as funções 

discriminantes para classificar os grupos da variável dependente, ou seja, classificar os 

PPGs aos grupos de satisfação com ajuda das variáveis independentes (FAVERO et 
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al., 2009, p. 401). Então, após aplicar os dados no SPSS evidenciou-se a efetividade 

da classificação dos grupos de satisfação, pois, o modelo conseguiu classificar 

corretamente 100% das redes do PROCAD/Amazônia conforme demostrado no 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Classificação dos Grupos de satisfação 

 
Resultados da classificação a 

 

  
Mediana Efetividade 

Associação ao grupo predita 

Total 
  Satisfeito 

Razoavelmente 
muito satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Original 

Contagem 

Satisfeito 3 - - 3 

Razoavelmente muito satisfeito - 2 - 2 

Muito Satisfeito - - 4 4 

% 

Satisfeito 100,0 - - 100,0 

Razoavelmente muito satisfeito - 100,0 - 100,0 

Muito Satisfeito - - 100,0 100,0 

 
a. 100,0% de casos agrupados originais classificados corretamente. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Com o sucesso da classificação correta das redes validando os grupos de 

satisfação do Quadro 11, buscou-se identificar as características que mais se destacam 

na efetividade das redes do PROCAD/Amazônia, para tanto, foi utilizado o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis pois o número de amostra é baixo, e não possui uma 

distribuição normal, então seguiu-se para comparar 3 grupos independentes, com nível 

de significância de 0,05. Os autores Fávero e Belfiore (2017) explicam que o objetivo 

do teste é não aceitar a H0 onde a satisfação média do grupo predito são iguais, ou seja, 

para melhor discriminar os grupos as médias precisam ser significativamente diferentes 

H1. O Quadro 13 apresenta as variáveis que rejeitaram a hipótese nula, ou seja, ao 

menos um dos grupos de satisfação é diferente dos demais. 
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Quadro 13 - Características que influenciam na efetividade da rede 
 

Hipótese nula 
 

 
Variável independente 

 
Teste 

 
Sig. 

 
Decisão 

A distribuição E1 é a mesma 
entre as categorias de Grupo 

Predito para Análise 1 

 
Mecanismo de 
accountability; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,41 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição E6 é a mesma 
entre as categorias de Grupo 

Predito para Análise 1 

Densidade ou nível de 
integração das relações; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,33 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição F7 é a mesma 
entre as categorias de Grupo 

Predito para Análise 1 

Ações de gestão da rede; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,18 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição F9 é a mesma 
entre as categorias de Grupo 

Predito para Análise 1 

Gestão da comunicação. 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,28 
Rejeitar a 

hipótese nula 

Fonte: elaborado pelo autor com base no resultado do teste de Kruskal-Wallis.  

 

Por fim, o teste apontou que, estatisticamente, as variáveis independentes 

Mecanismo de accountability, Densidade ou nível de integração das relações, Ações 

de gestão da rede e a Gestão da comunicação são as características determinantes 

que mais se destacam na efetividade das redes do PROCAD/Amazônia. Todos os 

cálculos realizados no SPSS nesta etapa quantitativa estão disponíveis no Apêndice II.  

 

3.5.3 Terceira Etapa: Buscar Contribuições para a Redução das 

Assimetrias  

 

Nesse cenário de manutenção das assimetrias na Amazônia Ocidental, este 

trabalho buscou propor contribuição para a redução das assimetrias em face da 

atuação de sistema Stricto Sensu em rede na Amazônia Ocidental.  

Seguindo essa ótica, esta etapa consistiu em compreender por meio das 

percepções dos gestores, se as redes interorganizacionais entre os PPGs colaboram 

para redução das assimetrias dentro do SNPG, e se eles poderiam indicar outras 

alternativas que poderiam ser mais efetivas na redução da assimetria quantitativa e 

qualitativa da pós-graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental. 
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3.5.3.1 Instrumento de coleta de dados Qualitativos  

 

De acordo com Creswell (2013, p. 171) em um projeto incorporado, os dados 

quantitativos e qualitativos podem ser coletados sequencialmente ou simultaneamente. 

Neste projeto, uma forma de dados é incorporada dentro da outra forma. Assim, para 

esta pesquisa os dados qualitativos foram coletados concomitantemente com dados 

quantitativos no mesmo formulário de consulta.  

Como já mencionado esse estudo seguirá a concepção de efetividade dos 

autores Provan e Milward (1995 e 2001) e Turrini et al. (2010) onde a efetividade será 

um conjunto de características estruturais, funcionais e contextuais, bem como os 

resultados proporcionados em termos de cumprimento dos objetivos e metas e a 

satisfação das partes interessadas. Para tanto, no formulário de consulta conteve 2 

(duas) questões abertas para os gestores e os membros das redes expressarem suas 

opiniões se a redes do PROCAD/Amazônia colabora para redução das assimetrias na 

Amazônia Ocidental bem como apontar outros caminhos para atingir o objetivo do 

dirigidos pelo PROCAD/Amazônia 

Para garantir o anonimato, os nomes dos indivíduos que responderam o 

formulário de consulta não serão divulgados. Para isso, as respostas dos membros e 

gestores da mesma rede foram codificadas como R1, a próxima rede analisada R2, a 

próxima R3. 

 

3.5.3.2 Técnicas e Análise dos dados Qualitativos 

 

Quanto ao tratamento dos dados qualitativos, para analisar as percepções dos 

membros da rede utilizou-se a análise de conteúdo Bardin (2010). Essa técnica foi 

operacionalizada de acordo com as três etapas propostas por Bardin (2010): 1) a pré-

análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e interpretação. 

Bardin (2010) esclarece que enquanto traduz a mensagem pelo cálculo de 

frequência, as variáveis inferidas ali no nível das respostas descritas, poderão estar ou 

não indicadas nas variáveis quantitativas. Dessa forma possibilita a aplicação de ambas 

as abordagens ou concomitantemente, uma para inferir e a outra para explicar. 
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A análise dos dados obtidos a partir das respostas das perguntas abertas do 

formulário de consulta, se iniciou com a organização delas, copiando os dados gerados 

na planilha do Google Docs para um arquivo de texto. Realizou-se então, uma leitura 

“flutuante” de todo o conteúdo no intuito de obter as primeiras impressões e, dessa 

forma, identificar os principais temas abordados e defini-los para se prosseguir à 

análise, identificando por meio de uma leitura em “profundidade” palavras ou 

expressões mais recorrentes em todo o texto que possa contribuir na resposta da 

questão norteadora da pesquisa. Cabe ressaltar que as categorias temáticas, que serão 

geradas para análise, serão definidas a priori, observando os eixos norteadores das 

perguntas abertas da pesquisa. 

Neste estudo a técnica de Análise de Conteúdo foi utilizada com o objetivo de se 

relacionar a frequência de citação de elementos pertencentes aos fatores de efetividade 

da rede estudado, e até mesmo os não contemplados neste, por meio das respostas 

atribuídas a pergunta descritiva presente no questionário.  

Após a explanação sobre os procedimentos adotados na análise de conteúdo, 

apresenta-se no Quadro 14 as categorias geradas pelas respostas dos gestores das 

redes do PROCAD/Amazônia. 

 

 Quadro 14: Categorias da análise de conteúdo 
 

Tipo de 
procedimento 

 

Instrumento 
de coleta 

Questão de análise Categoria 

Pesquisa de 
campo 

Formulário 
de consulta 

1 Na sua visão como a rede 
PROCAD/Amazônia colabora com 
a redução das assimetrias 
quantitativa e qualitativa da pós-
graduação stricto sensu na 
Amazônia Acidental? 
 

- Interação acadêmica e 
científica entre os 
pesquisadores dos PPGs 

2 Na sua opinião, além da 
formação de redes entre os PPGs 
do PROCAD/Amazônia, qual(is) 
outra(s) alternativa(s) poderiam ser 
mais efetivas para reduzir a 
assimetria quantitativa e qualitativa 
da pós-graduação stricto sensu na 
Amazônia Acidental? 
 

- Política pública permanente 
 
- Bonificação para os 
pesquisadores presentes na 
Amazônia 
 
- Investimento Financeiro para 
os PPGs 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base nas respostas dos gestores 
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3.6 Técnica de Incorporação de dados 

 

Na utilização dos métodos mistos a integração dos resultados é um momento 

importante, neste caso a análise dos dados fundidos, utilizou-se a estratégia de 

comparação lado a lado, que segundo  Creswell (2013, p. 199) envolve apresentar 

juntos os resultados quantitativos e os resultados qualitativos em uma discussão ou em 

uma tabela resumida para que eles possam ser facilmente comparados. Os autores 

Campos de Oliveira, Müller de Magalhães e Misue Matsuda (2018, p. 6) descrevem que 

nesta estratégia, após coleta dos dados qualitativos e quantitativos (vice-versa) 

compara os dois bancos de dados para determinar se há convergência, diferença ou 

alguma combinação entre os mesmos. Essa comparação de dados pode ser entendida 

como confirmação, desconfirmação, validação cruzada ou corroboração. 

O autor Creswell (2013 p., 199) explica que a estratégia de incorporação deve 

ser apresentada em uma discussão dentro do estudo, a discussão toma-se o veículo 

para fundir os resultados. O autor ressalta que uma forma de apresentar os resultados 

quantitativos seguidos pelos resultados qualitativos na forma de citações (ou vice-

versa) em uma seção de resultados ou de discussão, seguido então com um 

comentário especificando como as citações qualitativas confirmam ou não confirmam 

os resultados quantitativos. A Figura 4 apresenta o funcionamento da estratégia de 

incorporação lado a lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppga.unir.br/
mailto:ppga@unir.br


59 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 

www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

 

Figura 4: Estratégia de Comparação Lado a Lado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 15 - Descritiva da Estratégia de Comparação Lado a Lado 
 

Elementos da 
estratégia lado a lado 

 

Descritiva  

Qual 
Quando os dados qualitativos são tratados como dados principais da 
pesquisa 

quant 
Quando os dados quantitativos são analisados como dados secundários 
da pesquisa 

Quant 
Quando os dados quantitativos são tratados como dados principais da 
pesquisa 

quali 
Quando os dados qualitativos são analisados como dados secundários 
da pesquisa 

Análise de dados 
Resultados obtidos pelas técnicas de análise dos dados quantitativos e 
qualitativos 

Estratégia de 
comparação lado a lado 

Confirmar, desconfirmar, validar dados cruzados ou corroboração. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora as análises quantitativas deste estudo forneçam sejam suficientes para 

responder à questão norteadora e os objetivos da pesquisa sobre a efetividade das 

redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, este estudo incorpora uso do 

método qualitativo, com as opiniões dos gestores da rede para maior refinamento dos 

resultados. O Quadro 16 apresenta os resultados da análise quantitativa que apontou 

Quan Qual 

 
qual quan 

Análise de dados 
Quan 

Análise de dados 
Qual 

Estratégia de comparação lado a lado 
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de forma estatística as características que mais se destacam para a efetividade da rede 

e os resultados qualitativos que por meio de uma análise de conteúdo gerou categorias. 

 

 Quadro 16 - Comparação Lado a Lado dos resultados Quant e quali 
 

Resultados da análise Quant 
 

 
Resultados da análise quali 

Mecanismo de accountability; 
 

Densidade ou nível de integração das 
relações; 

 
Ações de gestão da rede; 

 
Gestão da comunicação. 

- Interação acadêmica e científica entre os 
pesquisadores dos PPGs 

 
- Política pública permanente 

 
- Bonificação para os pesquisadores presentes na 

Amazônia 
 

- Investimento Financeiro para os PPGs 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A integração dos dados caracteriza a fase final de análise, onde, por meio dos 

resultados Quant e quali são integrados em um todo coerente. Nota-se inicialmente que 

há uma pequena convergência entre os resultados, em destaque nos dados Quant a 

densidade ou nível de integração das relações e a no resultado quali a categoria 

interação acadêmica e científica entre os pesquisadores dos PPGs. A interpretação 

mais profunda dos resultados serão apresentados nos próximos tópicos. E por fim, 

ressalta-se que as respostas de cada PPG estão no Apêndice III.  

 

3.7 Ética da Pesquisa 

 

Considerando que a pesquisa de dissertação necessita da aprovação do Comitê 

de Ética de Pesquisa CEP, conforme preconizado na Resolução 510, de 07 de abril de 

2016, em seu Art 1°, §1°, “Não se enquadram no inciso antecedente os trabalhos de 

Conclusão de Curso, monografias e similares, devendo-se, nestes casos, apresentar o 

protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONDEP.  

 Para aprovação do projeto na Plataforma Brasil foi necessária a elaboração do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Anexo I, o qual foi lido 

e assinado, por todos os entrevistados que consentiram sua participação na pesquisa, 
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inserindo seu e-mail no formulário de consulta. No TCLE foi explicitado que os riscos 

aos participantes da pesquisa seriam mínimos, além de ser garantido o sigilo de sua 

identidade e terem a liberdade de retirar o consentimento de participação a qualquer 

momento. O projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado com CAAE 

48036621.1.0000.5300. 

