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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é gerar indicadores sobre o segmento audiovisual da Bahia, a 
partir do mapeamento das redes sociais de informação, criação e confiança realizado entre 
janeiro e março de 2021. A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem metodológica, 
baseada nos estudos teóricos sobre redes, que possibilita o mapeamento e a visualização da 
dinâmica das relações entre um conjunto de atores em um determinado período. Parte-se do 
pressuposto de que tais agentes tecem redes a partir de relações formais ou informais; e de 
interações diretas ou indiretas. O mapeamento das redes sociais do audiovisual da Bahia partiu 
da pesquisa junto a um conjunto de empresas geradoras de conteúdo audiovisual, com base 
territorial no estado. Os resultados da análise de redes sociais levaram à identificação de pistas 
importantes para o entendimento do processo de produção, de criação e formação do capital 
social do segmento audiovisual na Bahia. 

Palavras-chave: Análise de Redes Sociais; Indicadores, Audiovisual da Bahia 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es generar indicadores sobre el segmento audiovisual de Bahia, a partir 
del mapeo de redes sociales de información, creación y confianza realizado entre enero y marzo de 
2021. El Análisis de Redes Sociales (ARS) es un abordaje metodológico, a partir de estudios teóricos 
sobre redes, lo que permite mapear y visualizar la dinámica de relaciones entre un conjunto de actores 
en un período determinado. Se supone que tales empresas tejen redes a partir de relaciones que pueden 
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ser formales o informales; e interacciones directas o indirectas. . El mapeo de las redes sociales 
audiovisuales en Bahia se basó en una investigación con un grupo de empresas generadoras de 
contenido audiovisual, con base territorial en el estado. Los resultados del análisis de las redes sociales 
llevaron a la identificación de pistas importantes para la comprensión del proceso de producción, 
creación y formación del capital social del segmento audiovisual en Bahia. 

Palabras clave: Análisis de Redes Sociales; Indicadores; Audiovisual en Bahía. 

Abstract 

The objective of the present work is to generate indicators on the audiovisual segment of Bahia, from 
the mapping of social network of information, creation and trust carried out between January and March 
2021. The Social Network Analysis (SNA) is a methodological approach, based on theoretical studies 
on networks, which makes it possible to map and visualize the dynamics of relationships between a set 
of actors in a given period. It is assumed that such companies weave networks from relationships that 
can be formal or informal; and direct or indirect interactions.The mapping of audiovisual social network 
in Bahia was based on research with a group of companies that generate audiovisual content, with a 
territorial base in the state. The results of the social network analysis led to the identification of 
important clues for the understanding of the process of production, creation and formation of the social 
capital of the audiovisual segment in Bahia. 

Keywords: Social Network Analysis; Indicators; Audiovisual Bahia. 

 
1. Introdução 

Em todo o mundo, o setor audiovisual é um dos mais proeminentes da economia 

cultural/criativa e um dos que mais cresceram na década passada. Entretanto, no Brasil, o 

desmonte das políticas federais, associado à pandemia da COVID-19, afetou 

significativamente o segmento. Na Bahia, onde vinha registrando crescimento constante nos 

últimos anos, também houve uma retração na economia do audiovisual a partir de 2020.  

O objetivo do presente trabalho foi gerar indicadores sobre o segmento audiovisual da Bahia, 

a partir do mapeamento das redes sociais de informação, criação e confiança. A Análise de 

Redes Sociais (ARS) é um campo de estudos destinado a investigar a estrutura das relações 

que conectam indivíduos (ou outras unidades sociais, como organizações) e como essas 

relações influenciam comportamentos e atitudes. 

O presente artigo é dividido em quatro seções, além desta introdução. Na parte 2, são 

apresentados os conceitos, técnicas e abordagens da ARS e como esta pode contribuir para os 

estudos do setor cultural. Em seguida, é descrita a metodologia utilizada para o mapeamento 

de redes sociais informais do audiovisual na Bahia. Na seção 4, são analisados as redes 

mapeadas e os seus respectivos indicadores. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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2. Conceitos, técnicas e abordagens da Análise de Redes Sociais 

A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem metodológica, baseada nos estudos 

teóricos sobre redes, que possibilita o mapeamento e a visualização da dinâmica das relações 

entre um conjunto de atores em um determinado período. (WASSERMAN; FAUST, 2007) 

Como destacam Elizabeth Loiola e Carmen Lima (2009), a aplicação do método tem como 

objetivo analisar a estrutura das redes, os papéis e as posições de prestígio dos atores sociais a 

partir do método correlacional. Também é útil para identificar fluxos de materiais, ideias, 

informações e poder. (BORGATTI; FOSTER, 2003) Ademais, diversos autores defendem o 

uso da metodologia como uma ferramenta de diagnóstico para políticas públicas. 

(GRANOVETTER, 2005; BORGATTI; HALGIN, 2011)  

Parte-se do pressuposto que os atores tecem redes a partir de relações formais ou informais; e 

de interações diretas ou indiretas. Entende-se por relações formais aquelas que emergem das 

interações baseadas em contratos profissionais, acordos de coprodução, convênios, editais de 

políticas públicas e outros arranjos institucionais, apenas para citar alguns exemplos. As 

relações informais são estabelecidas a partir das interações profissionais ou pessoais, que 

acontecem na prática, no cotidiano, sem dependerem necessariamente de formalização.  

As interações diretas acontecem entre os indivíduos envolvidos em uma atividade comum com 

pleno consentimento das partes, como no caso de uma cooperação em um projeto audiovisual. 

Todavia, é importante destacar que também pode existir uma interação indireta quando os 

atores estão envolvidos mutuamente em atividades comuns sem que necessariamente aconteça 

uma interação consentida entre eles.  

