
Mestrado em Administração 

Helen de Montille Ferreira

ANALISE DE UM CLUBE DE ROTARY 

SOB O ENFOQUE DAS REDES 

SOCIAIS E DO CAPITAL SOCIAL

Julho 2011



12/07/2011

2

“Se queremos um mundo de paz e 
de justiça temos que por 

decididamente a inteligência a 
serviço do amor.” 

Antoine de Saint-Exupery



Pergunta de partida
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 Quais as características de um clube de serviço

que se diferencia pelos projetos sociais

relevantes elaborados para a comunidade?



Objetivos Específicos
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 Identificar o perfil do associado;

 Verificar as relações e os tipos de rede do clube 

mediante a teoria do capital social;

 Analisar os projetos sociais mais relevantes e as 

parcerias realizadas.



O que são associações voluntárias?
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 Alexis de Tocqueville (2005, p. 224) diz que depois

da liberdade de agir só, a mais natural é a de

conjugar seus esforços com os esforços de seus

semelhantes e agir em comum.

 “o laço é mais importante que o bem, porque

antes mesmo de produzir bens ou filhos,

precisamos construir o laço social” (CAILLÉ, 2002,

p. 8).



As Redes Sociais
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 Redes são as relações formadas pelos atores;

Stanley Milgram - Seis graus 
de separação – década de 60

Jacob Levi Moreno -
Sociometria – década de 30 Mark Granovetter - Laços 

fortes e fracos – 1973



As Redes Sociais
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 Exemplo de uma rede complexa com relações de amizade em uma escola secundário

Americana. Código de cores dos nodos: brancos: amarelo; afro-americanos: verde; e

outros: rosa. Pesquisa realizada com aplicação de questionário (James Moody)



As Redes Sociais
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 Princípios básicos

 confiança entre os participantes, componente primordial e

básico;

 propósito em comum, compartilhar valores, crenças e

opiniões;

 troca bilateral e não individual;

multiplicidade de líderes; e

 criação de eventos e produtos utilizando as tecnologias

para facilitar e atualizar as trocas.



O que circula na Rede
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 O capital social refere-se ao valor implícito das

relações internas e externas de uma rede;

 CAILLÉ (2002, P. 18-19) diz que os seres humanos só

poderão encontrar um pouco de paz, de

segurança e felicidade, aprendendo a aliar-se

e associar-se, a se dar uns aos outros pondo

a confiança nos outros e ganhando a sua

confiança.



E como? 
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 A teoria da dádiva se basea no tripé:

 Dar,

 Receber e,

 Retribuir.

 Associação, rede, capital social e dádiva estão

intimamente relacionados.



Os números expressivos no 

Brasil
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87 Anos

2.323 Clubes

38 Distritos

52.734 Associados



O clube Avenida Paulista
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 Criado em novembro de 1991

 Em junho 2010: 22 associados

 Os projetos considerados relevantes do clube Avenida

Paulista são:

 o Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva para o

Centro de Ortopedia e Traumatologia – (LAB) do Hospital

das Clínicas em São Paulo e da Faculdade de Medicina de

Santo André;

 o Instituto Profissionalizante Paulista – IPP;

 o Projeto Orelhinha.



Metodologia de pesquisa
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 Os questionários foram aplicados durante o mês de

junho/julho de 2010.

 Do total dos associados (22) responderam ao

questionário 19 associados, representando 86% do

total.

 A rede e o capital social foram analisados

utilizando o software NodeXL



O perfil do Associado
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 O associado ao clube é um profissional com nível superior,

 com em média 55 anos de idade,

 com 11 anos de associação ao clube. Três associados são

procedentes de outros clubes;

 em sua maioria são casados (63%), seguido por solteiros

(16%), viúvos (11%) e separados (10%);

 uma distribuição variada de profissões com uma

predominância na área de humanas - 58% dos associados,

contra 26% na áreas de exatas, e 16% na área da saúde;

 Profissões mais representadas: Contador, Engenheiro e

Advogado.



Profissão
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Analista de 
Sistema

5%
Arquiteto

10%
Corretor

5%

Administrador
5%

Advogado
11%

Engº 
11%Professor

5%

Medico
11%

Economista
5%

Outros
16%

Contador
16%

Distribuição das Profissões



Motivo de Ingresso no Rotary
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Novas 

Amizades
28%

Network 

25%

Trabalho 

Social
40%

Outros

7%



A Rede Interna – As relações entre 

os associados
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Sociograma das relações entre os membros do clube Sociograma das relações entre os membros do clube 

destacando as conexões de A01 e A08



Centralidade de Grau - Liderança
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Sociograma de Centralidade de grau dos atores A02, A06 e A03

O ator A02 é o que possui maior número de conexões, totalizando 17, seguido

pelo ator A06 com 16 laços, e pelo A03 com 13 conexões.

Expõe os atores que possuem um maior número de laços com outros atores,

procurando-os para compartilhar informações e conhecimento.



Centralidade de Intermediação -

Mediação
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 Calcula a mediação do ator, isto é, sua capacidade de intermediar.

 O ator A02 possui a maior centralidade de intermediação na rede, seguido

pelo ator A06 e pelo ator A05.



Centralidade de Proximidade –

Independência e poder
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 Calcula a distância de um ator em relação a todos os outros atores. A

informação chega e sai mais rapidamente por este ator.