 

4. ESTUDO DAS REDES INTERORGANIZACIONAIS DO PROCAD/AMAZÔNIA, E 

AS DETERMINANTES DA EFETIVIDADE NA REDUÇÃO DAS ASSIMETRIAS. 

 

Neste compartimento se encontra o resultado do estudo das redes 

interorganizacionais considerando questões relativas às determinantes da efetividade 

na redução de assimetrias no sistema de pós graduação stricto sensu na Amazônia 

Ocidental brasileira. Em foco da tarefa o PROCAD/Amazônia em conformidade com os 

objetivos propostos nesta investigação. As assimetrias regionais no Sistema Nacional 

de Pós-Graduação (SNPG) é um dos principais desafios a serem superados no âmbito 

da pós-graduação em nível nacional. Tanto que levantamento efetuado em Nazareno 

e Herbetta (2019) constata-se que elas estão presentes em todos os Planos Nacionais 

de Pós-Graduação (PNPG); para estes autores, apesar da criação de políticas públicas 

por meio dos programas estratégicos, fomentadas pela CAPES, ter contribuído para 

exponencial aumento no quantitativo dos programas de pós-graduação stricto sensu 

nos últimos anos, o número continua aquém da realidade, e não expressam um 

crescimento simétrico dentre as regiões brasileiras. Muito mais crítico quando se volta 

para compreensão das assimetrias na Região Norte do Brasil. 

 Nesta pesquisa se fez possível o estudo por meio das abordagens publicadas 

no periódico Clarivate Analytics em 2017. Ali consta elementos oriundos de um relatório 

elaborado por seus editores para CAPES, expondo o desempenho da pesquisa 

brasileira em um contexto global, no período 2011-2016; evidenciou-se não apenas a 

desigualdade na produção científica e na distribuição das pesquisas nacionais, como 

também destacou-se sobre as assimetrias regionais entre os estados da Região Norte, 

como apurada em Cross; Thomson; Sinclair (2017). 
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Para ilustrar os resultados do relatório, em consulta à Plataforma Sucupira, que 

gerencia dados da pós-graduação brasileira, realizada em fevereiro de 2021, mostrou 

um total de 4638 PPGs entre cursos de mestrados e doutorados, acadêmicos e/ou 

profissionais distribuídos no território nacional, observada na Figura 5 que segue.  

 

Figura 5: Distribuição de PPGs por região 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base na Plataforma Sucupira. 

 

A Figura 5 demonstra a distribuição dos PPGs entre as regiões brasileiras, à 

primeira vista observa-se que não é uma distribuição simétrica, e isso fica evidente 

quando centraliza as atenções para a Região Norte, que representa apenas 6% de todo 

o sistema, ficando bem distante das potências em geração de conhecimento as regiões 

do Sudeste, Sul e Nordeste, respectivamente com 43%, 22% e 21% de todos os PPGs 

nacionais. 

Em seu trabalho sobre a consolidação de doutores na Amazônia Legal Alves e 

Mello (2019) descrevem que a região norte compreende um território de grande 

extensão territorial, ocupando mais de 50% do território brasileiro, o que leva a Corrêa, 

Pinheiro e Oliveira (2020) reclamarem que na região ainda há poucos investimentos em 

programas de pós-graduação. As autoras esclarecem que a Região Amazônica é 

dividida entre Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental, sendo a primeira constituída 

pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.  

Ao se concentrar somente na Amazônia Ocidental, os números demonstram que 

mesmo sendo composta por quatro dos sete Estados que compõe a região norte, ela 
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possui apenas 38% dos PPGs, revelando que também há uma assimetria intrarregional. 

Segundo Oliveira Rodrigues (2014) a oferta reduzida de cursos de pós-graduação 

implica diretamente o baixo percentual de mestres e doutores formados e/ou presentes 

na região amazônica prejudicando assim o desenvolvimento regional.  

 

Figura 6: Conceito CAPES entre os PPGs da Amazônia Ocidental 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base na Plataforma Sucupira.  

 
 

Na forma da Figura 6 acima, resta clara que a discrepância não é perceptível 

apenas nos dados quantitativos, a assimetria também é notada quando se analisa o 

modesto conceito CAPES dos cursos de pós-graduação nas universidades nortistas 

onde apenas 6% dos PPGs possuem conceitos 5 e 6 de qualidade. Nota-se ainda que 

quase 50% dos programas de pós-graduação stricto sensu da Amazônia Ocidental 

possuem o padrão mínimo de qualidade com conceito 3, quase 30% possuem 

conceitos 4, e quase 20% dos cursos ainda não possuem nota e estão com conceito A, 

de aprovados recentemente no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e ainda 

não participaram de uma avaliação quadrienal.  

Diante deste cenário, e seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Pós-

Graduação – PNPG 2011-2020, em 2018, a agência reguladora CAPES lançou o edital 

n° 21/CAPES/2018 com o objetivo geral de fortalecer as atividades acadêmicas 

gerando novas pesquisas na Amazônia brasileira, com vistas de qualificar e consolidar 

os PPGs e assim, reduzir as assimetrias regionais presentes no Sistema Nacional de 
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Pós-Graduação – SNPG (EDITAL CAPES, 2018). Os autores Moura e Neto (2015) 

explicam que os programas de pós-graduação, avaliados pela CAPES com conceito 

igual ou superior a 5, associam-se a PPGs que estão em fase de consolidação, 

geralmente cursos com conceitos 3 e 4. Eles continuam explicando que o programa 

financia passagens, diárias, bolsas de Iniciação Científica, doutorado e pós-doutorado 

e despesas de custeio. 

O edital contou com participação do Estado do Maranhão, porém, apesar do 

Estado aparecer nos gráficos, a pesquisa se concentrará apenas nos dados da região 

norte, em especial a Amazônia Ocidental. O item 3.2 do edital do programa reforça o 

conceito de redes de Provan, Fish e Sydow (2007, p. 482), que redes 

interorganizacionais são relacionamento de três ou mais PPGs que possuam objetivos 

e metas dirigidos, onde um PPG será o ator da rede, e a rede ou o campo científico 

serão o conjunto de PPGs. 

Foram aprovados 80 projetos, sendo 57 na linha 1 e 23 na linha 2. Os estados 

que mais aprovaram projetos foram Pará, Maranhão e Amazonas, que juntos 

representam 73% dos projetos aprovados. Nota-se que na Figura 7, que a maioria dos 

estados da Amazônia Ocidental (Rondônia, Acre, Roraima) não chegam a 10% de 

projetos aprovados. 

 

Figura 7: Distribuição de Projetos aprovados no Edital 

    
Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado final do edital PROCAD/Amazônia 
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O programa estratégico prevê um repasse financeiro total de R$ 160.000,00 para 

cada projeto aprovado na linha 1, e R$ 240.000,00 para linha 2. Portanto, tanto a 

quantidade de projetos aprovados e a concentração financeira em três estados na 

região norte ratificam as assimetrias intrarregionais mencionada pelo presidente da 

CAPES ao jornal da Universidade Federal de Goiás (UFG) (JORNAL UFG 2020).  

A Figura 8, apresenta os valores recebidos por estado evidenciando que os 

estados da Amazônia Ocidental, exceto o estado da Amazônia, receberão menos de 

quinhentos mil de reais para fomento das redes interorganizacionais. Este baixo valor 

de fomento ajuda a justificar parte da pesquisa, pois com o exame das redes 

interorganizacionais, em seu próprio nível, poderá gerar subsídios para afirmar se os 

recursos financeiros para o fomento da rede são suficientes ou não para manter a rede 

e assim atingir o objetivo do programa.   

  

Figura 8: Distribuição de Recursos financeiros no PROCAD/Amazônia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado final do edital PROCAD/Amazônia 

 

Os estados da Amazônia Ocidental aprovaram juntos 25 (vinte e cinco) projetos 

no PROCAD/Amazônia, destes, 17 (dezessete) estão concentrados no Estado do 

Amazonas, esse quantitativo representa 31% dentro do programa estratégico criado 

para fortalecer os PPGs da própria Amazônia.  
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Diante deste cenário de assimetrias regionais e intrarregionais, que está 

pesquisa buscou estudar as redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia em face 

da sua efetividade na redução das assimetrias da pós-graduação stricto sensu na 

Amazônia Ocidental, com vista de descobrir quais são as determinantes que se 

destacam na efetividade das redes interorganizacionais no PROCAD/Amazônia, para 

tanto, foram examinadas três redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, tendo 

como proponente os PPGs da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

A seguir serão caracterizadas as três redes interorganizacionais do 

PROCAD/Amazônia; serão apresentadas as determinantes para efetividade das redes 

interorganizacionais de PPGs do PROCAD/Amazônia e por fim serão propostos 

caminhos para a redução das assimetrias em face da atuação da pós-graduação Stricto 

Sensu em rede na Amazônia Ocidental. 

 

4.1 Caracterização das três redes interorganizacionais de PPGs do 

PROCAD/Amazônia. 

 

Nesta seção serão demonstradas informações sobres as três redes 

PROCAD/Amazônia estudadas obtidas a partir de consulta aos sites oficiais dos PPGs 

e plataforma sucupira da CAPES, no mês de junho de 2021, com atualização de alguns 

dados em outubro de 2021 e algumas perspectivas sobre a rede obtidas em 15 

perguntas do formulário de consulta. Vale a pena lembrar que para preservar a 

identidade dos respondentes e cumprir o combinado durante a coleta de dados as redes 

foram denominadas neste estudo em REDES 1, 2 e 3, uma vez que foi assegurado aos 

coordenadores dos PPGs a confidencialidade das informações, de forma que os 

resultados apresentados não possibilitem a identificação dos mesmos. A pesquisa 

obteve 100% das respostas no formulário de consulta, ou seja, todos os 9 (nove) 

coordenadores participaram de bom agrado.  

Em visita aos sites oficiais dos PPGs das redes estudadas, em junho de 2021, 

com vistas de encontrar informações sobre o projeto PROCAD/Amazônia, apenas um 

PPG entre os nove consultado, faz menção sobre o programa de cooperação 

acadêmica indicando os PPGs e os coordenadores que fazem parte da rede. É 
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importante ressaltar que este PPG que possui as informações no site, é o único PPGs 

com conceito 7 de qualidade entre as redes estudadas. Este dado demonstra que os 

PPGs da Amazônia Ocidental possivelmente estão deixando de ser transparente, por 

não publicizar para a sociedade que faz parte de um programa estratégico, e que 

recebe recurso financeiro para executar o projeto de política pública na Amazônia. A 

seguir será demonstrado o perfil dos respondentes 

 

4.1.1 Perfil dos coordenadores do PROCAD/Amazônia 

 

O Quadro 17 apresenta o perfil dos respondentes da pesquisa aplicada aos 

coordenadores dos PPGs que integram as redes do PROCAD/Amazônia, absorvendo 

as informações quanto ao gênero, tempo de doutorado, função no PPG e se houve 

substituição na coordenação. 

 

Quadro 17 - Perfil dos Respondentes   
 

Questões de análise 
 

Variáveis Frequência Percentagem Válida (%) 

 
C1 - Gênero do respondente 
 

Masculino 6 66,7 

Feminino 3 33,33 

C2 - Tempo de Doutorado 
Entre 6 e 10 anos 3 33,3 

Acima de 10 anos 6 66,7 

C3 - Função no PPG 

Coordenador(a) 1 11,1 

Vice coordenador(a) 2 22,2 

Coord. PROCAD 6 66,7 

C7 - Houve substituição da 
coordenação do PPG durante os 
três anos de execução do 
PROCAD/Amazônia 

Sim 5 55,6 

Não 4 44,4 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

Percebe-se que majoritariamente (66,7%) é representante do gênero masculino. 

Quanto o tempo de doutorado a maioria (66,7%) dos coordenadores do 

PROCAD/Amazônia possui doutorado com mais de 10 anos evidenciando que todos 

possuem uma certa maturidade acadêmica. Sobre a função no PPG, apenas 1(um) 

coordenador do PROCAD/Amazônia também é coordenador do PPG, 2 (dois) são vice 
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coordenadores de PPGs e a maioria (66,7%), são docentes doutores que foram 

nomeados para representar o PPG na rede do PROCAD/Amazônia.  

Sobre a substituição dos coordenadores do PROCAD/Amazônia mais que a 

metade 5 coordenadores equivalente a (55,4%) foram substituídos no período de 3 

anos da formação da rede. Este alto número de substituição dos representantes dos 

PPGs dentro da rede pode prejudicar a confiança entre os membros dificultar a 

experiência de cooperação da rede como apontado por Freitas Filho et al. (2018, p. 

633). 

 

4.1.2 Caracterização dos PPGs membros da Rede PROCAD/Amazônia 

 

A respeito da caracterização dos PPGs membros da Rede PROCAD/Amazônia, 

se identificou a contingência que levou os PPGs se relacionarem, analisou-se o número 

de ações previstas bem como a percentagem executada, a visão dos coordenadores 

sobre os recursos financeiros, a execução das ações no período de calamidade pública, 

quais itens foram escolhidos para financiar e se houve publicação científica no período 

de relacionamento. 

