
 

 

LINKED – A NOVA CIÊNCIA DOS NETWORKS 

 

De alguma forma sempre estivemos conectados (linked) uns aos outros, pois existe pelo 
menos um elo comum entre todos os seres vivos que é o planeta em que vivemos e no qual 
tecemos uma grande rede da vida. Entretanto, apenas recentemente passamos a 
compreender melhor como dinâmicas de redes se desenvolvem. 

É fato que na nossa sociedade a quantidade de conexões e a velocidade com que elas ocorrem 
estão cada vez maiores. Basta atendermos um telefone celular para estarmos conectados 
imediatamente com outro em qualquer lugar do mundo. Algo similar ocorre quando 
navegamos via internet por links que são criados entre páginas na Web. 

Estamos cada vez mais envolvidos com o discurso de ‘redes’ (networks) na nossa realidade do 
dia a dia. É comum encontrarmos no discurso da mídia citações de: rede de negócio, rede de 
relacionamentos sociais, rede neural, rede digital e até mesmo rede terrorista.  

Estamos cada vez mais envolvidos em redes, somos uma sociedade em rede, mesmo que nem 
sempre tenhamos consciência disso. 

Mas o que é uma rede? Em essência é uma teia de nós (elementos) e links (conexões) entre 
estes nós. Por exemplo, em uma rede social cada indivíduo pode ser considerado como um 
‘nó’ (no sentido técnico do termo) e nossas relações pessoais com outros indivíduos como 
links. 

Conhecer certas propriedades da rede permite compreender porque, apesar de esforços 
individuais de pessoas qualificadas, muitas vezes a sociedade privilegia certos indivíduos 
menos capacitados. Eles podem estar sendo favorecidos pela dinâmica da rede: a 
configuração do todo, do coletivo, pode afetar a realidade das partes. 

Compreender como as redes funcionam na estruturação de mercados e no desenvolvimento 
de comportamentos de compra pode propiciar grandes insights para os negócios. Da mesma 



forma que um entendimento do surgimento de padrões comportamentais coletivos pode 
inspirar formas de atuação de liderança. 

Na natureza e sociedade a maioria das redes é dinâmica, devido à mudança de 
comportamento de seus elementos, entrada e saída dos mesmos e alteração tanto das 
conexões entre os elementos quanto da natureza das interações entre os elementos 
conectados. 

A dinâmica que está presente em várias redes faz com que elas possam ser consideradas como 
sistemas complexos. Da mesma forma o contrário também é verdadeiro: muitos sistemas 
complexos são estudados como sendo redes.  

Entende-se sistema como parte da realidade que forma um todo organizado composto por 
elementos inter-relacionados, e entende-se complexo como algo que possui um 
comportamento de difícil previsibilidade devido a dinâmicas organizacionais não lineares. 
Desta forma, reconhecemos nas redes de grande importância características de sistemas 
complexos. 

Apesar da análise de redes sociais sempre ter sido um objeto de grande interesse sociológico, 
principalmente a partir de meados do século XX, é interessante observar que estudos mais 
aprofundados da dinâmica de redes, que utilizam uma evolução da teoria dos grafos com uma 
abordagem de dinâmica de sistemas e uso intensivo de recursos computacionais, foram 
desenvolvidos apenas a partir dos últimos dez anos, quando se procuraram alternativas às 
tratativas clássicas que consideravam a formação de redes como um processo puramente 
randômico.  

Interessante é que ao ajustar ainda mais nossas lentes para enxergar redes, poderemos ver 
como redes: células, organismos, ecossistemas, malhas viárias e aéreas, centros urbanos, etc. 
Isso torna ainda mais importantes os avanços científicos relacionados à compreensão do 
comportamento das redes. 