A Análise de Redes Sociais (ARS) pressupõe a utilização de um vocabulário especializado, 

que auxilie a expressar a complexidade das distintas dimensões das relações sociais. Assim, a 

realização de estudos com base no método de ARS envolve os conceitos operacionais básicos 

apresentados a seguir (LIMA, 2009; WASSERMAN; FAUST, 2007): 

● Atores ou nós (pontos de conexão): são as unidades básicas das redes e correspondem 

a cada um dos agentes participantes. Um ator em ARS é uma unidade discreta que pode 

se apresentar de diversas maneiras: uma pessoa ou uma unidade social coletiva que 

agrupa indivíduos com pelo menos uma característica em comum. Os atores podem ser 

também as atividades econômicas presentes em um território. 

● Atributo é a descrição de características que permitem a identificação e diferenciação 

de atores ou grupos de atores na rede (idade, sexo, profissão, função, capacitações). O 
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foco da ARS são as relações, o que não impede que os atributos sejam analisados. 

Atributos podem ajudar a explicar as formas de interação e como o ator está inserido 

em uma rede relacional. 

● Laço relacional: conecta os nós e é responsável por estabelecer a ligação entre pares 

de atores, como amizade, parentesco e ligações profissionais. São canais para 

transferência ou “fluxo” de recursos materiais e não materiais. Os laços relacionais são 

elementos relevantes para a ARS, pois a transferência de recursos envolve a 

comunicação entre atores e (ou) a difusão de inovações e conhecimento. Nesta 

pesquisa, os laços são chamados de arestas por serem simétricos e não direcionais. 

● Relação: é uma coleção de laços relacionais de um tipo específico entre atores de um 

grupo. Corresponde aos tipos de relacionamento que se estabelecem entre os membros 

das redes. As relações têm duas propriedades importantes, que condicionam os métodos 

de análise de dados disponíveis: i) direcionamentos unidirecionais, quando têm um ator 

como transmissor e outro como receptor; ou não direcionais, quando a relação é 

recíproca, como na amizade, por exemplo; ii) valorações, que podem ser dicotômicas, 

simplesmente pela sua presença ou ausência. 

● Fluxo ou conteúdo: é tudo que circula pelos laços relacionais entre os nós da rede. Os 

fluxos podem ser tangíveis (insumos, bens, recursos financeiros, conhecimentos 

tecnológicos) e intangíveis (informações, afetos e sentimentos, credibilidade, respeitos, 

ideias, confiança, legitimidade). 

● Posição: delimita o grau de poder e influência de atores da rede sobre os demais. 

● Papéis: são definidos por regularidades nos padrões de relações entre os atores. Cada 

nó pode assumir papéis diferentes. 

● Comunidade: é um conjunto finito que engloba todos os atores para os quais os laços 

de determinado tipo (uma relação) foram mensurados. Um subgrupo é um subconjunto 

de atores e todas as possíveis relações entre eles. 

Com base nessas definições, a rede refere-se a um conjunto de atores (os nós) que estabelecem 

laços em que circulam conteúdos e se definem posições. Para o analista, a estrutura social 

permite o compartilhamento de percepções, informações, conhecimentos, valores, crenças, 

mitos, símbolos, identidades entre indivíduos em interação e, consequentemente, de modelos 

de ação. A ARS, tendo como unidade de observação as relações entre os atores sociais, consiste 

no mapeamento dessas, a partir da perspectiva de cada ator. 
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Os analistas de redes sociais utilizam dois tipos de ferramentas matemáticas para representar a 

informação sobre os padrões de relação entre os atores, proporcionando uma melhor 

interpretação dos dados: as matrizes e os grafos. As referidas ferramentas fornecem indicadores 

que ajudam a traduzir os padrões de relações sociais. 

O tipo de representação gráfica utilizada na análise de redes consiste em pontos ou nós que 

simbolizam os atores. Um grafo ou sociograma é uma representação composta por um conjunto 

(supostamente finito) de nós ligados por flechas (grafos direcionados) ou arestas (grafos não 

direcionados). Além da notação matemática dos grafos, a ARS utiliza ainda a notação matricial 

da álgebra linear, em que as redes são apresentadas por meio de matrizes. Essas matrizes são 

formas de representar e resumir dados de rede. (WASSERMAN; FAUST, 2007) 

Dois tipos de abordagens foram utilizados para o estudo das redes informais mapeadas: a 

avaliação de critérios estruturais e a análise da rede centrada em egos. Em relação à 

configuração estrutural das redes, usaram-se os seguintes indicadores: densidade, distância 

média entre os atores, diâmetro da rede, comunidades, existência de subgrupos isolados, 

cliques e características dos laços. Na segunda abordagem, focada em determinados atores, 

foram geradas medidas de centralidade, que correspondem à quantidade de relações que se 

colocam entre um ator e outros atores. Estas permitem avaliar a influência interpessoal, acesso 

à informação e relações de poder dos atores nas redes (WASSERMAN; FAUST, 2007). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi realizada entre janeiro e março de 2021. Os procedimentos metodológicos 

envolveram: a) seleção dos atores sociais a serem entrevistados; b) pesquisa em bancos de 

dados secundários; c) delimitação e desenho amostral; d) coleta de dados primários por meio 

de formulário de entrevistas; e) tabulação de dados e geração das redes e indicadores pelo 

software Gephi. 

A Análise de Redes Sociais prevê a possibilidade de uso de fontes primárias ou secundárias 

para a coleta dos dados que serão analisados para compor a rede. O mais comum na ARS é o 

mapeamento dos atores e dos relacionamentos da rede a partir de fontes secundárias, base de 

dados completas ou documentos, selecionados a partir de um recorte de pesquisa. A exemplo, 

podemos citar o estudo que mapeou os relacionamentos entre todas as produtoras de cinema 

de filmes longa-metragem de ficção que foram lançados comercialmente em salas de cinema 

em uma janela de tempo em um conjunto de países (CANEDO, 2013). Tais pesquisas geram 
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uma rede que é considerada completa por incluir a totalidade de relações possíveis, dentro do 

recorte da pesquisa, e são mais comuns por serem mais viáveis no que concerne aos esforços 

empreendidos para a coleta dos dados que comporão o estudo. 