Quanto as contingências que motivaram os PPGs a participarem da rede 

PROCAD/Amazônia utilizou-se as seis contingências sugeridas no trabalho elaborado 

pela autora Oliver (1990) sendo elas: a Necessidade, Assimetria, Reciprocidade, 

Eficiência, Estabilidade e Legitimidade. O Quadro 18 revelou que a maior parte (66,7%) 

dos PPGs examinados buscaram a reciprocidade na formação da rede 

PROCAD/Amazônia, e uma pequena parte (22,2%) e (11,1%) indicaram a assimetria e 

a eficiência como fatores de contingencia que motivaram a participação na rede. A 

autora Oliver (1990) explica que apesar de cada contingência isoladamente seja 

suficiente para a formação de um relacionamento, elas podem interagir ou ocorrer 

simultaneamente quando a organização decide estabelecer uma relação com outra 

organização. 
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Quadro 18 - Contingências para formação da Rede PROCAD/Amazônia  
 

Questão de análise 
 

Contingencias 
Frequênci

a 
Percentagem Válida 

(%) 

C8 - Qual ou quais 
contingências determinantes 
que levou o PPG a se 
relacionar na rede 
PROCAD/Amazônia (OLIVER, 
1990) 

Necessidade - - 

Assimetria 2 22,2 

Reciprocidade 6 66,7 

Eficiência 1 11,1 

Estabilidade - - 

Legitimidade - - 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

A autora Oliver (1990) esclarece que a escassez de recursos, a possibilidade de 

competir de igual para igual com as organizações, a busca pela cooperação, a 

colaboração e coordenação entre as organizações são as principais características de 

quem indica a reciprocidade como o fator de contingência para participar da rede, e 

neste sentido, as redes são formadas com a finalidade de buscar objetivos e interesses 

mútuos, totalmente ao contrário da assimetria que visa a rede por meio da dominação, 

controle e poder. 

Sobre a quantidade de ações e a percentagem de execução, o Quadro 19 revela 

que a REDE 2 e a REDE 3 tinham previstos a execução de mais de 10 ações, porém, 

até o momento a REDE 2 executou entre 20% e 40% do projeto, já a REDE 3 executou 

entre 50% e 70% das ações. Apenas a REDE 1 que tinha previsto em seu projeto 

PROCAD/Amazônia a execução entre 04 e 06 ações, executou entre 80% e 100%. 

Vale a pena esclarecer, que foi levado em consideração as respostas que mais se 

destacaram dentro da rede, pois algumas respostas apresentaram algumas 

discrepâncias. 

Quadro 19: Número de ações e percentagem de Execução  
 

REDES 
 

C9 - Quantidade de ações no projeto 
C10 - Percentagem de 

Execução (%) 

REDE 1 Entre 04 a 06 ações 80 e 100 

REDE 2 Mais de 10 ações 20 e 40 

REDE 3 Mais de 10 ações 50 e 70 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

Considerando o momento sensível de pandemia, 100% das redes afirmaram que 

esta calamidade pública prejudicou a execução do projeto PROCAD/Amazônia, mas, 
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boa parte dos PPGs (77,8%) afirmaram que está sendo possível executar as ações do 

projeto de forma remota. Outra característica que vale a pena destacar no Quadro 20, 

é se os recursos financeiros estão sendo suficiente para execução dos projetos 

PROCAD/Amazônia, e apesar da maioria (55,6%) ter afirmado que os recursos são 

suficientes, uma parte considerável (44,4%) ressalta que os recursos financeiros 

poderiam ser melhores. 

 

Quadro 20 - Recursos financeiros liberados para o PROCAD/Amazônia  
 

Questões de análise 
 

Variáveis Frequência Percentagem Válida (%) 

C11 - Os recursos financeiros 
destinados e liberados para a 
execução do PROCAD/Amazônia 
foram ou estão sendo suficientes 
para execução do projeto 

SIM 5 55,4 

Poderia ser Melhor 4 44,6 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

Sobre as atividades financiáveis e modalidades de apoio escolhidas pelos PPGs 

para fomentar no projeto PROCAD/Amazônia, a grande maioria dos PPGs (80%) 

optaram por fomentar o auxílio-moradia com pagamento mensal enquanto o discente 

estiver em missão no país, ou seja, pode-se inferir que os PPGs realizaram intercâmbio 

acadêmico entre os discentes (graduação/pós-graduação) que é um dos objetivos do 

PROCAD/Amazônia. A modalidade professor visitante no exterior júnior e sênior 

também foi uma modalidade destacada pelos PPGs (60%), está boa percentagem pode 

significar que houve uma grande interação entre os docentes da rede. E por fim, com 

pouco ou nenhum destaque entre as redes, respectivamente, (40%), (20%) e (0%) as 

modalidades: doutorado sanduíche no exterior, professor visitante estrangeiro no Brasil 

e Jovem Talento com experiência no Exterior. 
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Figura 9: Itens financiáveis e Modalidade de apoio 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

Sobre a publicação científica majoritariamente dos PPGs (89%) afirmou que 

houve interação entre os atores (docentes) das redes que gerou publicações cientificas, 

no entanto, houve uma coordenação que se manifestou de forma negativa e refutou a 

afirmação de que houve publicação científica na rede PROCAD/Amazônia.  

Em síntese, as redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, na região da 

Amazônia Ocidental apresentam, de forma geral, as seguintes características: 

• Formadas por PPGs que buscam reciprocidade, ou seja, cooperação e 

colaboração para atingir os objetivos em conjuntos;  

• Propuseram mais de 10 ações e estão com dificuldade de cumprir o 

cronograma do projeto; 

• Todos os projetos foram prejudicados pela pandemia, mas boa parte 

continua executando o projeto de forma remota;  

• Fomentaram a modalidade auxílio-moradia com pagamento mensal 

enquanto o discente estiver em missão no país; 

• Grande índice de interação e publicação científica.  

 

Diante de fragmentos divergentes nas respostas, sobre a publicação científica 

onde uma coordenação se posicionou de forma contraria da maioria, e com o intuito de 

ter uma visão mais realista e abrangente construiu-se desenhos de redes de coautorias 

em artigos científicos dentro da própria rede PROCAD/Amazônia. 
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4.1.3 Estruturas sociais das Redes  

 

A construção do conhecimento científico vem sendo ampliada por meio das 

redes de relacionamento acadêmico, e a produção científica é o produto final gerado 

pela soma de experiências e conhecimento dos atores envolvidos Rossoni e Guarido 

Filho (2009) e Moura (2016). A participação de mais de um docente não só em 

publicações de artigos científicos como em outros tipos de produção científica tem 

contribuído para questão da qualidade teórico, metodológico e epistemológico Mello; 

Crubellate e Rossoni (2009). 

 Seguindo nesse ritmo, e com o intuito de visualizar a interação social entre os 

atores no interior das redes interorganizacionais, foram construídos desenhos de redes 

de coautorias em artigos científicos dentro da própria rede PROCAD/Amazônia. O 

olhar, se direcionou dentro da plataforma lattes, para os artigos completos publicados 

em periódicos, no triênio 2018 - 2021, pelos docentes permanentes dos PPGs 

proponentes, com vistas de compreender se houve interação entre os atores (docentes) 

dos PPG proponente, e os atores (docentes) dos PPGs associados da rede 

interorganizacional PROCAD/Amazônia. Este item foi escolhido por que a CAPES 

valoriza este aspecto no processo de avaliação dos PPGs.  

Vale a pena ressaltar que, em hipótese alguma afirmamos que não houve 

interação científica entre os atores da rede, em outros itens da plataforma lattes como: 

projetos de pesquisa e extensão, livros completos e capítulos de livros, trabalhos 

completos e resumos expandidos publicados em anais de congressos, outras 

produções bibliográficas. 

Cumpri também esclarecer que, não é foco desta pesquisa analisar o grau da 

intensidade de cooperação (densidade), a centralidade de grau e de intermediação, 

que é comum em pesquisas sobre redes Rossoni e Guarido Filho (2009), Haddad, 

Mena-Chalco e Sidone (2017), Lacruz, Américo e Carniel (2017) e Guimarães et al. 

(2009, p. 567), pois não é objetivo identificar os atores (docentes) mais relevantes na 

rede e sim obter apenas uma visão geral das relações interorganizacionais entre os 

PPGs estudados. 
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Para atingir o objetivo desta seção seguiu os seguintes procedimentos: a coleta 

de dados na plataforma lattes, ocorreu no período de 17 a 19/06/2021, período pós 

envio da coleta CAPES pelos PPGs, assim, ficou garantido que todos os docentes 

teriam seus currículos lattes atualizados. Em seguida os dados foram tabulados e 

organizados em planilha de Excel, onde foi elaborada uma tabela com os nomes dos 

docentes dos PPGs proponentes, em seguida foram incluídos os nomes dos autores e 

coautores de artigos científicos e a instituição que fazem parte, então, foi atribuído os 

valores 1 (um) para cada interação e (0) para nenhuma interação. Para garantir uma 

melhor visualização, a parte visual das matrizes, foram trabalhados por meio do 

software NetDraw, um aplicativo de apoio que compõe o software UCINET Han e Kang 

(2021). Nesta pesquisa foi utilizada a versão NetDraw 2.176 para construir os 

sociogramas.  

Os desenhos possuem as seguintes características: os (nós) em azul escuro 

representam os atores (docentes) permanentes do PPG proponente, os (nós) em 

vermelho são os atores (docentes) dos PPGs associados e o (nós) em azul claro 

representam as outras instituições que não participam da rede PROCAD/Amazônia. E 

a cooperação em os atores (nós) são representadas por linhas. A Figura 10 refere-se 

à relação de coautorias da REDE 1. 

 

Figura 10: Estrutura social da REDE 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 
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Pode-se observar, por meio do desenho gráfico da Figura 10 que o 

relacionamento com outras instituições é bastante ativo, porém, a relação entre os 

atores (PPG proponente) e os atores dos PPGs associados, foco desta análise, na 

participação de coautorias de artigos completos publicados em periódicos possui baixa 

adesão. Como mencionado pelos autores Provan, Fisch e Sydow (2007) a ausência ou 

baixo número relacionamento (laços) entre os atores (nós) pode implicar negativamente 

na obtenção de resultados, ou seja, por este sociograma de interação pode prejudicar 

o atingimento dos objetivos do PROCAD/Amazônia. 

Com um olhar mais profundo, outro aspecto importante a se ressaltar é o fato de 

que os atores dos PPGs associados, que estão representados no sociograma 

(vermelho), são os mesmos atores nomeados para representar os PPGs com conceitos 

CAPES superiores, isso pode ser explicado pelas ligações preferenciais definida no 

trabalho de Rossoni e Guarido Filho (2009) como a probabilidade de um novo ator 

social se conectar àqueles já participantes dos relacionamentos e, esses atores 

acabam assumindo uma posição de centralidade e de dominação no contexto da rede 

de coautoria De Lima (2011, p. 41). 

Sobre a participação de coautorias de artigos completos publicados em 

periódicos referente aos atores da REDE2, apresentado na Figura 11 demonstra que 

não houve conectividade entre os atores do PPG proponente e atores dos PPGs 

associados. Mas, como já citado nesta seção, isso não significa que não houve 

produção cientifica envolvendo os atores da rede. Em visita ao site institucional do PPG 

proponente, desta rede, foi encontrado um livro produzido pela rede 

PROCAD/Amazônia, que envolve a participação de todos os PPGS da rede.  
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Figura 11: Estrutura social da REDE 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 

 

Com base na métrica estabelecida que gerou desenho gráfico da Figura 11, é 

possível assegurar que não existiu, no último triênio, uma estrutura de conexão e de 

conectividade entre os atores da REDE 2, logo, não existe a reciprocidade Oliver (1990) 

de cooperação e colaboração acadêmica apontada pelas coordenações no Quadro 19, 

como a principal contingencia para se relacionar na rede PROCAD/Amazônia. 

A estrutura social da REDE 3, representada na Figura 12, demonstra um alto 

nível de relacionamento e conectividade entre os atores do PPG proponente com atores 

de outras instituições que não fazem parte da rede PROCAD/Amazônia, evidenciando 

maior potencial de troca de informações fora da rede criada para qualificar o PPG da 

Amazônia Ocidental. Nessa linha de raciocínio, pode ocorrer práticas semelhantes de 

pesquisa de definição de temáticas, o que supostamente provoca maior 

homogeneidade na área. Mas, o foco aqui, é a relação dos atores dos PPGs 

proponentes com os atores dos PPGs associados, e neste quesito percebe-se que a 

rede também possui um baixo nível de conectividade, que também pode prejudicar o 

atingimento dos objetivos do programa de política pública PROCAD/Amazônia. 
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Figura 12: Estrutura social da REDE 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados 
 

Com a análise da interação social entre os atores das redes interorganizacionais 

da própria rede PROCAD/Amazônia, foi elaborado os desenhos gráficos das redes de 

coautorias em artigos completos publicados em periódicos, no triênio 2018 – 2021. 

