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INTERATIVIDADE  E CONECTIVIDADE   
INFORMATIVA PARA A INTELIGÊNCIA 

COMPETITIVA 
                    Maria Aparecida de Assunção1 

______________________________________________________________________________________ 

O presente ensaio tem como objetivo identificar  qual a relação dos modelos organizacionais e suas 
possibilidades de conectividade e interatividade para a competitividade organizacional.  Na introdução 
faz-se uma análise dos conceitos tratados sob o ponto de vista da CI para compreender a relação desses 
conceitos com os modelos organizacionais de interatividade e conectividade. Considera esses conceitos, 
para obter entendimento de algumas consequências trazidas pelas intervenções mediadas pelas 
tecnologias de informação e comunicação. Em seguida, discorre  a visão de alguns autores sobre modelos 
de gestão,  como também  definições sobre interatividade e conectividade  visando mostrar que o 
ciberespaço, a comunicação e informacão envolvidas, as conexões múltiplas,  a possibilidade de 
intervenção e as interações se dão por diferentes pessoas e necessidades  de informação. Esse 
ensaio apresenta, também,   revisão conceitual na disciplina corporativa denominada inteligência 
competitiva (IC).  Procura trazer reflexões sobre as redes sociais, suas possibilidades conectivas,  
interativas e sua organização, entendendo que a sua  utilização como ferramenta de relacionamento  serve 
para aproximar as empresas do seu ambiente de negócio.    

 

Palavras-chave: conectividade, interatividade, tecnologias de informação e comunicação,  ciência da 
informação, competitividade organizacional. 
 
ABSTRACT: The present essay has the objective to identify the relationship between organizations models and its 
possibilities of connectivity and interactivity to organizational competitiveness. As introduction, there is an analysis of IC 
viewpoint concepts to understand the relationship between these organization models of interactivity and connectivity to 
competitive intelligence. Use these concepts to understand some consequences brought by interventions mediated by 
information technologies and communication. Next, this work presents the vision of some authors about management 
models as to definitions about interactivity and connectivity aiming to show that, in cyberspace, communication and 
information, multiple connections, interaction and the possibility of intervention are given by different people and 
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information needs. This essay seeks to bring reasoning about social networks e its organization, and its use to bring 
companies and its business environment together 
 

1. Introdução 

 

Este estudo foi motivado pela curiosidade de compreender como se dão as ligações entre as pessoas 

na busca de informações, para o exercício de suas atividades em seus ambientes de trabalho.  Esta curiosidade 

nos remete a  entender qual a  relação dos modelos organizacionais e suas possibilidades de conectividade e 

interatividade informativa  para a competitividade organizacional. Na tentativa de organizar o nosso raciocínio 

para alinhar a curiosidade citada acima com os fundamentos da Ciencia da Informação apresentados na 

disciplina,  percebemos que a mesma se aproxima da visão de alguns autores. 

O estudo de Bates (1999, p. 1.048) preocupa-se com a questão social, ou seja, como as pessoas se 

relacionam, procuram e usam informação. Essa   grande  questão  de  Bates   se  relaciona  ao  ser  humano  e  

seu comportamento informacional, que acaba produzindo os padrões de texto úteis em projetos com uso de 

Processamento da Linguagem Natural (PLN) para engenharia da informação e do conhecimento. 

Outros dois trechos de Bates (1999, p. 1.049) contribuíram para compreeder o conceito de “desafio 

multidisciplinar” da Ciência da Informação: “[...] Outro aspecto se refere ao interesse e utilidade de outra área 

multidisciplinar envolvida no contexto: a Inteligência Competitiva.” Os  conceitos  de  informação,  

conhecimento  e  inteligência  estão  cada  vez  mais interconectados na era da informação e este ensaio, 

elabora, de um ponto de vista pragmático, uma síntese envolvendo esses três aspectos sociotécnicos do 

comportamento humano individual e coletivo nas organizações para a prática da  conectividade e interatividade 

informativa para a inteligência competitiva. 