O mapeamento das redes sociais do audiovisual da Bahia partiu da pesquisa junto a um 

conjunto de empresas geradoras de conteúdo audiovisual, com base territorial no estado. A 

escolha das produtoras deveu-se à sua posição central na cadeia produtiva, em que estabelece 

relações tanto à montante (técnicos, elenco, fornecedores, roteiristas) como à jusante 

(finalizadores, distribuidores, exibidores) e, também, com agentes de fomento, informação, 

educação e pesquisa. Dessa forma, os dados advindos das produtoras das obras audiovisuais 

permitiriam fotografar as relações dos diversos tipos de atores do segmento, dentro e fora da 

Bahia. 

Visando delimitar nosso escopo a empresas que tivessem realmente em atuação nos últimos 

anos, buscamos pelas listagens de inscrição em cinco dos principais editais estaduais voltados 

a projetos do setor, a saber: Edital 02/2014 de Fomento à Produção Audiovisual Baiana 2014; 

(IRDEB), Edital nº 07/2016 - Setorial de Audiovisual 2016 (SECULT); Chamada Pública nº 

01/2017 – Bahia na Tela 2017; IRDEB); Edital nº 01/2019 - Setorial de Audiovisual 2019; – 

FSA/SECULT e Edital nº 02/2019 - Setorial de Audiovisual 2019 – FCBA/SECULT. 

Em posse da lista de produtoras que submeteram projeto em pelo menos um destes editais, foi 

feita checagem e validação do nome, CNPJ e atividade principal na lista de cadastros da 

Ancine. Sendo assim, tivemos como ponto de partida um universo de 115 empresas mapeadas 

como de grande importância para a pesquisa. Ainda que este universo estivesse passível de 

ampliação, caso recebêssemos respostas de empresas não incluídas neste mapeamento, tal 

recorte de público nos permitiu trabalhar com a aplicação do questionário a um grupo bastante 

representativo. 

Para o tamanho da amostra, estabeleceu-se um percentual mínimo de 30% do conjunto das 

produtoras audiovisuais9. Para a sua composição foram estabelecidos os seguintes critérios: 

tempo de existência; porte; localização e escopo de atuação. O desenho amostral foi analisado 

e validado pelas especialistas sobre o mercado de audiovisual baiano participantes da equipe 

de pesquisa. 

 
9 Este percentual foi escolhido com base no estudo sobre o mercado audiovisual no Brasil realizado pelo SEBRAE 
(2016). 
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Com o objetivo de fazer uma coleta com uma maior abrangência num contexto de pandemia, 

o websurvey se apresenta como uma opção interessante. Para buscar a melhor plataforma de 

websurvey que pudesse nos atender para a construção das redes, testamos diferentes opções: 

Google Forms, Typeform, Survey Hero. QPoint, Alchemer (antigamente chamada de 

SurveyGizmo), SurveyMonkey e LimeSurvey. A única destas plataformas que permitia uma 

questão em grade de caixa de texto (textbox grid) era a Alchemer, o que definiu a escolha. Na 

construção do questionário, a intenção era de ser o mais simples e direto possível para o 

respondente, desse modo a disposição da pergunta sobre as redes (onde duas opções eram 

abertas e uma era fechada com lista suspensa – dropdown menu) em formato de colunas numa 

caixa de texto era o que melhor nos atendia  

A partir da definição do recorte, dos dados de contato das empresas e do websurvey começou 

a fase de coleta de dados. No dia 04 de fevereiro de 2021 foi realizada uma live no canal do 

YouTube da APCtv, intitulada As Conexões no Audiovisual Baiano: Entendendo a Rede, para 

marcar o lançamento do projeto, abrir um espaço de diálogo e divulgar a pesquisa que se 

iniciava. O formulário ficou disponível do dia 01 a 27 de fevereiro de 2021, sendo hospedado 

no site do Observatório da Economia Criativa da Bahia. Para atrair o maior número possível 

de respondentes foram disparadas campanhas10 de e-mail através do MailChimp diretamente 

para o mailing criado com os dados das empresas. A pesquisa também foi divulgada nas redes 

sociais e foram realizados contatos telefônicos e por WhatsApp com as empresas para reforçar 

a importância das respostas. 

Foi obtido um total de 60 empresas produtoras respondentes no período de coleta, 52,1% do 

universo, considerando o total de 115 empresas identificadas em nosso recorte. A participação 

na pesquisa era voluntária. Todos os dados foram analisados exclusivamente por pesquisadores 

do Observatório de Economia Criativa da Bahia (UFBA), entidade responsável pela 

salvaguarda dessas informações. Na seção 4, apresentaremos os dados de forma agrupada, 

mantendo a confidencialidade das respostas individuais de cada empresa respondente. 

Cabe registrar que dentre as 60 empresas entrevistadas, quatro não responderam as questões 

relativas às redes sociais. Portanto, a amostra será de 56 empresas no estudo das redes informais 

mapeadas (48.6% do nosso universo), número que varia a depender da rede. Cada seção do 

 
10 Uma primeira de apresentação do projeto, três lembrando do questionário e uma última com o prazo final da 
resposta. O mailing era atualizado na medida que as empresas respondiam o questionário, para evitar que a 
empresa recebesse pedidos em excesso para responder algo já respondido. 
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questionário analisada neste capítulo retoma o número total de respondentes daquelas questões 

específicas. 

A coleta de dados, para a construção das redes, partiu de uma pergunta chave, em que os 

entrevistados deveriam indicar nominalmente até 10 pessoas (física ou jurídica). Foram 

levantadas informações para o mapeamento de três redes, com base nas respectivas perguntas, 

a saber: 

➢ Rede de informação: quando sua empresa precisa de informações importantes e 

atualizadas sobre o segmento de produção audiovisual, quais são as pessoas ou 

organizações (públicas ou privadas) a quem costuma recorrer? 

➢ Rede de criação / desenvolvimento da ideia: quando sua empresa está concebendo 

um projeto, quais são as pessoas ou organizações (públicas ou privadas) que costuma 

consultar para aconselhamento e compartilhamento de ideias criativas? 

➢ Rede de confiança: quando sua empresa está montando uma equipe, quais são as 

pessoas ou organizações (públicas ou privadas) que costuma confiar e priorizar para 

trabalhar junto em projetos? 