Verificou-se que as REDES 1, 2 e 3 não obtiveram um alto nível de conectividade entre 

os atores dos PPGs proponentes e associados. Portanto, baseado nas métricas 

dirigidas, os PPGs da Amazônia Ocidental podem estar tendo dificuldades de alavancar 

a produção científica de qualidade e assim minimizar as assimetrias regionais 

apontadas pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Além disso, em olhar 

mais profundo nos (nós) do sociogramas das redes, demonstrou que quando houve 

interação entre os PPGs, ela ocorreu apenas entre os atores nomeados para 

representar os PPGs no projeto, não envolvendo os outros atores dos PPGs 

associados. Este resultado de baixa conectividade entre os atores e consequentemente 

entre os PPGs da rede interorganizacional do PROCAD/Amazônia pode reforçar os 

argumentos de Provan, Fish e Sydow (2007, p. 509) que o resultado positivo de uma 

rede pode ser prejudicial para um ou mais membros individuais da rede. 
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4.2 Indicação das características determinantes para efetividade das redes 

interorganizacionais do PROCAD/Amazônia. 

 

Esta seção apresenta a análise descritiva de cada determinante para efetividade 

das redes, conforme a Figura 1, e sob a ótica dos coordenadores e representantes dos 

PPGs (proponentes e associados) foram analisadas as determinantes estruturais, de 

funcionamento, de contesto e da efetividade da rede. São 279 respostas (N=279). Para 

essa análise e interpretação utilizou-se as medidas de tendência central (média, 

mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão) da estatística descritiva. Em 

continuidade será indicado as características determinantes que mais se destacaram 

nas redes interorganizacionais no PROCAD/Amazônia. 

 

4.2.1 Análise Determinante Estrutural 

 

A primeira determinante analisada pela estatística descritiva é a determinante 

estrutural. Esta determinante verifica se as redes PROCAD/Amazônia possuem 

características de Accountability, mecanismos e ferramentas de integração, número de 

participantes, composição da rede, estabilidade interna da rede, tempo de criação, 

densidade ou nível de integração das relações e modo de governança. No Quadro 21, 

se encontram a análise detalhada referente a determinante estrutural e suas questões 

de análises.  

 

Quadro 21 - Estatística Descritiva Determinante Estrutural  
 

Determinantes 
 

Questões Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Estrutura 

E1 5,11 6 7 2,088 1 7 

E2 4,22 5 5 2,108 1 7 

E3 5,67 6 6 1,581 3 7 

E4 6,56 7 7 ,726 5 7 

E5 3,44 3 1ª 2,186 1 7 

E6 5,89 7 7 1,764 2 7 

E7 6,22 7 7 ,972 5 7 

E8 4,89 5 3ª 1,537 3 7 

E9 2,11 1 1 1,537 1 5 

ª = há várias modas. O menor valor é mostrado 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado do software SPSS 24 
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 Conforme mostrado no Quadro 21, para mensurar a determinante estrutural 

foram utilizadas 9 questões de análises. Constata-se que o valor médio para esta 

determinante é 4,9 e a mediana 5,1 o que indica que, de acordo com os respondentes, 

as redes PROCAD/Amazônia possuem transparência na divulgação dos resultados; 

poder de negociação; as redes planejam os objetivos e metas em conjunto; apresentam 

uma baixa rotatividade na gestão e um alto nível de interação baseado na confiança, e 

por fim uma governança compartilhada conforme apontado pelos autores Mitchell e 

Shortell (2000), Provan e Kenis (2007), Turrini et al. (2010), Raab, Mannak e Cambre 

(2013) e Goulart e Vieira (2020). Além disso, a moda desta determinante ratifica estes 

resultados, mostrando que os o valor mais frequente nas respostas dos gestores foi de 

7, ou seja, os resultados sugerem que as redes PROCAD/Amazônia, em uma análise 

em seu próprio nível, possuem muitas determinantes estruturais e que influenciam no 

alcance dos objetivos das redes. 

A paridade das respostas para a determinante estrutural evidencia o fato que as 

características são praticadas pelas redes e são consideradas relevantes pelos 

gestores da rede, no entanto a característica estabilidade interna da rede (E5) recebeu 

um valor inferior às outras características, o que se pode inferir que as redes do 

PROCAD/Amazônia possuem uma certa rotatividade na gestão, que é ratificada 

quando mais que a metade dos respondentes afirmam que houve substituição da 

coordenação do PPG durante os três anos de execução do PROCAD/Amazônia. Um 

fator relacionado a estabilidade interna é o nível de competitividade dos atores, os 

autores Turrini et al. (2010) argumentam que um alto nível de competitividade entre os 

atores da rede prejudica os resultados da rede, não só no nível da rede, mas também 

nos níveis de cliente e comunidade.  

 

4.2.2 Análise Determinante de Funcionamento 

 

A segunda determinante analisada pela estatística descritiva refere-se ao modo 

operante de funcionamento da rede. Essa determinante verifica se as redes 

PROCAD/Amazônia possuem características que contribuem para o funcionamento da 
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rede como processos de tomada de decisão, gerenciamento de conflitos, nível de 

consenso sobre os objetivos e prioridades, ações de gestão da rede e uma gestão da 

comunicação. Essas características de funcionamento foram traduzidas em 9 questões 

construídas a partir dos autores Mitchell e Shortell (2000), Provan e Kenis (2007), 

Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020). O Quadro 22, apresenta a análise 

detalhada referente a determinante de funcionamento e suas questões de análises. 

 

Quadro 22 - Estatística Descritiva Determinante de Funcionamento  
 

Determinantes 
 

Questões Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Funcionamento 

F1 5,44 6 6ª 1,944 1 7 

F2 1,89 1 1 1,364 1 5 

F3 4,33 5 6 1,803 1 6 

F4 6,11 7 7 1,537 3 7 

F5 2,67 1 1 2,062 1 6 

F6 5,78 6 6ª 1,302 3 7 

F7 5,22 6 7 2,167 1 7 

F8 6,00 7 7 1,803 2 7 

F9 4,44 4 7 2,351 1 7 

ª = há várias modas. O menor valor é mostrado 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado do software SPSS 24 

 

 A determinante de funcionamento possui um valor médio de 4,65 e uma mediana 

de 4,7, o que se pode inferir que, nas redes do PROCAD/Amazônia, algumas 

características de funcionamento podem ser esporádicas ou pontual, não configurando 

um ação sistemática ou articulada conforme apontado Provan e Kenis (2007) e Goulart 

e Vieira (2020) que argumentam que as ações podem ser realizadas tanto de maneira 

formal como informal, e só o comprometimento dos membros da rede pode garantir o 

funcionamento dela. 

Na visão dos gestores, as redes estudadas não possuem conflitos (F2) e talvez 

seja por isso que não souberam informar se havia algum mecanismo de gerenciamento 

de conflitos dentro da rede (F3). Além disso, na avaliação das ações de gestão, os 

respondentes apontaram que possui, mas não muito, ações motivadoras e de 

monitoramentos dos objetivos (F6 e F7). Por fim, apesar da maioria dos membros da 

rede compartilharem das mesmas metas e objetivos (F4) e desfrutarem de um canal de 

comunicação direta entre os PPGs (F8), foi possível identificar que existe alguns 
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poucos PPGs oportunistas que possuem objetivos diferentes dos objetivos da rede 

(F5), agindo conforme suas conveniências causando incerteza e desconfiança na 

cooperação, e estes muito pouco podem influenciar na efetividade das redes 

PROCAD/Amazônia conforme apontado por Freitas Filho et al. (2018, p. 632). 

 

4.2.3 Análise Determinante de Contexto 

 

A terceira determinante analisada pela estatística descritiva refere-se ao 

contexto, na qual a rede está inserida. As características dessa determinante são 

baseadas no modelo proposto por Goulart e Vieira (2020), para suportar a análise de 

redes de políticas públicas brasileiras, são elas a estabilidade do sistema; munificência 

de recursos; importância para sociedade; presidencialismo de coalizão e sistema 

federalista. Esta determinante verifica se as características de contexto influenciam nas 

redes PROCAD/Amazônia. O Quadro 23 apresenta a análise descritiva da 

determinante contexto. 

 

Quadro 23 - Estatística Descritiva Determinante Contexto  
 

Determinantes 
 

Questões Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Contexto 

CTX1 6,44 7 7 ,882 5 7 

CTX2 5,44 6 7 1,590 3 7 

CTX3 5,89 6 6 1,269 3 7 

CTX4 2,89 2 1 2,088 1 7 

CTX5 1,44 1 1 ,527 1 2 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado do software SPSS 24 

 

As características desta determinante foram expressadas em 5 questões, e foi a 

que obteve a menor média e mediana entre todas as determinantes do estudo (4,4), 

isso indica que, embora os gestores apontem que a rede PROCAD/Amazônia possuem 

muitos recursos humanos e materiais para alcançar os objetivos (CTX2) e objetivos que 

contribuem para o desenvolvimento da sociedade (CTX3), esses números também 

refletem que, na visão dos gestores, as redes do PROCAD/Amazônia apesar de ser um 

programa de política pública, não possuem ou possuem muito pouco interferência dos 

aspectos políticos como apontado por Goulart e Vieira (2020). Além disso, nota-se a 

http://www.ppga.unir.br/
mailto:ppga@unir.br


81 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 

www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

 

semelhança das respostas nas características presidencialismo de coalização (CTX4) 

e sistema federalista (CTX5), estes resultados sugerem que nas redes de políticas 

públicas do PROCAD/Amazônia, as características de contexto de aspectos políticos, 

não influenciam nas determinantes estruturais e de funcionamento, como se observa 

na Figura 1, e proposto por Goulart e Vieira (2020). 

 

4.2.4 Análise Determinante da Efetividade da rede 

 

A quarta e última determinante analisada pela estatística descritiva é a 

efetividade da rede (resultados e satisfação). Como já foi analisado as determinantes 

estruturais (Quadro 21), funcionais (Quadro 22) e contextuais (Quadro 23), o Quadro 

24 apresenta a análise descritiva dos resultados e da satisfação dos gestores, ou seja, 

verificar a capacidade das redes PROCAD/Amazônia em atingir os objetivos e 

mensurar a satisfação com a formação e interação da rede e com os resultados obtidos 

até o momento.   

 

Quadro 24 - Estatística Descritiva Determinante Efetividade da Rede  
 

Determinantes 
 

Questões Média Mediana Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Efetividade da 
rede 

EFT1 6,33 7 7 1,000 4 7 

EFT2 5,44 6 6 2,068 1 7 

EFT3 5,67 6 6ª 1,414 3 7 

EFT4 5,89 7 7 1,691 2 7 

EFT5 5,67 6 7 1,225 4 7 

EFT6 6,33 7 7 1,000 4 7 

EFT7 6,44 7 7 ,726 5 7 

EFT8 6,11 6 6 ,782 5 7 

ª = há várias modas. O menor valor é mostrado 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no resultado do software SPSS 24 

 

Os resultados alcançados pela rede baseados nos objetivos do programa 

PROCAD/Amazônia e o nível de satisfação dos gestores foram traduzidos em 8 

questões, sendo 5 sobre o alcance dos objetivos e 3 sobre a satisfação dos PPGs. Esta 

determinante foi a que alcançou a maior média (5,9), a maior mediana (6,5) e moda 

(6,6) entre todas, o que significa que, desde a formação das redes PROCAD/Amazônia 

emergiram novas linhas de pesquisa (EFT2), foram desenvolvidos novos projetos de 
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pesquisa a partir da formação da rede (EFT3), e a rede proporciona interação entre 

docentes e discentes das graduações e dos PPGs da rede (EFT5). Constata-se uma 

semelhança nas respostas dos gestores, em destaque, as maiores médias, em ordem 

decrescente, a satisfação dos gestores com a formação e interação da rede (EFT7), o 

alto nível de interação científico-acadêmica (EFT1), a contribuição da rede para o 

equilíbrio quantitativo e qualitativo da pós-graduação nacional (EFT6), e por fim, a 

satisfação dos PPGs com os resultados obtidos (EFT8). 

Como definido para esta pesquisa a efetividade da rede é um conjunto de 

determinantes estruturais, funcionais e contextuais, bem como os resultados e a 

satisfação das partes interessadas Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020). Os 

resultados indicam que as redes PROCAD/Amazônia são efetivas, principalmente com 

a relação aos itens EFT7 e EFT8, que se refere a satisfação dos PPGs com a rede, 

bem como os itens EFT1, EFT2, EFT3, EFT4 e EFT5 que trata do atingimento dos 

objetivos geral e específicos do programa PROCAD/Amazônia, reforçando os achados 

de Provan, Fish e Sydow (2007), Kenis e Provan (2007), Mcguire e Silvia (2009), Turrini 

et al. (2010), Popp et al. (2013) e Moretti (2017) que a efetividade da rede, em seu 

próprio nível de análise, foca no alcance dos objetivos como na forma que eles são 

atingidos. 

Por fim, os dados da pesquisa mostram a presença de todas as determinantes 

analisadas nas três redes PROCAD/Amazônia estudadas, no entanto as determinantes 

de estrutura, de funcionamento e da efetividade da rede são destacadas com as 

maiores médias com respostas positivas. Por outro lado, a baixa média da determinante 

contexto sugere que há baixa influência do contexto político nas redes 

PROCAD/Amazônia estudadas, refutando em partes as perspectivas de Goulart e 

Vieira (2020).  