Procede tratar também, neste presente ensaio, das relações entre epistemologia e ciência da 

informação no tocante aos  paradigmas epistemológicos predominantes na ciência da informação, tratados por 

Capurro (2003): o paradigma físico, cognitivo e social, como não sendo os únicos que explicam as bases 

epistemológicas da ciência da informação, mas, como complementares, para compreensão dessa ciência. O 

paradigma físico: em essência postula que há algo, um objeto físico, que um emissor transmite 

a um receptor; o paradigma cognitivo, representado especialmente por B. C. Brookes (1980), trata 

a CI como parte integrante das ciencias cognitivas e destaca sua natureza como objeto de estudo 

empírico e teórico;  paradigma social: com ênfase nas necessidades do usuário (Peter Ingwersen), 

em situações problemas Wersig (1975) e nos modelos mentais de Pertti Vakkari (CAPURRO, 1991; 

CAPURRO, 2003). 
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Peter Ingwersen tenta integrar dinamicamente o objeto perdido desse paradigma cognitivo sem sujeito 

cognoscente, que é o usuário. Ingwersen toma elementos da teoria dos estados cognitivos  (Ingwersen 1992, 

1995, 1999).  

 A argumentação de Wersig & Newlling (1975),  ao apontar que o desenvolvimento da CI se deve à 

importancia que tem para a sociedade os problemas de informação, ou seja, a disponbilização do 

conhecimento é uma temática de responsabilidade social. 

Após a Segunda Guerra Mundial, Bush [1945, apud Saracevic, 1996, p. 42] apontou como 

problema a “tarefa massiva de tornar mais acessível um acervo crescente de conhecimento” 

propondo, como solução, o emprego de tecnologias na recuperação da informação, cuja teoria 

abordou em seu projeto Memex. Porém, o termo recuperação da informação acabou sendo efetivamente 

cunhado por Mooers [1951, apud Saracevic, 1996], ao englobar aspectos intelectuais e tecnológicos 

para a descrição de informações e suas especificidades para a busca. 

A proposta de Vannevar Bush (1945), ao reconhecer que a base da CI  tem relação com os processos 

de comunicação humana”, ou ainda, como Belkin e Robertson (1976) resumiram que “o propósito da CI é 

facilitar a comunicação de informação entre seres humanos”. Do mesmo modo, Becker (1976) conceitua a CI 

como “o estudo do modo pelo qual as pessoas criam, usam e comunicam informação”. 

Todos os aspectos citados são de preocupação da CI que busca estudar esses fenômenos pertinentes 

ao seu objeto. Os fenômenos e o objeto em estudo da CI, de acordo com Ingwersen [1992], 

consistem em facilitar a comunicação da informação desejada (armazenada) entre o gerador 

humano e o usuário.  

Saracevic [apud  Ortega, 2004], por sua  vez, considera como  objeto  da  CI “[...]  o 

comportamento, as propriedades e os efeitos da informação em todas as suas facetas, tanto quanto  

os vários processos da comunicação que afetam e são afetados pelo homem. Pois, de acordo com o  

autor, a CI se preocupa com a dinâmica e a estática do conhecimento (fontes, organização, criação,  

dispersão,   distribuição,   utilização,   expressão   bibliográfica   e   obsolescência);   aspectos  

comunicacionais do homem produtor e usuário de informação; representação da informação; o 

funcionamento do sistema de informação (bibliotecas e serviços de armazenagem, recuperação e 

processamento de dados). O autor, portanto, muda o foco do objeto não mais para a informação 

registrada, mas para seus efeitos diante do uso da mesma.  
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Saracevic (1990) redefine CI no enfoque contemporâneo “[…] efetiva comunicação do conhecimento 

e de seus registros entre os seres humanos  no contexto social, institucional ou individual do uso e das 

necessidades de  informação”. 

Voltando ao pensamento de Vannevar Bush (1945), quanto à problemática na compreensão da 

informação e a comunicação nos aspectos comportamentais e tecnológicos, no tocante à “acessibilidade de 

acervo de conhecimento” como uma questão complexa, isso demanda o entendimento pela visão 

interdisciplinar. 

 Borko (1968) resume que a “CI é a disciplina que investiga as propiedades e o campo da informação, 

as forças que governam seus fluxos e os meios de processá-la para otimizar sua acessibilidade e uso”. 

 Goffman (1970) sintetiza que “[…] a tarefa da CI é o estudo das propiedades dos processos de 

comunicação que devem ser traduzidos no desenho de um sistema de informação apropriado para uma dada 

situação física. 

Para argumentar  a respeito de  informações e conhecimentos que trafegam nas redes, daquilo que é 

armazenado em computadores, são representáveis e motivos para promover a interatividade e conectividade 

entre as pessoas. MATHEUS & SILVA (2006) dizem que “o uso da Análise de Redes Sociais (ARS) vem 

crescendo significativamente nos últimos vinte anos. Tal crescimento vem ocorrendo em função do aumento 

da quantidade de dados disponíveis para análise, do desenvolvimento nas áreas de informática e 

processamento de dados - com o consequente aumento do poder computacional à disposição dos 

pesquisadores –,  e da ampliação dos assuntos de interesse e das áreas de conhecimento que utilizam a ARS”. 