Para cada uma das três perguntas elencadas acima, além da indicação dos nomes, os 

respondentes também indicaram a função11 mais relevante da pessoa ou organização registrada 

nesta rede e a cidade onde a pessoa ou a organização está domiciliada. 

Optou-se pela não inclusão dos respondentes como um ator da rede para garantir a 

confidencialidade das informações prestadas, principalmente levando em consideração que as 

redes de contato são ativos na atuação profissional dos participantes. As empresas que 

responderam a pesquisa (ou seus membros) podem estar representadas na rede apenas se foram 

citadas na pesquisa. Portanto, parte-se do princípio de que a rede não é completa, esta não 

representa a totalidade de relações do setor audiovisual da Bahia, mas representa um recorte 

transversal a partir das interações das empresas baianas produtoras de audiovisual com os 

atores sociais que foram citados. 

 
11 A saber: Associações e sindicatos de classe; Canais de comunicação especializados (sites, grupos de redes 
sociais e outros); Formador(a) de opinião/Influenciador(a) digital; Organização (pública, privada e da sociedade 
civil); Relações pessoais (Familiar/Amizade); Sócio(a) e/ou equipe da empresa; Técnicos especializados - 
Departamento de Arte; Técnicos especializados - Departamento de Criação / Roteiro; Técnicos especializados - 
Departamento de Direção; Técnicos especializados - Departamento de Fotografia; Técnicos especializados - 
Departamento de Pós-Produção/Finalização; Técnicos especializados - Departamento de Produção; Técnicos 
especializados - Departamento de Som; e Técnicos especializados - Elenco. 
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Na abordagem da ARS, os atores sociais podem ser indivíduos ou organizações e são 

representados por vértices ou nós. Tais atores podem ser unimodais, ou seja, serem de um 

mesmo tipo, por exemplo produtoras de cinema; ou multimodais, quando os atores têm 

características diferentes, como em uma rede que agregasse produtoras e distribuidoras de 

cinema. (BORGATTI; HALGIN, 2011) As redes desta pesquisa são multimodais, pois 

agrupam indicações de pessoas e organizações com diferentes funções na cadeia produtiva do 

setor audiovisual. Cada ator identificado pelos respondentes representa um nó da rede. O 

tamanho do nó varia de acordo com a quantidade de indicações recebidas. 

A pesquisa considera que a indicação de duas ou mais pessoas ou organizações pelo mesmo 

entrevistado representa uma interação, direta ou indireta, entre estes atores, portanto, eles estão 

ligados por arestas. Na rede, as arestas que ligam dois nós são sempre simétricas ou não-

direcionadas, uma vez que indicam que ambos foram citados por um mesmo respondente. A 

aresta se torna mais espessa (ou seja, os laços são mais intensos) de acordo com o número de 

vezes que dois atores foram indicados conjuntamente por diferentes respondentes  

As indicações dos entrevistados foram organizadas em uma matriz de adjacência que foi 

submetida e processada pelo programa Gephi. (BASTIAN et al., 2009) O programa processa 

algoritmos e gera métricas que permitem conhecer características da estrutura das redes e dos 

perfis dos atores. No processamento das respostas recebidas foi feita uma limpeza para 

exclusão de citações imprecisas como: internet, Instagram, LinkedIn, sites, colegas, 

conhecidos, consultores, fórum de internet, grupos no WhatsApp, órgãos de cultura e órgãos 

de fomento. Mantivemos apenas nomes reais de pessoas, organizações e grupos e páginas de 

redes sociais que foram citadas nominalmente. Após a limpeza, foi validado um total de 458 

atores que foram citados pelas 56 empresas. 

Os resultados podem ser visualizados na forma de matrizes, sociogramas ou gráficos das redes. 

Embora muitas métricas estejam disponíveis, foram escolhidas as métricas que melhor se 

adaptam às características da rede e dos atores sociais do estudo. As redes foram analisadas 

pelas métricas listadas a seguir, tendo por base as definições apresentadas por Borgatti e Foster 

(2003); Adamic e Adar (2003); Borgatti (2005); Hanneman e Riddle (2005); Wasserman e 

Faust (2007); Borgatti e Halgin (2011) e Bastos et al. (2015): 

● Tipo de rede - identifica se as redes são do tipo aleatórias, pequeno mundo ou 

livres de escala. 

● Tamanho da rede - corresponde ao número total de arestas da rede. 
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● Densidade - é o quociente entre o número de ligações existentes pelo número 

de ligações possíveis em uma determinada rede. A densidade retrata a 

potencialidade da rede em termos de fluxo de informações, ou seja, quanto 

maior a densidade, mais intensa é a troca de informações na referida rede e vice-

versa. 

● Diâmetro da rede - representa a maior distância entre os dois nós mais distantes 

na rede. 

● Variação de arestas - evidencia o número mínimo e o máximo de ligações dos 

atores da rede. 

● Grau médio de arestas - é a média da soma das conexões da rede dividida pelo 

número de atores. 

● Grau ponderado - calcula o peso das arestas. 

● Cliques - identifica comunidades ou panelinhas - subgrupos conectados de 

forma intensa entre si dentro da rede. Estes agrupamentos podem ser díades 

(dois nós), tríades (três nós) ou cliques (grupos maiores). 

● Modularidade - mede a capacidade de divisão da rede em grupos (módulos ou 

clusters). Quando a modularidade é alta, a rede tem conexões densas entre os 

atores que fazem parte dos grupos, porém tem ligações fracas com os atores que 

estão em diferentes módulos. 

● Coeficiente de agrupamento - mede a tendência dos nós a criarem um grande 

agrupamento a partir da média de pares de atores conectados a outro ator 

altamente conectado. O coeficiente de agrupamento de uma rede totalmente 

conectada é igual a 1. Valores inferiores a esta medida evidenciam o percentual 

de desintegração da rede.  

● Comunidades - grandes aglomerados de nós que estão mais próximos uns dos 

outros e mais afastados dos outros nós da rede por afinidades e interesses 

comuns. Um cluster é um grupo privilegiado pelas conexões que possui na rede. 