Em síntese, as determinantes que mais se destacam nas redes 

interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, na região da Amazônia Ocidental: 

- Determinante Estrutural 

- Determinante de Funcionamento 

- Efetividade da Rede (Resultado e Satisfação) 
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4.2.5 Características determinantes para Efetividade da rede 

PROCAD/Amazônia 

 

As características determinantes que mais se destacaram estatisticamente pelo 

teste quantitativo foram o Mecanismo de accountability, Densidade ou nível de 

integração das relações, Ações de gestão da rede e a Gestão da comunicação, o 

procedimento adotado para alcançar este resultado estão detalhados na metodologia 

desta dissertação. 

 Na literatura pesquisada accountability está relacionado com a capacidade da 

rede em divulgar os resultados gerados por ela, à comunidade externa, por meio de 

uma comunicação transparente, bem como capacidade da rede em conversar com os 

stakeholders buscando novas direções Mitchell e Shortell (2000), Turrini et al. (2010) e 

Goulart e Vieira (2020). A indicação dessa característica como uma determinante para 

efetividade da rede, insinua que as redes PROCAD/Amazônia possui transparência na 

comunicação externa como poder de negociação com os stakeholders. No entanto, não 

podemos afirmar que não há divulgação dos resultados, mas, há evidências como os 

sites oficiais, que os PPGs deixam de utilizar este canal de publicização dos resultados 

alcançados e/ou gerados pela rede PROCAD/Amazônia. 

Seguindo este mesmo caminho, de buscar a transparência, o pesquisador entrou 

em contato via correio eletrônico (procad_amazonia_2018@capes.gov.br), em 

12/07/2021, com a coordenação do PROCAD/Amazônia, junto a agencia reguladora 

CAPES, para obter informações sobre uma política pública federal, e compreender se 

os objetivos do programa estratégico PROCAD/Amazônia estava sendo alcançado, por 

meio dos relatórios de execução dos proponentes enviado para liberação dos valores 

financeiros. E, em 04/08/2021, obtive a negativa da coordenação do 

PROCAD/Amazônia “Infelizmente não há a possibilidade de envio dos 

relatórios referente aos outros projetos, pois possuem ou podem possuir informações 

de caráter intransferível” isso também pode indicar ausência de uma comunicação 

transparente, e afetar a efetividade da rede divergindo da literatura. 

Outra característica que se destacou estatisticamente foi a densidade ou nível 

de integração das relações que os autores Provan e Kenis (2007) e Raab, Mannak e 
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Cambre (2013) argumentam que está voltado para o nível de centralidade e confiança 

entre os membros durante a tomada de decisão impactando na efetividade da rede. O 

destaque dessa característica para a efetividade da rede sugere que as 

PROCAD/Amazônia possuem uma excelente relação baseada na confiança seja para 

desenvolver novas pesquisas em conjunto, proporcionar intercambio entre docente e 

discentes das instituições, ou mesmo compartilhar co-autorias em elaboração de 

artigos para publicações em periódicos. Esta excelente relação entre os PPGs da rede 

retratada pelos respondentes, infelizmente não pode ser atestada considerando a 

ausência de Mecanismo de accountability nas redes PROCAD/Amazônia. 

No entanto, conforme evidenciado nos desenhos gráficos das Figuras 10, 11 e 

12, em que foi analisado a interação social entre os atores das redes 

interorganizacionais do PROCAD/Amazônia, pode-se inferir que as três redes 

PROCAD/Amazônia estudadas obtiveram um baixo número de conectividade entre os 

PPGs, e este fator pode prejudicar a efetividade da rede, quando se analisa o nível de 

rede conforme apontado pelos autores Provan e Kenis (2007) e Raab, Mannak e 

Cambre (2013). 

Quanto as ações de gestão da rede, que também foi uma característica que 

estatisticamente se destacou das demais, ela pode ser estendida como mecanismo de 

funcionamento da rede, tais como, planejar as reuniões, criar procedimentos para 

tomada de decisão e administração de conflitos, monitorar o atingimento das metas e 

objetivos, acompanhar o fluxo de informações, motivar a rede a manter o foco, Mitchell 

e Shortell (2000), Provan e Kenis (2007), Turrini et al. (2010), Cristofoli e Markovic, 

2016) e Goulart e Vieira (2020). 

Como mencionado, o conhecimento é o principal recurso da Pós-graduação, e 

estes recursos devem ser compartilhados, e absorvidos ou não, pelos membros das 

redes interorganizacionais será benéfico para a competitividade Dias (2015), pois 

proporciona vantagem competitivas sustentável por meio das inter-relações de 

recursos (Barney, 1991) e da complementariedade desses recursos na rede Lavie 

(2006). Portanto, cabe a gestão da rede criar mecanismos para aproximar os atores de 

toda a rede, e não só os responsáveis pelo projeto PROCAD/Amazônia, conforme foi 

constatado nos desenhos gráficos, e assim, fortalecer as relações de forma que 
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promova o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos utilizando os 

recursos absorvidos na rede Dias (2015). 

A última característica determinante destacada estatisticamente, é a gestão da 

comunicação, que para os autores Goulart e Vieira (2020) deve ser direta e clara entre 

os gestores e os membros da rede. Os dados indicam que, na visão dos gestores, há 

uma certa qualidade na comunicação entre as redes PROCAD/Amazônia, mas como 

os coordenadores e os outros docentes permanentes dos PPGs da rede, não foram 

motivados a responderem o formulário de consulta, e conforme um dos coordenadores 

dos PPGs proponentes, os coordenadores dos PPGs associados no 

PROCAD/Amazônia não teriam condições de responder o formulário, o que demonstra 

que as comunicação está concentrada apenas nos gestores, não sendo compartilhada 

com os outros atores da rede podendo interferir na efetividade da rede 

PROCAD/Amazônia. Em síntese, nas redes interorganizacionais PROCAD/Amazônia, 

as características determinantes que mais se destacaram foram: 

a) Mecanismo de accountability, por meio da transparência na comunicação 

com a sociedade;  

b) Densidade ou nível de integração das relações, onde a confiança entre 

os membros é o pilar da relação; 

c) Ações de gestão da rede, que contribuam no funcionamento da rede; 

d) Gestão da comunicação, de forma clara e de qualidade entre os membros 

do PROCAD/Amazônia.  

De forma geral, após analisar as determinantes e discutir as características que 

mais se diferenciam para efetividade da rede, é perceptível notar uma divergência entre 

os resultados da coleta de dados, que apontou a presença de determinantes para a 

efetividade da rede, e as evidências encontradas durante a pesquisa, que evidenciaram 

fragilidades que contrariam a efetividade da rede. Portanto, apesar de não ser foco 

desta dissertação informar se as redes estudadas são efetivas ou não, a priori, não é 

possível afirmar 100% que as três redes do PROCAD/Amazônia, aprovadas no Edital 

21/2018, situadas na Amazônia Ocidental são efetivas, conforme conceito adotado por 

esta pesquisa onde a efetividade da rede é um conjunto de determinantes estruturais, 
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funcionais e contextuais, bem como os resultados e a satisfação das partes 

interessadas Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020). 

 

4.3 Proposta de caminhos para a redução das assimetrias em face da atuação da 

pós-graduação Stricto Sensu em rede na Amazônia Ocidental. 

 

Como contribuição para o sistema nacional de pós-graduação, este trabalho 

buscou, por meio das respostas dos gestores dos PPGs que formam as redes 

PROCAD/Amazônia, na Amazônia Ocidental, caminhos que possam contribuir para 

redução das assimetrias existentes na pós-graduação stricto sensu. 

Para tanto, foram elaboradas duas questões abertas para que os respondentes 

expressassem suas opiniões, a primeira era para saber como as redes 

PROCAD/Amazônia colaboram para redução das assimetrias quantitativas e qualitativa 

na Amazônia Ocidental. Para esta pergunta, majoritariamente, os respondentes 

descreveram que as redes formadas pelo programa de política pública 

PROCAD/Amazônia colabora muito para redução das assimetrias por meio da 

interação acadêmica e científica entre os pesquisadores dos PPGs. Este resultado 

corrobora o resultado encontrado no trabalho de Moura (2016) onde na oportunidade, 

os coordenadores de projetos PROCAD descreveram os benefícios para os PPGs 

participantes. 

Esta interação também foi refletida nas respostas quantitativas onde os PPGs 

indicaram a Densidade ou nível de integração das relações como uma característica 

determinante para a efetividade da rede. Esta convergência nos resultados indica que 

a principal colaboração das redes PROCAD/Amazônia com vistas de reduzir as 

assimetrias quantitativa e qualitativa escancaradas no SNPG, é a cooperação entre os 

atores de diferentes programas de pós-graduação. Apesar desta interação não ter sido 

evidenciada nos desenhos gráficos de interação social entre os atores dos PPGs, 

apresentado anteriormente, a literatura estudada sobre redes de pós-graduação aponta 

que quanto mais os PPGs envolvem e aproveitam de melhor forma seus colaboradores, 

tendem a ser mais produtivos e mais efetivos Rossoni, Hocayen-Da-Silva e Ferreira 

(2008) e Mello, Crubellate e Rossoni (2009) Rossoni e Guarido Filho (2009) e Magnin 
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et al. (2020). Neste mesmo contexto, é possível destacar que o nível de integração 

entre os PPGs, por meio de seus atores, é um fator importante que deve ser 

acompanhado pela CAPES em uma avaliação mais profunda sobre a efetividade das 

redes PROCAD/Amazônia. 

Quanto a segunda pergunta, foi solicitado aos respondentes qual(is) outra(s) 

alternativa(s), além da formação de redes entre os PPGs do PROCAD/Amazônia, 

poderiam ser mais efetivas para reduzir a assimetria quantitativa e qualitativa da pós-

graduação stricto sensu na Amazônia Acidental. Dentre os nove respondentes três 

PPGs deixaram de apresentar suas opiniões. A maioria das respostas foram alocadas 

em três categorias, a primeira em criar uma política pública permanente, criar 

bonificações para os pesquisadores que estão presentes na Amazônia e a última 

categoria é investir financeiramente nos PPGs situados na Amazônia Ocidental. 

Uma das formas de minimizar as assimetrias regionais no SNPG, apontadas 

pelos PPGs, é a criação de política pública permanente, como o próprio programa 

PROCAD/Amazônia, um programa voltado para a fixação de pesquisadores e uma 

política pública permanente direcionada para a manutenção dos laboratórios científicos, 

estes programas podem melhorar as condições de trabalho e fortalecer a formação de 

profissionais que irão contribuir na educação de gerações futuras como argumentado 

nos trabalhos de Oliveira Rodrigues (2014) Pereira (2020). 

Outra sugestão que surgiu nas respostas descritivas dos PPGs é a possibilidade 

de bonificar os pesquisadores que estão presentes na Amazônia, em especial aqueles 

que desenvolvem pesquisas na Amazônia Ocidental, que, como demonstrado é a 

região que mais carece elevar o número de PPGs e qualificar os existentes. Esta 

bonificação aos pesquisadores poderia atrair novos doutores que buscam desenvolver 

pesquisas, e assim fixar recursos humanos em potencial na região amazônica Oliveira 

Rodrigues (2014). 

E a última sugestão destacada nas respostas é investir financeiramente nos 

PPGs situados na Amazônia Ocidental, porém os gestores não indicaram como seria 

este investimento. Enfim, este é o elemento mais reivindicado, em qualquer discussão 

sobre redução de assimetria na pós-graduação. E apesar da CAPES ter criado um 

programa de política pública direcionado para a Amazônia, como o 
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PROCAD/Amazônia, evidencias apresentadas na Figura 8, apontam que distribuição 

dos recursos para os projetos, não são simétricas, e acabam elevando ainda mais a 

assimetria intrarregional, deixando os PPGs da Amazônia Ocidental ainda mais 

fragilizados e descapitalizados à mercê de uma política avaliativa que valoriza o 

produtivismo acadêmico Magnin et al. (2020). Em suma as principais propostas foram: 

a) Criar três políticas públicas permanentes: Programa de cooperação técnica 

entre os PPGs (1); fixação de pesquisadores na Amazônia (2) e; Manutenção de 

laboratórios de pesquisa (3)  

b) Bonificação direcionada para pesquisadores fixados na Amazônia, e; 

c) Investimento financeiro voltado para os PPGs da Amazônia Ocidental, para 

minimizar a assimetria regional e intrarregional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As explanações teóricas e as evidências empíricas apresentadas nesta 

pesquisa, colaboram com as discussões sobre a efetividade de redes. O destaque das 

características determinantes para efetividade da rede: Mecanismo de accountability; 

Densidade ou nível de integração das relações; Ações de gestão da rede e a Gestão 

da comunicação respondem à questão norteadora da pesquisa. Ao caracterizar as 

redes, indicar as características determinantes para efetividade e propor caminhos para 

minimizar as assimetrias atinge os objetivos geral e específicos propostos.  

