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Vivemos numa era marcada pela interconectividade e pelo conhecimento em rede, no qual o 
antigo paradigma mecanicista e racional já não consegue suportar as crescentes mudanças, 
complexidades e incertezas que permeiam as organizações atuais. 
 
Por sua vez, um novo paradigma ganha forma e espaço, sobretudo naquelas organizações que, 
como super-organismos em constante adaptação, conseguem mudar padrões arcaicos de 
pensamento e ação. Neste contexto, o RH tem uma vital importância para contribuir no 
processo de adaptação organizacional. 
 
Tradicionalmente, o enfoque do RH tem sido no capital humano, definido como os 
conhecimentos, capacidades e experiências de cada colaborador dentro de uma organização. 
Contudo, o novo paradigma da interconectividade muda o foco no colaborador isolado para o 
colaborador em rede, o que implica complementar a gestão do Capital Humano com a gestão 
do Capital Social ou Relacional. 
 
O que é Capital Social e como este pode beneficiar o desempenho do Capital 
Humano? 
 
O termo Capital Social refere às redes de relacionamento baseadas na confiança, cooperação e 
inovação que são desenvolvidas pelos indivíduos dentro e fora da organização, facilitando o 
acesso à informação e ao conhecimento. Tais redes podem adotar um caráter formal 
(determinadas pelos laços hierárquicos, próprios do organograma formal), mas, sobretudo, são 
de natureza informal, envolvendo laços horizontais (entre pares) e diagonais (entre 
colaboradores de distintas áreas e stakeholders). 
 
O Capital Social é a amálgama que interconecta as várias formas do Capital Humano, criando o 
ativo intangível mais valioso das organizações: a redes humanas de trabalho. Os benefícios da 
Gestão do Capital Social para os executivos foram brilhantemente identificados pelo sociólogo 
Ronald Burt da Universidade de Chicago. Burt conduziu investigações que analisaram as 
estruturas de rede do Capital Social de colaboradores chaves em distintas organizações. 
 
Ele chegou à conclusão de que aqueles executivos que desenvolvem Capital Social de 
qualidade - criando "pontes" com pessoas e grupos em regiões estratégicas das suas redes, 
denominadas por Burt como "buracos estruturais" (structural holes) - destacam-se 
marcadamente de seus pares nos seguintes aspectos: 
 
- obtém promoções mais velozmente; 
 
- são avaliados de maneiras mais satisfatórias; 



 
- aprendem mais sobre o ambiente organizacional e o mercado no qual atuam; 
 
- melhoram a eficácia e a eficiência das equipes que integram e dirigem; 
 
- contribuem mais com o bem comum organizacional. 
 
A avaliação do capital humano em rede - Um das principais consequências da crise atual são 
as reestruturações das organizações. Estes processos traumáticos são muitas vezes 
potencializados pela miopia dos tomadores de decisão em perceberem que os colaboradores 
que saem da organização não só levam consigo suas capacidades, conhecimentos e 
experiências (o Capital Humano), mas também suas valiosas redes interpessoais baseadas na 
confiança, cooperação e inovação, enfraquecendo assim o Capital Social Corporativo. 
 
Essa questão pode tomar dimensões maiores quando se trata da saída de líderes informais, 
que são aqueles que não são impostos pelo organograma formal, mas emergem das redes 
informais as quais articulam e mobilizam. Se de fato estes líderes contribuem positivamente 
com a organização, sua saída pode intensificar as falhas na comunicação e o clima de incerteza 
e desmotivação, enfraquecendo a rede de comunicação informal que, em definitivo, é o motor 
que movimenta a roda do trabalho cotidiano. 
 
Nestes casos, a avaliação da interconectividade entre os colaboradores e a identificação 
daqueles cujo Capital Social é estratégico para a organização - seja como integrador entre 
áreas, difusor de informações chaves ou gerador de sinergia entre equipes e projetos - é o 
primeiro passo para sua retenção, possibilitando posteriores ações de reforço e 
desenvolvimento das redes que criam e sustentam o Capital Social Corporativo. 
 
Novos paradigmas - novas ferramentas - Para que o enfoque de redes do Capital Social não 
corra o risco de ser tomar meramente como uma metáfora dos novos tempos, o management 
em geral e o RH em particular, contam hoje com uma poderosa metodologia para o 
diagnóstico quantitativo e qualitativo do capital humano em rede. 
 
Estamos falando da Análise de Redes Organizacionais, que possui um rico embasamento 
teórico metodológico e já está sendo utilizada pelas principais organizações da Fortune 500, 
tais como: IBM, Intel, HP, 3M, Xerox e Novartis. 
 
No caso específico do RH, a Análise de Redes Organizacionais posiciona-se como um 
complemento dos métodos de avaliação já existentes, criando indicadores de desempenho dos 
colaboradores em termos relacionais, identificando atores centrais, periféricos e comunidades 
de prática em redes estratégicas de cooperação, inovação, confiança e motivação. 
 
Em termos mais amplos, o enfoque de redes do Capital Social possibilita diagnosticar a saúde 
comunicacional da organização como um todo, sendo insumo estratégico para o desenho e 
gerenciamento de organizações mais inteligentes, integradas e organicamente interconectadas 
por um Capital Humano em rede. 
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