No que concerne aos atores (nós) da rede, a análise baseia-se em indicadores de centralidade 

que permitem avaliar a localização, a função e o poder dos atores principais da rede. Nesta 

pesquisa, identificamos os principais egos das redes de acordo com cada uma das duas medidas 

de centralidade a seguir: 
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● Centralidade de Grau - é um cálculo realizado a partir do número de arestas 

incidentes sobre um nó para identificar os atores que têm um maior número de 

conexões com atores diferentes na rede. Na ARS, os atores com maior 

centralidade de grau são considerados como estando em posição de vantagem 

por serem mais populares, o que pode resultar em menos dependência, mais 

acesso a recursos e atuação como intermediários entre os outros nós da rede.  

● Centralidade Geodésica ou de Bonacich - identifica os atores centrais na 

estrutura geral da rede a partir da soma das conexões de um ator com outros 

atores, ponderada pelo grau de centralidade desses outros atores. Portanto, trata-

se de uma medida de prestígio e influência, pois representa os atores centrais 

que também são próximos a outros atores centrais. 

Pode-se citar também, como análise centrada em egos, a identificação de papéis críticos 

assumidos pelos atores. Os estudos geralmente têm focado dois papéis críticos de ligação: 

● Conectores Centrais - atores que conectam o maior número de pessoas de uma 

rede. A identificação destes atores se baseia no cálculo da média aritmética do 

peso do grau da rede. Os atores com valores acima da média dos demais são 

considerados conectores centrais. 

● Expansores de fronteiras - atores com capacidade de promover a conexão 

entre redes ou subgrupos dentro de uma rede. Os atores que interligam um 

número de subredes maior do que a média aritmética dos demais são 

considerados como expansores de fronteiras. 

 

4. Resultados: análise das redes sociais informais 

As redes em estudo são de sistema aberto baseadas no coeficiente de citações de outros atores 

– portanto, o resultado não representa a soma total das conexões entre os dois atores, mas o 

ponto de vista dos 56 respondentes no que concerne às relações que estabelecem no cotidiano 

profissional do setor audiovisual na Bahia. Estes dados também podem ser visualizados na 

forma de tabelas, sociogramas ou gráficos das redes. Os gráficos foram estruturados de acordo 

com dois tipos de layout: Force Atlas e Fruchterman Reingold, disponíveis no Gephi. 

(BASTIAN et al., 2009) O layout permite uma visualização rigorosa da estrutura da rede 

baseada na intensidade dos relacionamentos entre os nós. 
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 Por intermédio de cálculos dos algoritmos da matriz, promove a atração e a repulsão dos nós. 

A posição física de cada nó, portanto, é calculada para representar um retrato da proximidade 

ou da distância entre os atores sociais da rede a partir dos dados da pesquisa. Este resultado 

apurado somado à visualização por cores de acordo com os atributos de modularidade, função 

e origem permitem a identificação visual da percepção das relações dos entrevistados na rede 

do audiovisual baiano. 

4.1 Rede de Informação 

A rede de Informação trata-se de um conjunto de agentes (pessoas e organizações) que 

compartilham informações sobre o que está acontecendo no segmento audiovisual.  

A rede de Informação é formada por 56 atores originais, empresas produtoras entrevistadas, 

que mencionaram 156 atores, que representam pessoas ou organizações. Na rede existem 841 

laços estabelecidos pelos atores que representam relações diretas ou indiretas entre os atores 

do audiovisual baiano. Além disso, foram identificadas, também, nove comunidades nessa 

rede. 

Os resultados da Análise de Rede Social indicam tratar-se de uma rede do tipo Livre de Escala, 

tendo em vista a atuação de alguns atores que são considerados hubs por possuírem muitas 

conexões na rede. Este tipo de rede segue a Lei da Potência – poucos atores têm muitas 

conexões e a maioria dos atores têm poucas. Nestes casos, existe a tendência de que a posição 

dos atores centrais garanta a manutenção da estrutura da rede, mesmo que o número de atores 

e a conexão entre eles seja alterada. O diâmetro da rede é de 5 pontos, o que significa que a 

maior distância entre os atores sociais conectados é de cinco nós ou atores, portanto, menor do 

que a prevista na teoria do Pequeno Mundo. (KLEINBERG, 2000) Já a distância média que 

um ator tem que percorrer para alcançar os demais atores da rede é de apenas 2,7 atores.  

Na rede de Informação, existe uma distribuição considerada equilibrada entre as comunidades 

que formam a rede, portanto indicando que há fluxo de informações entre os atores ou que as 

mesmas referências de fontes de informação são compartilhadas pelos atores da rede. A análise 

das métricas da estrutura da rede de Informação evidencia que há uma tendência dos atores do 

audiovisual baiano a buscar informações constantemente nas mesmas referências e a trocar 

informações entre pares em pequenos grupos ou panelinhas, o que pode reduzir as chances de 

livre circulação de conteúdos, informações e materiais. 

O sociograma da Figura 1 representa a rede de Informação com rótulos que identificam os 24 

atores com maior Centralidade de Grau. As cores identificam as nove comunidades nas quais 
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estão inseridos. Os conectores centrais de uma rede são os atores que possuem número de 

conexões maior do que a média aritmética do peso do grau da rede – que é de 24,8 na rede de 

Informação. Os atores identificados como os 13 conectores centrais da rede de Informação do 

Audiovisual Baiano são: Agência Nacional do Cinema (Ancine), Associação de Produtores e 

Cineastas da Bahia (APC-BA), Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia (Secult), Tela Viva, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, 

Nordeste (CONNE), Filma Bahia, Gabriel Pires, Fundação Gregório de Mattos (FGM), 

Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Paula Gomes, NordesteLab e Solange Lima. 

Na abordagem da Análise de Redes Sociais considera-se que os conectores centrais são os 

atores sociais que garantem a manutenção da estrutura da rede por conectarem o maior número 

de pessoas. 

Figura 1: Rede de Informação com legenda nos atores centrais 

 

Fonte: elaboração própria. 