Ao estudar as estruturas e processos de três redes PROCAD/Amazônia, no nível 

da rede, está pesquisa gerou insights como a importância de avaliar a formação das 

redes em si, com vistas de descobrir se a rede está sendo efetiva para todos os 

membros e não prejudicial para um ou mais membros da rede, além disso apontou 

caminhos mais efetivos como a bonificação para pesquisadores se fixar na Amazônia, 

que podem ser seguidos para superar as assimetrias regionais e intrarregionais 

evidenciadas neste estudo. A pesquisa trouxe em seus resultados subsídios e 

evidências fortes, como a distribuição assimétrica dos recursos financeiros e o aumento 

das assimetrias intrarregionais, que a agência reguladora CAPES pode se apropriar 
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para aperfeiçoar o programa do PROCAD/Amazônia e minimizar essas 

desproporcionalidades. 

Como contribuição gerencial, a pesquisa ao destacar as características 

determinantes que mais influenciam na efetividade da rede, como a Densidade ou nível 

de integração das relações e a accountability, evidenciou as características que 

precisam ser fortalecidas, como a alta rotatividade na gestão das redes e PPGs que 

possuem objetivos diferentes da rede, portanto, cabe as redes PROCAD/Amazônia 

superar estas fragilidades e ao final atingir os resultados esperados pelo programa. 

Como apontado pela literatura estudada, a maior parte do desenvolvimento 

teórico sobre efetividade de redes foi construído pela literatura internacional, e as 

características determinantes foram definidas para redes formadas entre organizações 

no setor público, ou seja, só havia pesquisa sobre redes no setor público, isso indica 

que esta pesquisa empírica ao testar um modelo nacional proposto por Goulart e Vieira 

(2020), e estudar e caracterizar as redes PROCAD/Amazônia, indicar estatisticamente 

as características determinantes que mais se destacaram, bem como apontar caminhos 

para minimizar as assimetrias do SNPG, contribui e incrementa o estado da arte sobre 

a efetividade das redes. 

Durante a execução desta pesquisa, foram evidenciadas limitações tanto 

metodológicas como no desenvolvimento da pesquisa, que pode ter fragilizado o 

aprofundamento em alguns aspectos da pesquisa. Uma das limitações se refere a 

finalidade da pesquisa aplicada, tendo em vista a timidez no número de pesquisas 

empíricas com o foco desta dissertação que estudou um aspecto bem particular dos 

estudos de rede.  

Como mencionado na fundamentação teórica e na metodologia, as redes podem 

ser analisadas em quatro níveis (comunidade, cliente, organização e rede). Aqui, a 

análise se limitou ao nível de rede, por causa do tempo, ou seja, a rede ou campo de 

estudo que foi examinado estava na relação dos três PPGs. Mas, é de conhecimento 

que durante este período pode ter ocorrido outros fenômenos nos outros níveis de 

análise, não citados na pesquisa. Além disso, uma análise nos outros níveis poderia 

trazer evidências mais profundas sobre as efetividades das redes. 
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As conclusões, as colaborações e limitações desta dissertação podem servir 

como um leque de oportunidade para novos estudos sobre a temática, e assim, sugere-

se para pesquisas futuras: 

a) Analisar a influência das determinantes da efetividade da rede, e fazer uma 

avaliação em todos os níveis de análise, para obter uma visão geral se as redes 

interorganizacionais da Amazônia são efetivas. 

b) Estudar as redes interorganizacionais de outras regiões e verificar se as 

características determinantes destacadas na Amazônia Ocidental se destacam também 

em outras regiões. 

c)  Investigar redes interoganizacionais de outras áreas de conhecimento. 

d) Estender a pesquisa investigativa aos atores da rede, não limitando aos 

coordenadores das redes interorganizacionais. 

e) Analisar se algum PPGs é prejudicado com a formação das redes 

interorganizacionais, ou seja, se ao invés de evoluir o conceito CAPES, o PPG regrediu. 

Confia-se que os objetivos atingidos nesta pesquisa colaborem com a 

efetividade de redes dos PROCAD/Amazônia, em espacial na Amazônia Ocidental. E 

por fim, acredita-se que os caminhos aqui sugeridos podem servir de base para 

pesquisas futuras sobre efetividades das redes interorganizacionais. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a) Participante, 

 

Você, está sendo convidado a participar da pesquisa “Redes 

Interorganizacionais em Pós-Graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental”, com o 

objetivo de estudar as redes interorganizacionais do PROCAD/Amazônia em face da 

sua efetividade na redução das assimetrias da pós-graduação stricto 

sensu na Amazônia Ocidental.  

Desenvolvida por mim, Ilton Monteiro Alves, discente do Mestrado em 

Administração da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sob orientação do 

professor Dr. Flávio de São Pedro Filho, a pesquisa está sendo desenvolvida como 

trabalho acadêmico Dissertação de Mestrado. 

O convite a sua participação se deve ao fato do senhor (a) coordenar o PPG 

que participa da rede de cooperação interorganizacional investigada. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação ou dela desistir. Contudo, sua participação é muito 

importante para a execução da pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 

prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa; os dados serão armazenados em local seguro. A qualquer 

momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa. O 

pesquisador pode ser contatado pelo tel. (69) 99230-7167 e pelo e-mail 

ilton.alves@unir.br.  

A sua participação consistirá em responder perguntas de um formulário. O 

tempo estimado para preenchimento do questionário é de aproximadamente 10 (dez) 

http://www.ppga.unir.br/
mailto:ppga@unir.br


99 

 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 

www.ppga.unir.br/    ppga@unir.br      /   Tel (69) 2182-2246 

 

minutos. Não há respostas certas ou erradas. Responda de acordo com seu ponto de 

vista. O formulário será acessado apenas pelo pesquisador e seu professor 

orientador. 

Estou suficientemente informado(a) sobre a pesquisa, que possui o objetivo de 

compreender as redes interorganizacionais e sua efetividade na redução das 

assimetrias da pós-graduação stricto sensu na Amazônia Ocidental. em elaboração 

pelo Mestrando em Administração, Ilton Monteiro Alves da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

Estou ciente de que minha participação nesta pesquisa é voluntária podendo 

retirar este consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo ou penalidade. 

As respostas serão tratadas de modo confidencial e anônimo. Não haverá nenhum 

tipo de retorno financeiro por minha participação, pois se trata de ato voluntário. 

Concordo que os resultados da pesquisa sejam divulgados, desde que seja mantido 

o sigilo supramencionado. 

Os riscos são mínimos referindo-se a algum desconforto quanto ao tempo para 

responder o formulário da pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa são 

consideradas as possibilidades de vazamento de informações por meio de acessos 

não autorizados de pessoas ao banco de dados ou até mesmo dos arquivos 

armazenados em nuvem do pesquisador responsável por esta pesquisa, riscos esses 

que serão reduzidos com a exclusão dos dados dos bancos de dados digitais após a 

compilação dos mesmos, sendo manipulados somente via softwares de estatística. 

Caso os participantes venham a sofrer qualquer outro tipo de dano previsto ou não no 

termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, fica garantido 

o direito de contatar o pesquisador para que as providências cabíveis possam ser 

aplicadas. Ressalta-se que apenas o pesquisador e seu orientador terão acesso aos 

dados da pesquisa, e estes serão cuidadosamente arquivados em local seguro 

durante um período de cinco anos sendo posteriormente deletados. 

A pesquisa visa beneficiar a pós-graduação stricto sensu em rede da Amazônia 

Ocidental, oferecendo um caminho para superar não só as assimetrias regionais, mas 

todos as outras adversidades que permeiam os Programas de Pós-Graduação, de 
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fornecer subsídios à CAPES para possíveis melhorias no processo de avaliação dos 

objetivos do programa estratégico PROCAD/Amazônia.  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes 

deste estudo, expresso minha livre concordância e espontânea vontade de participar 

desta pesquisa inserindo meu e-mail e respondendo a este questionário online, assim, 

atestando minha anuência com esta pesquisa. 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP  

localizado na Sala 216C, bloco C, 2º Andar  

Fundação Universidade Federal de Rondônia  

Campus José Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5 (Sentido Rio Branco/AC) 

CEP 76801-059, Porto Velho-RO  

telefone: (69) 2182-2116, 

e-mail: cep@unir.br . 
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APÊNDICE I 

 

FORMULÁRIO DE CONSULTA 

Formulário de consulta: https://forms.gle/xr8YHqnZS12RdXfD6 

 

1° Caracterização do PPG 

C1 - Gênero: (  ) Feminino (   ) Masculino (   )outro 

C2 – Tempo de Doutorado: (  ) entre 1 e 5 anos   (  ) entre 6 e 10 anos (   ) a cima 
de 10 anos 

C3 - Função dentro do PPG: (  ) Coordenador   (   ) Vice Coordenador    (    ) outro 

C4 - Tempo na função: (   ) menos de 1 ano (  ) entre 2 e 3 anos (   ) entre 3 e 4 
anos (   ) mais de 4 anos 

C5 - Tempo de funcionamento do PPG: (   ) menos de 1 ano  (    ) 1 a 2 anos  (   ) 2 
a 3 anos  (   ) 3 a 4 anos  (   ) 4 a 5 anos  (   ) acima de 5 anos   

C6 – O papel do PPG na rede PROCAD/Amazônia: (   ) Proponente (   )PPG nota 4     
(   ) PPG nota 5, 6 ou 7 

C7 – Houve substituição da coordenação do PPG da rede nestes três anos de 
execução do PROCAD/Amazônia. 
(   ) Sim   (   ) Não 

C8 – Qual ou quais contingências determinantes que levou o PPG a se relacionar 
na rede PROCAD/Amazônia (OLIVER, 1990) 
(    )Necessidade (Legais ou regulatórias)    
(    )Assimetria ( É o potencial de uma organização exercer poder sobre a outra ou 
sobre os recursos dos quais a outra depende)   
(    ) Reciprocidade (Está relacionado à “cooperação, colaboração e coordenação 
entre organizações, ao invés da Assimetria baseada em dominação, poder e 
controle”) 
(    ) Eficiência (Busca de produtividade e redução de custos e desperdícios) 
(    ) Estabilidade (uma resposta adaptativa à incerteza dos ambientes, em busca de 
estabilidade e previsibilidade) 
(    ) Legitimação (Busca demonstrar ou melhorar sua reputação, imagem, prestígio 
ou congruência com normas prevalecentes no ambiente organizacional) 

C9 – Quantidade de ações que foram previstas no projeto PROCAD/Amazonia  
(   ) 01 a 03 ações  (    ) 04 a 06 ações   (   ) 07 a 09 ações    (   ) mais de 10 ações      

C10 – Em três anos de execução do projeto, qual a porcentagem das ações 
executadas? 
(   ) 0 a 10%   (   ) 20% a 40%  (   ) 50% a 70%  (   ) 80% a 100%  

C11 – Os recursos financeiros destinados e liberados para a execução do 
PROCAD/Amazônia estão sendo suficientes para execução do projeto. 
(   ) Sim     (   ) Não  

C12 – Quais itens financiáveis e modalidade de apoio foi ou está sendo executada 
pela rede? 
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(   ) Professor Visitante no Exterior Júnior e Sênior  
(   ) Doutorado Sanduíche no Exterior 
(   ) Professor Visitante Estrangeiro no Brasil 
(   ) Jovem Talento com Experiência no Exterior 
(   ) Auxílio-moradia com pagamento mensal enquanto o discente estiver em missão 
de estudo no país 
(   ) não foi executada nenhum item 

C13 – A pandemia da covid-19 prejudicou a execução do projeto 
PROCAD/Amazônia 
(   )Sim    (    )Não   

C14 – Caso a resposta anterior for SIM. Será possível executar o projeto de forma 
remota? 
(   )Sim    (    )Não   (   ) Em partes 

C15 – Foram geradas publicações científicas indicando no trabalho o apoio do 
PROCAD/Amazônia  
(   )Sim  (   )Não     

 

2° Parte Efetividade da Rede 

 

Este trabalho adotou a concepção de efetividade da rede como um conjunto 

de determinantes estruturais, funcionais e contextuais, bem como os resultados e a 

satisfação das partes interessadas Turrini et al. (2010) e Goulart e Vieira (2020). 

- Para esta pesquisa a rede interorganizacional é o conjunto com três PPGs nesta 

pesquisa a rede PROCAD/Amazônia e; 

- A unidade de análise ou o campo de estudo, será a rede em si, conforme imagem: 

      
 
 
Após a compreensão dos principais conceitos, será apresentado as determinantes 
estruturais, funcionais e contextuais para indicar o grau em que a rede possui ou não 
possuem.  

Marque de 1 a 7, conforme sua percepção onde 1 – Não possui, 2 - Possui 

muito pouco, 3 - Possui pouco, 4 - Não sei se possui, 5 – Possui, 6 – Possui 

razoavelmente muito e 7 - Possui muito 
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As determinantes estruturais da rede são compostas: pela Accountability, 

mecanismos e ferramentas de integração, número de participantes, composição da 

rede, estabilidade interna da rede, tempo de criação, densidade ou nível de 

integração das relações e modo de governança 

Determinantes Estruturais 1 2 3 4 5 6 7 

E1 A rede possui uma forma transparente de divulgar os 
resultados alcançados  

       

E2 A rede possui poder de negociação com outros stakeholders 
(outras redes de PPGs, a CAPES, e as Instituições de Ensino 
Superior). 