Definir e explicar padrões organizacionais comuns às diversas dinâmicas de redes é um dos 
desafios explorados pelo livro Linked, que apresenta de forma bastante palatável a evolução 
do conhecimento científico relativo às redes, principalmente na exploração de conceitos 
como: six degree (expressão que sugere que estamos a poucos links de distância de qualquer 
pessoa do mundo, tal como seis passos), a importância dos links fracos, redes do tipo ‘mundo 
pequeno’ (Small World), redes em crescimento, conectores ou nós preferenciais (Hubs), 
modelo de ‘redes sem escala’ (Scale-Free Network), que são tipos de redes que podem ser 
caracterizadas matematicamente por leis de potência (Power Laws), aptidão para 
conectividade, redes do tipo ‘o vencedor leva tudo’, robustez e vulnerabilidade da rede, 
entre outros. 

O estudo atual das redes se insere em um contexto mais amplo do avanço da ciência, cujas 
fronteiras estão sendo desafiadas pelas chamadas ‘ciências da complexidade’, que estão em 
constante evolução no estudo dos sistemas complexos.  

Abordagens de temas como a dinâmica de redes seguem a linha das ciências da 
complexidade, onde estudos são realizados de forma inter e multidisciplinar, ao mesmo 
tempo em que há a intenção de se identificar princípios organizacionais transdisciplinares. 

Cada estágio na evolução do conteúdo dessas novas ciências provoca novas evoluções, que 
afetam disciplinas diversas. O livro Linked nos trás um desses estágios do conhecimento da 
dinâmica de redes para ser desafiado em sua evolução. Em especial, as descobertas e 
reflexões apresentadas sobre o crescimento da Internet/Web e nossas relações com ela, que 
caracterizam cada vez mais nossa direção para uma sociedade digital,  levam-nos a pensar 
profundamente nas transformações que estamos sujeitos ao longo dos próximos anos, assim 
como, em novos modelos para descrever o comportamento de sistemas complexos. 



Não há como negar que comportamentos de sistemas complexos – objeto das ciências da 
complexidade –, seja qual for a natureza do sistema e abordagem adotada, estão envolvidos 
com não-linearidade, dinâmica evolutiva, auto-organização e o fenômeno da emergência de 
padrões não planejados. Para melhor entendimento da dinâmica de redes esses conceitos se 
fazem bastante úteis, como era de esperar no estudo de um comportamento complexo. 

Uma idéia de não-linearidade pode ser apresentada na seguinte expressão: ‘pequenos eventos 
(causas) podem proporcionar grandes conseqüências (efeitos) e vice-versa’. Nas redes, em 
determinadas condições, pequenos eventos podem desencadear grandes efeitos. 

A dinâmica evolutiva nos remete à idéia que sistemas dinâmicos devem ser  relacionados às 
suas mudanças históricas, pois elementos e relações estão ao longo do tempo em constante 
transformação e com uma interconectividade retroativa. As redes de maior importância estão 
em constante evolução. 

Auto-organização tem sido uma das questões mais exploradas em sistemas complexos, uma 
das idéias associada ao termo é que uma dinâmica organizacional não depende de um 
organismo central de planejamento – seja externo ou interno –, as interações simultâneas dos 
seus componentes individuais podem provocar uma organização não planejada do todo. 
Entender este processo tem sido um desafio no estudo de todos os sistemas complexos, o que 
inclui a dinâmica das redes de maior importância. 
Emergência diz respeito a um padrão organizacional não planejado que emerge. Em sistemas 
complexos este padrão não planejado pode ocorrer devido à auto-organização. O estudo 
topológico das redes trata da identificação destes padrões organizacionais emergentes.  

Mais do que conhecer as partes precisamos conhecer a dinâmica organizacional por trás da 
formação da rede, que faz emergir uma configuração da rede em determinado momento, a 
configuração do todo. Ou seja, precisamos transcender o reducionismo. Entender as inter-
relações simultâneas e seus resultados não planejados é um desafio necessário para tratar os 
problemas complexos em rede que enfrentamos, tais como problemas ambientais, apagões 
elétricos, epidemias, crises financeiras e até mesmo questões sociais mais amplas como a 
distribuição da riqueza. 

O século XXI, com seus desafios, necessita de um maior conhecimento do comportamento de 
sistemas complexos. O desenvolvimento de uma ‘ciência de network’ pode contribuir tanto 
para o desenvolvimento desse conhecimento científico quanto para a construção de uma 
forma ampliada de pensamento, um pensamento mais complexo. 
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