LEGENDA: 

Tamanho dos nós: Centralidade de Bonacich (variação 10 a 60). Rótulos dos nós: Centralidade de grau 

(24 centrais) Aresta: espessura da linha: quantidade de associações (citações conjuntas). Layout: 

Fruchterman Reingold. Cores dos nós: 9 comunidades. 
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Os expansores de fronteira possuem a capacidade de promover a conexão entre redes ou 

subgrupos dentro de uma rede. São aqueles agentes que interligam um número de subredes 

maior do que a média aritmética da centralidade de intermediação dos demais. Os 15 

expansores de fronteira são: Agência Nacional do Cinema (Ancine), Brasil Audiovisual 

Independente (BRAVI), Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC-BA), Fundação 

Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Tela Viva, Gorette Randam, Filma Bahia, Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia (Secult), Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA), 

Gabriel Pires, Paula Gomes, Revista Exibidor, Solange Lima, André Araújo e Imprensa 

Mahon.  

A leitura da rede de Informação revela que no mercado as principais fontes de informação são 

as instituições de fomento e financiamento, as organizações formais e informais representativas 

do setor, eventos formativos e de mercado e os veículos de imprensa especializados. 

Surpreende, entretanto, a centralidade ocupada pela Ancine em pleno ano de 2021 como 

principal ator responsável por prover informações às empresas, justamente no momento em 

que a Agência passa pelo seu momento de maior fragilidade institucional, desde sua criação. 

Infere-se que isso pode ser devido a anos de implementação de uma política estruturante, que 

posicionou a Ancine como o principal lugar de referência para informações de toda ordem 

voltadas ao audiovisual. 

Outros atores sociais de relevância são profissionais atuantes no cenário regional, nacional e 

internacional, com destaque em festivais e eventos de mercado, e/ou por grande capacidade de 

trânsito entre diferentes grupos representativos do setor e por diversas regiões e territórios. 

Percebe-se ainda um aumento dos agentes difusores, que naturalmente surgiram ao longo do 

tempo, pela ampliação e consolidação das novas tecnologias de comunicação digital, que 

derrubaram fronteiras, possibilitando uma maior circulação de informações. 

 

4.2 Rede de Criação / Desenvolvimento da ideia 

A rede de Criação é um conjunto em que os atores (pessoas e organizações) compartilham 

ideias criativas para a concepção de projetos na área do audiovisual.  

A rede de Criação evidencia os relacionamentos prioritários de 53 entrevistados, que 

responderam a esta pergunta da rede, com 212 atores sociais (nós) para o compartilhamento de 

ideias criativas e concepção de projetos na área do audiovisual. 
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Os 212 atores, que podem ser pessoas ou organizações, se articulam através de 767 laços - 

arestas não-dirigidas. O coeficiente de agrupamento é de 0,910 e a densidade da rede, o 

percentual de chance de que cada ator na rede se conecte com todos os outros membros, é baixa 

– apenas 0,034, o que indica que existe uma taxa alta de fragmentação na rede. Tal interpretação 

se reforça quando são observados os indicadores de modularidade e o número de comunidades. 

A distância média que um ator tem que percorrer para alcançar os demais atores da rede é de 

3,58 atores e o diâmetro é de 9 pontos. Portanto, a maior distância entre os atores conectados 

na rede é de nove atores. As duas métricas indicam que os atores da rede estão afastados entre 

si, o que exclui a possibilidade de classificação dentro do modelo Pequeno Mundo (até seis 

graus de separação). A quantidade de arestas dos nós da rede varia de 1 a 41, o grau médio de 

laços é de 7,2 laços por ator e o grau ponderado é 14,7; o que revela um número baixo de 

conexões por cada ator e a enquadra no modelo Rede Aleatória. Além disso, existem 22 

comunidades nessa rede de Criação, bem mais fragmentada do que a de Informação (com 

nove). 

Os resultados da análise estrutural da rede evidenciam que existe forte conexão entre atores 

dentro das comunidades, o que representa a tendência de que o desenvolvimento de novos 

projetos continue sendo feito a partir de pequenos grupos que tendem a colaborar com os 

mesmos atores constantemente. 

As legendas na Figura 2 indicam os 28 atores com maior número de conexões e o tamanho dos 

nós evidencia aqueles atores com maior influência na rede por serem conectados a outros atores 

influentes (com muitas conexões). As cores identificam as comunidades nas quais os atores 

estão inseridos. As análises de egos da rede de Criação indicam que os conectores centrais são 

os seguintes atores: Antônio Olavo, Ceci Alves, DocDoma Filmes, Gabriel Pires, Gorette 

Randam, Henrique Dantas, João Rodrigo Mattos, Pedro Semanovschi, Sofia Federico, Solange 

Lima, e Sonia Rodrigues. Coincidentemente, na rede de Criação a função de expansores de 

fronteira é exercida pelos mesmos atores, apenas com pequenas mudanças na ordem de 

importância, porém com diferenças pouco relevantes.  

O resultado desta rede de Criação demonstra que os atores buscam compartilhar seus processos 

criativos com pessoas/instituições com relevante atuação e reconhecimento profissional no 

setor, seja no campo público ou privado, ou puramente pela afinidade pessoal e/ou estética no 

campo criativo. Ela se apresenta também mais restrita na sua abrangência, pela própria 

dinâmica desta etapa produtiva (concepção e ideação), em que projetos em estado embrionário, 
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por nem sempre poderem se valer de proteção da propriedade intelectual, não costumam ser 

compartilhados para um número amplo de pessoas, visando preservar a sua confidencialidade. 

Figura 2: Rede de Criação com legenda nos atores centrais 

 

Fonte: elaboração própria. 

LEGENDA: 

Tamanho dos nós: Centralidade de Bonacich (variação 10 a 60). Rótulos dos nós: Centralidade de grau 

(28 centrais). Aresta: espessura da linha: quantidade de associações (citações conjuntas). Layout: Atlas. 