       

E3 A rede possui um planejamento conjunto dos objetivos e 
metas, com todos os PPGs da rede.  

       

E4 A rede possui uma comissão formada pelos membros para 
administra-la.  

       

E5 A rede possui uma rotatividade na gestão e gerenciamento 
da rede. 

       

E6 A rede possui um alto nível de integração entre os PPGs 
baseada em confiança. 

       

E7 A rede possui uma governança compartilhada.        

E8 A rede possui uma governança centralizada pelo PPG mais 
bem estabelecido. 

       

E9 A rede possui uma governança administrada por uma 
organização externa. 

       

 

As determinantes de funcionamento são os processos de tomada de 

decisão, gerenciamento de conflitos, nível de consenso sobre os objetivos e 

prioridades, ações de gestão da rede, gestão da comunicação. 

 

Determinantes De Funcionamento 1 2 3 4 5 6 7 

F1 A rede possui um procedimento estabelecido para tomada de 
decisão sobre os objetivos. 

       

F2 A rede possui algum tipo de conflito entre os PPGs 
integrantes. 

       

F3 A rede possui um mecanismo de gerenciamento de conflitos 
estabelecido. 

       

F4 A rede possui objetivos claros, onde os PPGS compartilham 
das mesmas metas e objetivos.  

       

F5 A rede possui PPGs com objetivos diferentes ao da rede.        

F6 A rede possui uma gestão que motiva os PPGs a manter o 
foco nos objetivos. 

       

F7 A rede possui uma gestão que implementa mecanismos de 
informações e monitoramento dos objetivos. 

       

F8 A rede possui um canal de comunicação direta entre os PPGs 
na rede. 

       

F9 A rede possui um sistema tecnológico que gerencia a 
comunicação entre os PPGs. 
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E as determinantes de contexto são a estabilidade do sistema, munificência de 

recursos, importância para sociedade, presidencialismo de coalizão e sistema 

federalista. 

Determinantes Contextuais 1 2 3 4 5 6 7 

CTX1 A rede possui uma relação estável e consolidada entre os 
membros.  

       

CTX2 A rede possui recursos humanos e materiais para alcançar 
os objetivos. 

       

CTX3 A rede possui objetivos que contribuem para o 
desenvolvimento da sociedade. 

       

CTX4 A rede possui algum tipo de interferência direta ou indireta 
do governo federal.  

       

CTX5 A rede possui algum tipo de interferência direta ou indireta 
dos governos estaduais e/ou municipais. 

       

 

Para Efetividade da rede além de conter as determinantes estruturais, de 

funcionamento e de contexto, também deve possuir a satisfação dos membros 

quanto aos resultados da rede em si. 

Efetividade da Rede 1 2 3 4 5 6 7 

EFT1 O PPG possui uma grande interação cientifico-acadêmica 
dentro da rede. (ex.: publicação de artigos) 

       

EFT2 O PPG possui novas linhas de pesquisas criadas a partir 
da rede. 

       

EFT3 O PPG possui e desenvolve em conjunto novos projetos de 
pesquisas criados a partir da rede PROCAD/Amazônia.                                        

       

EFT4 O PPG proporciona interação entre docentes e discentes 
de graduação junto as equipes de pesquisa que executam o 
projeto PROCAD/Amazônia. 

       

EFT5 O PPG proporciona interação de docentes e discentes dos 
PPGs entre as pesquisas desenvolvidas no projeto 
PROCAD/Amazônia. 

       

EFT6 A rede PROCAD/Amazônia está contribuindo para o 
equilíbrio quantitativo e qualitativo da pós-graduação brasileira. 
(Considerando o aumento quantitativo como número de PPGs e 
aumento qualitativo como (aumento no conceito CAPES) 

       

EFT7 O PPG está satisfeito com a formação e interação da Rede.        

EFT8 O PPG está satisfeito com os resultados obtidos até o 
momento pela rede. 

       

 

3° Parte Questões Abertas 

 
1 Na sua opinião como a rede PROCAD/Amazônia colabora com a redução das 
assimetrias quantitativa e qualitativa da pós-graduação stricto sensu na Amazônia 
Acidental? 
2 Na sua opinião, além da formação de redes entre os PPGs do PROCAD/Amazônia, 
qual(is) outra(s) alternativa(s) poderiam ser mais efetivas para reduzir a assimetria 
quantitativa e qualitativa da pós-graduação stricto sensu na Amazonia Acidental? 
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APÊNDICE II 

 
Resultados estatísticos referente a saída do Software IBM SPSS 

VERSÃO 24.0 
 

1 - Teste de Alfa de Cronbach 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base 

em itens padronizados 
Número de itens 

0,920 0,900 46 

 

2 – Estatística Descritiva Caracterização 

Quadro 10: Estatística Descritiva – Frequência  
Caracterização da Rede C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

N Válido 9 9 9 9 9 9 9 9 

Omisso - - - - - - - - 

Masculino 6 - - - - - - - 

Feminino 3 - - - - - - - 

Entre 6 e 10 anos - 3 - - - - - - 

Acima de 10 anos - 6 - - - - - - 

Coordenador - - 1 - - - - - 

Vice coordenador - - 2 - - - - - 

Coord. PROCAD - - 6  - - - - 

Entre 2 e 3 anos - - - 4 - - - - 

Entre 3 e 4 anos - - - 2 - - - - 

Mais de 4 anos - - - 3 - - - - 

Acima de 5 anos - - - - 8 - - - 

4 a 5 anos - - - - 1 - - - 

Proponente - - - - - 3 - - 

Associado 1 PPG nota 4 - - - - - 4 - - 

Associado 2 PPG nota 5 - - - - - 2 - - 

Sim - - - - - - 5 - 

Não - - - - - - 4 - 

Reciprocidade - - - - - - - 6 

Eficiência - - - - - - - 1 

Assimetria - - - - - - - 2 

Caracterização da rede C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15  

04 a 06 ações 2 - - - - - - - 

07 a 09 ações 2 - - - - - - - 

Mais de 10 ações 5 - - - - - - - 

20% a 40% - 4 - - - - - - 

50% a 70% - 3 - - - - - - 

80% a 100% - 2 - - - - - - 

Sim - - 5 - - - - - 

Poderia ser melhor - - 4 - - - - - 

Sim  - - - 8 - - - - 

Não - - - 1 - - - - 

Auxílio-moradia com 
pagamento mensal enquanto 
o discente estiver em missão 
de estudo no País 

- - - - 3 - - - 

Professor Visitante no Exterior 
Júnior e Sênior 

- - - - 5 - - - 
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Doutorado Sanduíche no 
Exterior 

- - - - 1 - - - 

Sim - - - - - 9 - - 

Sim - - - - - - 7 - 

Não - - - - - - 2 - 

 

3 – Estatística Descritiva da determinante Estrutural 

Determinantes Questões Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Estrutura 

E1 5,11 6 7 2,088 1 7 

E2 4,22 5 5 2,108 1 7 

E3 5,67 6 6 1,581 3 7 

E4 6,56 7 7 ,726 5 7 

E5 3,44 3 1ª 2,186 1 7 

E6 5,89 7 7 1,764 2 7 

E7 6,22 7 7 ,972 5 7 

E8 4,89 5 3ª 1,537 3 7 

E9 2,11 1 1 1,537 1 5 

 

4 – Estatística Descritiva da determinante de Funcionamento 

Determinantes Questões Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Funcionamento 

F1 5,44 6 6ª 1,944 1 7 

F2 1,89 1 1 1,364 1 5 

F3 4,33 5 6 1,803 1 6 

F4 6,11 7 7 1,537 3 7 

F5 2,67 1 1 2,062 1 6 

F6 5,78 6 6ª 1,302 3 7 

F7 5,22 6 7 2,167 1 7 

F8 6,00 7 7 1,803 2 7 

F9 4,44 4 7 2,351 1 7 

 

5 – Estatística Descritiva da determinante de Contexto 

Determinantes Questões Média 
Median

a 
Moda 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Contexto 

CTX1 6,44 7 7 ,882 5 7 

CTX2 5,44 6 7 1,590 3 7 

CTX3 5,89 6 6 1,269 3 7 

CTX4 2,89 2 1 2,088 1 7 

CTX5 1,44 1 1 ,527 1 2 

 

6 – Estatística Descritiva da determinante da Efetividade da Rede 

Determinantes Questões Média Mediana Moda 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Efetividade da 
rede 

EFT1 6,33 7 7 1,000 4 7 

EFT2 5,44 6 6 2,068 1 7 

EFT3 5,67 6 6ª 1,414 3 7 

EFT4 5,89 7 7 1,691 2 7 
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EFT5 5,67 6 7 1,225 4 7 

EFT6 6,33 7 7 1,000 4 7 

EFT7 6,44 7 7 ,726 5 7 

EFT8 6,11 6 6 ,782 5 7 

 

 7 – Criação da média aritmética para variável dependente 

Respostas dos PPGs Efetividade da Rede 

REDE 1 6,63 

REDE 1 5,75 

REDE 1 4,5 

REDE 2 6,00 

REDE 2 5,00 

REDE 2 6,63 

REDE 3 5,38 

REDE 3 7,00 

REDE 3 6,63 

 

8 – Definindo os parâmetros de satisfação para análise Discriminante 

GRUPOS MÉDIA ARITMÉTICA  NÍVEL DE SATISFAÇÃO REDES 

1 < = 5,5 PPGs satisfeito 3 – 1 – 2 

2 5,5 < x < = 6,5 
PPGs Razoavelmente muito 

satisfeito 
1 - 2   

3 > = 6,6 PPGs muito satisfeito 3 - 3 –1 - 2 

 

9 – Número da estatística de grupo na análise Discriminante 

Estatísticas de grupo 

Mediana Efetividade Média Desvio Padrão 
N válido (listwise) 

Não ponderado Ponderado 

<=5,5 

E1 3,00 2,000 3 3,000 

E2 3,00 2,000 3 3,000 

E3 4,00 1,732 3 3,000 

E4 6,00 1,000 3 3,000 

E5 2,00 1,000 3 3,000 

E6 4,00 2,000 3 3,000 

E7 5,33 ,577 3 3,000 

E8 4,00 1,000 3 3,000 

E9 3,33 1,528 3 3,000 

F1 3,67 2,517 3 3,000 

F2 1,67 ,577 3 3,000 

F3 3,67 1,528 3 3,000 

F4 4,67 2,082 3 3,000 

F5 3,00 1,732 3 3,000 

F6 4,67 1,528 3 3,000 

F7 2,67 1,528 3 3,000 

F8 4,33 2,517 3 3,000 

F9 2,00 1,000 3 3,000 

CTX1 6,33 1,155 3 3,000 

CTX2 4,33 1,155 3 3,000 
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CTX3 4,67 1,528 3 3,000 

CTX4 3,33 2,082 3 3,000 

CTX5 1,67 ,577 3 3,000 

5,5 < X< = 6,5 

E1 5,00 1,414 2 2,000 

E2 5,00 ,000 2 2,000 

E3 6,00 ,000 2 2,000 

E4 6,50 ,707 2 2,000 

E5 3,00 1,414 2 2,000 

E6 6,50 ,707 2 2,000 

E7 6,00 1,414 2 2,000 

E8 3,50 ,707 2 2,000 

E9 1,00 ,000 2 2,000 

F1 5,50 ,707 2 2,000 

F2 3,00 2,828 2 2,000 

F3 4,50 ,707 2 2,000 

F4 6,50 ,707 2 2,000 

F5 1,00 ,000 2 2,000 

F6 5,50 ,707 2 2,000 

F7 5,50 ,707 2 2,000 

F8 6,50 ,707 2 2,000 

F9 3,50 ,707 2 2,000 

CTX1 5,50 ,707 2 2,000 

CTX2 4,50 2,121 2 2,000 

CTX3 6,00 ,000 2 2,000 

CTX4 2,50 ,707 2 2,000 

CTX5 1,50 ,707 2 2,000 

> = 6,6 

E1 6,75 ,500 4 4,000 

E2 4,75 2,630 4 4,000 

E3 6,75 ,500 4 4,000 

E4 7,00 ,000 4 4,000 

E5 4,75 2,630 4 4,000 

E6 7,00 ,000 4 4,000 

E7 7,00 ,000 4 4,000 

E8 6,25 ,957 4 4,000 

E9 1,75 1,500 4 4,000 

F1 6,75 ,500 4 4,000 

F2 1,50 1,000 4 4,000 

F3 4,75 2,500 4 4,000 

F4 7,00 ,000 4 4,000 

F5 3,25 2,630 4 4,000 

F6 6,75 ,500 4 4,000 

F7 7,00 ,000 4 4,000 

F8 7,00 ,000 4 4,000 

F9 6,75 ,500 4 4,000 

CTX1 7,00 ,000 4 4,000 

CTX2 6,75 ,500 4 4,000 

CTX3 6,75 ,500 4 4,000 

CTX4 2,75 2,872 4 4,000 

CTX5 1,25 ,500 4 4,000 

Total 

E1 5,11 2,088 9 9,000 

E2 4,22 2,108 9 9,000 

E3 5,67 1,581 9 9,000 

E4 6,56 ,726 9 9,000 

E5 3,44 2,186 9 9,000 
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E6 5,89 1,764 9 9,000 

E7 6,22 ,972 9 9,000 

E8 4,89 1,537 9 9,000 

E9 2,11 1,537 9 9,000 

F1 5,44 1,944 9 9,000 

F2 1,89 1,364 9 9,000 

F3 4,33 1,803 9 9,000 

F4 6,11 1,537 9 9,000 

F5 2,67 2,062 9 9,000 

F6 5,78 1,302 9 9,000 

F7 5,22 2,167 9 9,000 

F8 6,00 1,803 9 9,000 

F9 4,44 2,351 9 9,000 

CTX1 6,44 ,882 9 9,000 

CTX2 5,44 1,590 9 9,000 

CTX3 5,89 1,269 9 9,000 

CTX4 2,89 2,088 9 9,000 

CTX5 1,44 ,527 9 9,000 

 

10 – Resultado do teste de igualdade de médias de grupo na análise Discriminante 

 
Lambda de 

Wilks 
F gl1 gl2 Sig. 