 Novamente constam os atores A02 e A06 com o menor índice de centralidade

de proximidade, tendo eles maior agilidade em se comunicar com todos os

outros atores.



A Rede Nacional entre associados
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 No total de 49 relações, foram citados 41 associados diferentes e 28 clubes.

Também é possível perceber que dos 19 associados que responderam a

pesquisa, somente 14 disseram ter contatos com pessoas de outros clubes, o que

representa 73,68% dos associados.

Sociograma de Centralidade de Grau entre os atores do Clube Avenida 
Paulista e os atores dos clubes citados por eles a nível nacional

Sociograma de Centralidade de Grau entre os associados do Clube Avenida 
Paulista e os associados dos clubes citados por eles a nível nacional 



Rede entre o clube e os outros clubes
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 Dos 28 clubes, apenas 7 (25%) não são da cidade de São Paulo, e somente 1

(3,5%) situa-se fora do estado de São Paulo.

 Percebe-se a diversidade dos contatos com os clubes.
Sociograma de Centralidade de Grau entre os atores do clube Avenida Paulista e os clubes nacionais



A Rede Internacional
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Suecia
17%

Colombia
8%

USA
33%

Japão
17%

Portugal
8%

Argentina
17%

Distribuição dos Relacionamentos 
Internacionais

Dos 19 associados, apenas 5 indicaram contatos no exterior totalizando 12

pessoas. Foram citados 6 países para um total de 211 países pertencentes ao

Rotary Internacional, representando apenas 2,84% .

Este indicador aponta que o potencial de utilização de uma rede internacional 

não está sendo usado. Os associados com maiores contatos são A05, A06, A07.



Capital Social e Reciprocidade
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Sociograma de Centralidade de Grau das Relações de todos os relacionamentos - Reciprocidade

Existe uma bilateralidade de 37%, e por se tratar da menção de apenas 5

relações pode-se considerar uma boa reciprocidade.



Motivação
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 As relações se formaram por vários motivos

identificados como:

 Companheirismo/Amizade;

 Projetos sociais do clube;

Negócios;

 Assuntos diversos do Rotary;

Outros (a especificar).



Motivo “Companheirismo e Amizade”
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 Há 8 associados que citam este motivo, envolvendo 17 associados e

formando 25 laços. No entanto, nenhum laço foi recíproco.

Sociograma de Centralidade de Grau das Relações dos associados com motivo de Companheirismo/Amizade 



Motivo “Projetos Sociais”

12/07/2011

27

 10 associados citam este o motivo, envolvendo 15 associados e formando

29 laços. Desta vez, 4 laços são recíprocos representando 29,63% dos

laços.

Sociograma de Centralidade de Grau das Relações dos associados com motivo de Projetos Sociais do clube 



Motivo “Negócios”
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 8 associados citam esta razão, envolvendo 11 associados e formando 19

laços. Desta vez, 4 laços são recíprocos representando 42,11% dos laços.

Sociograma de Centralidade de Grau das Relações dos associados com motivo de Negócios 



Motivos “Outros Assuntos do Rotary”
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 10 associados citam este como sendo o motivo, envolvendo 12 associados

e formando 20 laços. Desta vez, 3 laços são recíprocos representando

30% dos laços.

Sociograma de Centralidade de Grau das Relações dos associados com motivo de outros Assuntos do Rotary



Motivos entre Associados e outros 

associados de outros clubes
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 Percebe-se que os motivos de companheirismo/amizade e assuntos do Rotary,

em geral, são os mais citados, representando 78% dos motivos.

Companheirism

o/Amizade

39%

Projetos do 

Clube

10%

Negócios

12%

Assuntos do 

Rotary

39%

Motivos de Relacionamentos entre Associados e 

outros Clubes a Nível Nacional 



Os Projetos e as Parceiras
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 Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva do Hospital das Clínicas –

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do qual 

100% de associados se lembraram;

 Instituto Profissionalizante Paulista – IPP, com 73% de indicações pelos 

associados;

 Projeto de Valorização do Educador – Provaler, com 21%;

 Projeto Orelinha que está em elaboração, com 21%;

 Exposição do Brasil na Bélgica, com 5%;

 Recursos Hídricos com a Sabesp, com 5%;

 Balanço Social - Feira e Congresso Brasileiro de Ações Sociais 

Corporativas, Governamentais e Não-Governamentais, com 5%.



Os Projetos e as Parceiras
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 As parcerias para viabilizar os projetos focam:

 Recursos humanos: base no voluntariado;

 Materiais: Parceria com do IPP com o Centro de assistência

do trabalhador;

 Financeiro: utilização da rede individual de cada associado

para captar recursos.



O que necessita ser incentivado no Rotary 

International
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Projetos Sociais 5,3%

Ajuda Humanitária 10,5%

Meio Ambiente 5,3%

Melhorar a comunicação 10,5%

Intercambio 15,8%

Indicadores de Desempenho 5,3%

Relacionamento Empresarial 5,3%

Não sabe 26,3%

Nada 10,5%

Não se posicionou 5,3%

R
o

ta
ry

 I
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l



Última Frase
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 Afirmar que um grupo de vinte e duas pessoas,

voluntárias, organizadas, e com um objetivo em

comum, podem fazer uma diferença positiva em

uma comunidade, foi comprovado como

verdade no caso do Rotary Club São Paulo

Avenida Paulista.

Parabéns ao Rotary Club São Paulo Avenida 

Paulista e a todos os clubes de rotarianos.
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