Cores dos nós: 22 comunidades 

 

4.3 Rede de Confiança 

A rede de Confiança agrupa pessoas e organizações que foram citadas como sendo parceiros 

de confiança que os entrevistados costumam priorizar no momento de montar equipes de 

trabalho. 
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Nesta foram identificados 267 atores que estão interligados por 1.095 laços. É interessante 

ressaltar que, apesar de ser o mesmo quantitativo de entrevistados (54), foram mencionados 

um número bem maior de atores citados que as redes de Informação e Criação. 

O tamanho da rede pode estar relacionado com o fato já mencionado da produção audiovisual 

ser normalmente executada a partir de uma equipe volumosa de profissionais de confiança que 

as produtoras costumam contratar para projetos audiovisuais. Apesar da rede em análise ser 

considerada maior pela quantidade de arestas, as métricas indicam resultados muito próximos 

da leitura feita na rede de Criação: os indicadores apontam para uma rede com alta taxa de 

fragmentação, com conexões densas entre os atores que fazem parte dos subgrupos, porém com 

ligações fracas com os atores que estão em outros subgrupos.  

O diâmetro da rede é de 8 pontos, portanto, maior do que a prevista na teoria do Pequeno 

Mundo, que prevê até 6 pontos de separação. A distância média que um ator tem que percorrer 

para alcançar os demais atores da rede é de 3,7 atores. Na rede existem 24 comunidades com 

uma distribuição bastante desequilibrada – apenas duas comunidades possuem entre 10% e 

14% dos atores da rede. Trata-se de uma rede fragmentada com um componente gigante que 

agrupa as 11 comunidades com maior número de atores. As outras 13 comunidades não 

possuem relações identificadas com a rede principal. 

Destaca-se que existem 2.506 diferentes cliques, ou panelinhas, o que é considerado um valor 

elevado para uma rede com o tamanho da rede de Confiança. Os cliques são subgrupos 

formados por pelo menos três atores com laços frequentes. Tais resultados podem ser 

interpretados como sinais de que, no geral, os atores da rede estão distantes uns dos outros, 

porém muito próximos e com laços intensos daqueles com os quais dividem as panelinhas. Os 

dados apontam a existência de uma disposição a colaborar constantemente com os mesmos 

parceiros, o que não surpreende tendo em vista tratar-se da rede de Confiança, na qual os 

entrevistados indicaram as pessoas e organizações que costumam priorizar em projetos 

colaborativos. A análise estrutural da rede identificou a existência de 14 comunidades 

conectadas por laços fracos, o que é um indicativo do potencial de novas colaborações, fora 

das panelinhas, e de que novos fluxos de informações e conteúdos circulem na rede a partir de 

tais conexões. 

O sociograma da Figura 3 permite a visualização da rede de Confiança hierarquizada a partir 

da definição do tamanho dos nós calculada pela Centralidade Geodésica. A métrica indica o 

grau de influência dos atores que estão conectados a outros atores altamente conectados. Já os 
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rótulos indicam os 22 atores com maior número de citações. As cores identificam as 

comunidades nas quais os atores estão inseridos. 

 Figura 3: Rede de Confiança com legenda nos atores centrais 

 

Fonte: elaboração própria. 

LEGENDA: 

Tamanho dos nós: Centralidade de Bonacich (variação 10 a 60). Rótulos dos nós: Centralidade de grau 

(22 centrais). Aresta: espessura da linha: quantidade de associações (citações conjuntas). Layout: Atlas. 

Cores dos nós: 24 comunidades 

 

Este tipo de rede segue a Lei da Potência – poucos atores, por possuírem muitas conexões, são 

centrais para as articulações na rede, enquanto a maioria dos atores, que possuem poucas 

conexões, exercem influência limitada ou localizada. A forte influência destes atores na rede 

os classifica como conectores centrais e expansores de fronteiras: Pedro Semanovschi, 
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Napoleão Cunha, Ana Luiza Penna. Como expansores de fronteira, também se destacam 

Cândida Liberato, Rafael MacCulloch e Marcello Benedictis. É relevante notar a presença 

marcante de profissionais com perfil técnico-artístico como centrais, o que se apresenta como 

um resultado diferente do que foi percebido nas redes de Informação e Criação. 

A rede de Confiança reflete que o número de agentes que atuam no mercado se ampliou, está 

mais diversa e abrangente, porém mantém seus laços de confiança em pequenos núcleos, 

majoritariamente centrados em profissionais de referência nas suas respectivas funções. 

 

4.4 Análise das redes por atributos 

Na abordagem de Análise de Redes Sociais, atributo é a descrição de características que 

permitem a identificação e diferenciação de atores ou grupos de atores na rede, contribuindo 

para uma maior compreensão sobre as formas de interação da rede relacional. Nesta pesquisa, 

além do atributo modularidade, gerado automaticamente pelos algoritmos da ARS, foram 

analisados os atributos Função e Origem a partir das indicações dos respondentes da pesquisa, 

após terem sido validadas e consolidadas. 

Em conjunto, as 56 empresas entrevistadas indicaram para as redes de Informação, Criação e 

Confiança um total de 458 atores, entre profissionais e organizações públicas e privadas. É 

interessante notar que deste total, 67% (308) dos atores foram citados em apenas uma das três 

redes, 26% (119) foram mencionados em duas redes e apenas 7% (31) foram citados nas três. 

A seguir são apresentados os atributos Função e Origem das três redes. 

 

Atributo Função 

Os atores identificados na rede são multimodais, pois são de diferentes tipos, e foram agrupados 

em seis grupos de acordo com o atributo Função: 1) Canais de comunicação especializados 

(sites, grupos de redes sociais e outros) / Formador(a) de opinião/Influenciador(a) digital; 2) 

Organização (pública, privada e da sociedade civil) / Associações e sindicatos de classe; 3) 

Relações pessoais (Familiar/Amizade); 4) Sócio(a) e/ou equipe da empresa; 5) Técnicos 

especializados; e 6) Multifunção. A última categoria foi estabelecida pela pesquisa para agregar 

aqueles atores que receberam indicações diferentes dos entrevistados por conta das diferentes 

áreas que atuam ou posições que ocupam na rede. A Tabela 1 apresenta os percentuais de atores 

identificados nas categorias em cada rede. 
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Tabela 1: Atributo Função 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na rede de Informação, os atores que foram indicados como técnicos especializados do setor 

audiovisual são a maioria dos participantes da rede tendo em vista que representam 34% do 

total. Em seguida, representando 27,1% da rede, estão as organizações públicas, privadas e da 

sociedade civil; e as associações e sindicatos de classe. Os canais de comunicação 

especializados (sites, grupos de redes sociais e outros) e os formadores de opinião e 

influenciadores digitais são 18,5% dos atores mencionados.  