E1 ,308 6,736 2 6 ,029 

E2 ,809 ,710 2 6 ,529 

E3 ,338 5,889 2 6 ,038 

E4 ,592 2,067 2 6 ,208 

E5 ,648 1,633 2 6 ,272 

E6 ,342 5,784 2 6 ,040 

E7 ,353 5,500 2 6 ,044 

E8 ,278 7,794 2 6 ,021 

E9 ,604 1,964 2 6 ,221 

F1 ,460 3,515 2 6 ,098 

F2 ,784 ,829 2 6 ,481 

F3 ,920 ,261 2 6 ,778 

F4 ,485 3,182 2 6 ,114 

F5 ,787 ,813 2 6 ,487 

F6 ,436 3,873 2 6 ,083 

F7 ,138 18,806 2 6 ,003 

F8 ,506 2,924 2 6 ,130 

F9 ,073 37,821 2 6 ,000 

CTX1 ,509 2,895 2 6 ,132 

CTX2 ,391 4,663 2 6 ,060 

CTX3 ,420 4,138 2 6 ,074 

CTX4 ,972 ,086 2 6 ,919 

CTX5 ,863 ,478 2 6 ,642 
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11 – As duas funções geradas na análise Discriminante 

Autovalores 

Função Autovalor % de variância 
% 

cumulativa Correlação canônica 

1 53,947a 97,0 97,0 ,991 

2 1,692a 3,0 100,0 ,793 

 

12 – Teste das funções na análise Discriminante 

Lambda de Wilks 

Teste de funções 
Lambda de 

Wilks 
Qui-quadrado gl Sig. 

1 até 2 ,007 17,488 12 ,132 

2 ,371 3,466 5 ,629 

 

13 – Funções discriminantes canônicas não padronizadas avaliadas em médias de 

grupo 

Funções em centroides de grupo 

Mediana Efetividade 

Função 

1 2 

<=5,5 -7,702 -,629 

5,5 < X< = 6,5 -,498 1,985 

> = 6,6 6,025 -,521 

 

14 – Resultado da estatística de classificação 

Resultados da classificação a 

  

Mediana Efetividade 

Associação ao grupo predita 

Total 
  Satisfeito 

Razoavelmente 
muito satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Original 

Contagem 

Satisfeito 3 - - 3 

Razoavelmente muito 
satisfeito 

0 2 - 2 

Muito Satisfeito - - 4 4 

% 

Satisfeito 100,0 - - 100,0 

Razoavelmente muito 
satisfeito 

- 100,0 - 100,0 

Muito Satisfeito - - 100,0 100,0 

a. 100,0% de casos agrupados originais classificados corretamente. 

 

15 – Teste não paramétrico de Kruskal Wallis 

Hipótese nula 
Variável 

independente 
Teste Sig. Decisão 

A distribuição E1 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

 
Mecanismo de 
accountability; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,41 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição E2 é a 
mesma entre as 

Mecanismo de 
accountability; 

Amostras 
Independentes de 

0,390 
Reter a 

hipótese nula 
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categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Teste de Kruskal-
Wallis 

A distribuição E3 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Mecanismos e 
ferramentas de 

integração; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,58 
Reter a 

hipótese nula 

A distribuição E4 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Mecanismos e 
ferramentas de 

integração; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,183 
Reter a 

hipótese nula 

A distribuição E5 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Estabilidade interna da 
rede; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,338 
Reter a 

hipótese nula 

A distribuição E6 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Densidade ou nível de 
integração das relações; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,33 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição E7 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Modo de governança 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,065 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição E8 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Modo de governança 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,056 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição E9 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Modo de governança 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,119 
Reter a 

hipótese nula 

A distribuição F1 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Processos de tomada 
de decisão; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,64 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição F2 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Gerenciamento de 
conflitos; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,690 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição F3 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Gerenciamento de 
conflitos; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,428 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição F4 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Nível de consenso 
sobre os objetivos e 

prioridades; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,164 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição F5 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Nível de consenso 
sobre os objetivos e 

prioridades; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,425 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição F6 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Ações de gestão da 
rede; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,067 

Reter a 
hipótese nula 
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A distribuição F7 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Ações de gestão da 
rede; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,18 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição F8 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Gestão da 
comunicação. 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,164 
Reter a 

hipótese nula 

A distribuição F9 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Gestão da 
comunicação. 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,28 
Rejeitar a 

hipótese nula 

A distribuição CTX1 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Estabilidade do sistema; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,100 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição CTX2 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Munificência de 
recursos; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,054 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição CTX3 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Importância para 
sociedade; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,060 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição CTX4 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Presidencialismo de 
coalizão; 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,810 

Reter a 
hipótese nula 

A distribuição CTX5 é a 
mesma entre as 

categorias de Grupo 
Predito para Análise 1 

Sistema federalista. 

Amostras 
Independentes de 
Teste de Kruskal-

Wallis 

0,577 
Reter a 

hipótese nula 

 

16 – Frequência das respostas 

E1 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui pouco 1 11,1 11,1 22,2 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 33,3 

Possui 1 11,1 11,1 44,4 

Possui razoavelmente 
muito 

2 22,2 22,2 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E2 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido 

Não possui 2 22,2 22,2 22,2 

Possui pouco 1 11,1 11,1 33,3 

Possui 4 44,4 44,4 77,8 
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Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 88,9 

Possui Muito 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E3 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 2 22,2 22,2 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

4 44,4 44,4 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E4 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui razoavelmente 
muito 

2 22,2 22,2 33,3 

Possui Muito 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E5 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 2 22,2 22,2 22,2 

Possui muito pouco 2 22,2 22,2 44,4 

Possui pouco 1 11,1 11,1 55,6 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 66,7 

Possui 1 11,1 11,1 77,8 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 88,9 

Possui Muito 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E6 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui muito pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

2 22,2 22,2 44,4 

Possui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 
E7 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui 3 33,3 33,3 33,3 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 44,4 

Possui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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E8 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 2 22,2 22,2 22,2 

Não sei se possui 2 22,2 22,2 44,4 

Possui 2 22,2 22,2 66,7 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 77,8 

Possui Muito 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

E9 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 5 55,6 55,6 55,6 

Possui muito pouco 1 11,1 11,1 66,7 

Possui pouco 1 11,1 11,1 77,8 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 88,9 

Possui 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F1 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui 1 11,1 11,1 33,3 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 
 
 

F2 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 5 55,6 55,6 55,6 

Possui muito pouco 2 22,2 22,2 77,8 

Possui pouco 1 11,1 11,1 88,9 

Possui 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F3 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui muito pouco 1 11,1 11,1 22,2 

Não sei se possui 2 22,2 22,2 44,4 

Possui 2 22,2 22,2 66,7 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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F4 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 33,3 

Possui Muito 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F5 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 5 55,6 55,6 55,6 

Não sei se possui 2 22,2 22,2 77,8 

Possui 1 11,1 11,1 88,9 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F6 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Possui 2 22,2 22,2 33,3 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F7 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui pouco 1 11,1 11,1 22,2 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 33,3 

Possui 1 11,1 11,1 44,4 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 55,6 

Possui Muito 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F8 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui muito pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 33,3 

Possui Muito 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

F9 
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 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui muito pouco 1 11,1 11,1 22,2 

Possui pouco 2 22,2 22,2 44,4 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 55,6 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 
CTX1 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui 2 22,2 22,2 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 33,3 

Possui Muito 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

CTX2 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 2 22,2 22,2 22,2 

Possui 2 22,2 22,2 44,4 

Possui razoavelmente 
muito 

2 22,2 22,2 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

CTX3 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

4 44,4 44,4 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

CTX4 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 3 33,3 33,3 33,3 

Possui muito pouco 2 22,2 22,2 55,6 

Possui pouco 1 11,1 11,1 66,7 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 77,8 

Possui 1 11,1 11,1 88,9 

Possui Muito 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

CTX5 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 
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Válido Não possui 5 55,6 55,6 55,6 

Possui muito pouco 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT1 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não sei se possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 44,4 

Possui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT2 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui pouco 1 11,1 11,1 22,2 

Possui razoavelmente 
muito 

4 44,4 44,4 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT3 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Não sei se possui 1 11,1 11,1 22,2 

Possui 1 11,1 11,1 33,3 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT4 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui muito pouco 1 11,1 11,1 11,1 

Possui 2 22,2 22,2 33,3 

Possui razoavelmente 
muito 

1 11,1 11,1 44,4 

Possui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT5 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não sei se possui 2 22,2 22,2 22,2 

Possui 2 22,2 22,2 44,4 

Possui razoavelmente 
muito 

2 22,2 22,2 66,7 

Possui Muito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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EFT6 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não sei se contribui 1 11,1 11,1 11,1 

Contribui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 44,4 

Contribui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT7 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Possui 1 11,1 11,1 11,1 

Possui razoavelmente 
muito 

3 33,3 33,3 44,4 

Possui Muito 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

EFT8 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 

cumulativa 

Válido Satisfeito 2 22,2 22,2 22,2 

Razoavelmente Muito 
Satisfeito  

4 44,4 44,4 66,7 

Muito Satisfeito 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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APÊNDICE III 

 

Respostas qualitativa dos PPGs, respeitando o anonimato dos respondentes. 

 

Questões Respostas 

Na sua visão como a rede 
PROCAD/Amazônia colabora com a redução 
das assimetrias quantitativa e qualitativa da 
pós-graduação stricto sensu na Amazônia 
Acidental? 

Com apoio de pessoal capacitado e recursos de 
equipamento. CAPACITAÇÃO 
 

Colabora muito. 

Interação entre os programas de pós-graduação; 
liberação de recursos para execução de projetos e 
mobilidade; formação de pesquisadores em 
conjunto; transferência de tecnologia entre os 
programas; consolidação de programas na 
Amazônia 

Desenvolvendo pesquisas com envolvimento de 
discentes da graduação, egressos e docentes de 
PPGs da região e de IES parceiras com programas 
consolidados. Com Pesquisa embasadas em 
abordagens teóricas consagradas e 
contemporâneas, o que favorece a construção de 
metodologias apropriadas para os espaços e 
especificidades da Amazônia. Com produções 
resultantes de orientações e pesquisas 
direcionadas com publicações em periódicos 
qualificados, participação em eventos e webnários 
nacionais e internacionais. 
 

A partir da participação em pesquisas, bancas e 
artigos científicos tem-se a disseminação do 
conhecimento sobre os temas de interesse da rede 
e com isso uma redução dessa assimetria em 
termos de quantidade de produção e qualidade 
dos produtos científicos. 

Na realização de pesquisas de melhor qualidade e 
no compartilhamento de informações entre os 
membros participantes. 

Trata-se de uma possibilidade de consolidar 
pesquisa e ações do PPG. 

A rede PROCAD/Amazônia colabora com a 
redução das assimetrias quantitativa e qualitativa 
da pós-graduação stricto sensu 
 

Interação e troca e experiências 
 

Na sua opinião, além da formação de redes 
entre os PPGs do PROCAD/Amazônia, 
qual(is) outra(s) alternativa(s) poderiam ser 
mais efetivas para reduzir a assimetria 

Sem respostas 

Não sei 

Políticas efetivas e permanentes de fixação de 
pesquisadores na Amazônia, por meio de recursos 
para implementação e manutenção de laboratórios 
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quantitativa e qualitativa da pós-graduação 
stricto sensu na Amazônia Acidental? 

e real bonificação para os pesquisadores 
presentes na Amazônia 

Concebendo e ofertando cursos de Pós-
Graduação em Rede com temáticas que envolva 
do local ao global. Com implementação de 
Programa de apoio a pós-graduação permanente 
para fomentar a pesquisa na Amazônia. 

Sem respostas 

Mais recursos para trazer pesquisadores externos 
para interagir com PPG amazônicos. 

Maus recursos e bolsas para as IFES da região 
Norte. 

Reconhecimento das distâncias espaciais e pouco 
material humano, o que sobrecarrega um grupo 
limitado de pesquisadores. 

Apoio financeiro maior ao desenvolvimento de 
pesquisas 
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