Os atores identificados como técnicos especializados do setor audiovisual também são maioria 

na rede de Criação, representando 40% do total. Vale lembrar que nesta rede foi solicitado aos 

respondentes que indicassem as pessoas ou organizações que os entrevistados convidariam para 

compartilhar o processo criativo de um projeto. Neste sentido, é possível inferir que os atores 

indicados como sócio(a) e/ou equipe da empresa (17,4%) e em multifunções (7%) também são 

profissionais do campo do audiovisual. 

Do mesmo modo, na rede de Confiança a centralidade dos profissionais e organizações do setor 

audiovisual alcança 80% dos atores da rede, se forem somados os percentuais dos técnicos 

especializados (64,8%), dos sócios e equipes das empresas (12,6%) e dos classificados na 

categoria multifunção (2,6%). É importante frisar que nas outras categorias também foram 

citados atores do audiovisual, a exemplo de sites e revistas especializadas que foram 

classificados no primeiro atributo e de órgãos públicos, como a Agência Nacional do Cinema 

(Ancine).  
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Atributo Origem 

No atributo Origem, os atores das redes de Informação, Criação e Confiança foram agrupados 

em quatro categorias: Salvador; Interior da Bahia; Outros Brasil; e Outros Internacional. Os 

resultados do percentual de presença de cada categoria nas três redes são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2: Atributo Origem 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em todas as três redes, destaca-se a participação de profissionais e organizações residentes e 

domiciliadas na cidade de Salvador. Na rede de Informação, há um equilíbrio entre os atores 

identificados como provenientes da capital baiana (43,8%) e aqueles que têm origem em outras 

cidades do Brasil fora da Bahia (43,2%). Os atores do interior do estado são apenas 8% e do 

exterior representam 1,8% dos nós da rede. 

Nas redes de Criação e Confiança, os resultados indicam percentuais de origem muito 

semelhantes. Em ambas as redes, os profissionais e organizações provenientes de Salvador são 

maioria absoluta, com percentuais que chegam a 71% na rede de Criação e 75% na rede de 

Confiança. Já os atores de outros estados brasileiros são 17,4% na rede de Criação e 12,6% na 

rede de Confiança. 

 

6. Considerações finais 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o segmento de produção audiovisual da Bahia 

pela análise de redes sociais informais de informação, criação e confiança. O método de redes 

sociais permitiu fotografar as malhas de relações e calcular diversas medidas para identificação 

de atores centrais e fluxos de elementos que são apropriados e transformados em obras 

audiovisuais. Os resultados da análise de redes sociais levaram à identificação de pistas 

importantes para o entendimento do processo de produção, de criação e formação do capital 

social do segmento audiovisual na Bahia. 
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A análise permitiu verificar que a rede de Informação é relativamente coesa, o que permitiria 

um fluxo equilibrado deste conteúdo. Pode-se inferir que os atores sociais, do setor audiovisual 

baiano, se conhecem e as informações circulam por toda a rede. Entretanto, as métricas 

evidenciam que há uma tendência dos participantes desta rede a buscar informações nas 

mesmas referências e a trocar informações entre pares em pequenos grupos. 

Diferente da rede de Informação, as de Confiança e Criação são mais fragmentadas, 

apresentando várias comunidades isoladas. Particularmente na rede de Criação, a análise 

estrutural permitiu observar que o processo criativo se estabelece por meio de pequenos 

círculos fechados, o que é natural por se tratar de um tema que envolve direitos autorais, que 

na fase de concepção, muitas vezes, não contam ainda com as devidas proteções de propriedade 

intelectual. 

Em relação aos atores centrais e críticos, a análise da rede de Informação revela que no mercado 

as principais fontes são as instituições de fomento e financiamento, as organizações formais e 

informais representativas do setor, eventos formativos e de mercado e os veículos de imprensa 

especializados. Frise-se que a Ancine ainda é o principal ator responsável por prover 

informações às empresas, mesmo diante de um panorama de grande fragilidade institucional. 

Nesta rede, também, destacam-se os profissionais atuantes no cenário regional, nacional e 

internacional e/ou grande capacidade de trânsito entre diferentes grupos do setor audiovisual. 

Nas redes de Confiança e Criação, com as medidas de centralidade calculadas, identificaram-

se atores fundamentais para o entendimento da conformação dessas redes. Pode-se notar que 

os profissionais com perfil técnico-artístico são os mais bem posicionados na rede de 

Confiança. Já na rede de Criação, atributos como polivalência e participação em órgãos 

públicos e associações são fundamentais para a sua posição nas redes estudadas.  

No que se refere ao fluxo de conteúdo, de acordo com a origem, identificou-se que na rede de 

Informação 43,8% dos atores estão em Salvador. Por outro lado, nas outras duas redes 

mapeadas, os profissionais e organizações provenientes de Salvador são maioria absoluta, com 

percentuais que chegam a 71% na rede de Criação e 75% na rede de Confiança. Esses 

resultados apontam, no que se refere às relações de confiança e compartilhamento de ideias 

criativas, o aspecto territorial e o contato mais próximo são fundamentais. Já em relação aos 

fluxos de informações, os laços fora do território, que a maioria das empresas se encontram, 

são, relativamente, mais relevantes. 
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Por fim, cabe ressaltar mais uma vez que o objetivo principal da presente pesquisa é fornecer 

dados e informações que ajudem no entendimento da organização e na identificação de 

potencialidades e limitações do campo do audiovisual baiano. Espera-se que estes resultados 

possam gerar subsídios relevantes para quem atua no segmento: empresários(as), artistas, 

técnicos(as) e fornecedores(as). 
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