MATHEUS & SILVA (2006)  narram que  “sob a perspectiva da Ciência da Informação (CI), as 

ligações estudadas por meio da ARS dentro das organizações são capazes de identificar e analisar os fluxos de 

informação entre os atores. Assim, dentro dos programas de CI que têm como objeto de investigação os fluxos 

de informação e a geração de conhecimento no âmbito das empresas e outras organizações, pode-se contar 

com uma ampla literatura que utiliza a metodologia de análise de rede sociais, sendo necessário apenas ajustar 

o enfoque para a pesquisa na área da CI” . 

Outros  estudos utilizando a ARS que são pertinentes à CI, citados por  MATHEUS & SILVA 

(2006), são:  “as comunicações entre atores (nós) para a obtenção de informações vantajosas ( BURT, 2001; 

BURT, 1995); o envio de mensagens eletrônicas entre pessoas, como feito no trabalho sobre troca de 

mensagens eletrônicas, a análise de redes de empresas em clusters ou arranjos produtivos locais (APL's); o 

estudo de redes de pequenas e médias empresas, empreendedorismo e redes familiares (e as redes entre 

grandes empresas e seus fornecedores)”.  
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2. Referêncial Teórico 

2.1. Modelos de Gestão 

 
O modelo de  gestão refere-se à forma  como as  empresas organizam suas atividades  com a aplicação 

de  procedimentos,  normas   e  regras   alinhados   aos  valores  e  às  crenças que determinam  as  escolhas  por 

determinados  comportamentos.  Dessa forma,  a  gestão   da  empresa  reflete  sua cultura organizacional,  seus 

valores, sua visão e missão. Daí concluirmos que gestão supõe um misto de tecnologias, ou seja, um conjunto 

de conhecimentos sistematizados e princípios estabelecidos que se desdobram em técnicas e procedimentos de 

trabalho (MOTA, 1986). 

Os grandes acontecimentos que marcaram a história da civilização são os pontos de partida para o 

início de cada era retratada na evolução dos modelos de gestão empresarial. A partir dos diferentes modelos 

apresentados neste ensaio, descrevem-se as dificuldades e transformações vividas em diferentes momentos da 

administração, bem como as influências de alguns países sobre outros. Marcada pela contribuição de Frederick 

Taylor, inicia-se a discussão abordando a Era da Produção em Massa, caracterizada pela superespecialização 

do trabalhador no desempenho das tarefas, ressaltando o estudo dos tempos e movimentos. Vale salientar os 

princípios adotados por Henry Ford em sua fábrica de automóveis e a sua importante contribuição por meio da 

conquista da elevação da produtividade com a criação da linha de montagem. A era da produção em massa foi 

marcada também pelo inchaço das organizações. Este inchaço originou a criação da Escola Burocrática, que, 

por sua vez, foi o marco da passagem da Era da Produção em Massa para a Era da Eficiência. A teoria da 

Burocracia, proposta por Weber, tinha como característica a criação de diversas regras e padrões acerca do 

trabalho, hierarquia e relações interpessoais. Tal abordagem exauriu-se com o tempo, dando espaço às novas 

filosofias, centradas no sistema e nos recursos humanos, resultando em abordagens mais innovadoras (PUGH, 

2004). 

 Nesse sentido, atendia-se a uma nova filosofia de mercado onde o produto passara a apresentar uma 

nova característica, ou seja, atribuía-se a ele as demandas do cliente. A transformação discutida nesse contexto 

incentivou as eras da Qualidade e, posteriormente, a da Competitividade. Vale salientar a evolução das eras e 

modelos de gestão, descrevendo os seus impactos sofridos como a elevação da produtividade atingida com o 

passar do tempo. Uma vez que tais mudanças não se mostram tão expressivas e perceptíveis nas sociedades – 

considerando que os novos paradigmas geralmente não são aceitos – a evolução nem sempre é bem vinda, 

produzindo um grau substancial de insegurança.  Foi durante esta  Era da Qualidade que começaram a surgir 

os novos Modelos de Gestão. O primeiro deles foi a Administração Japonesa, tida como um grande marco na 
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história da administração. A economia japonesa do pós-guerra superou, em curto espaço de tempo, as mais 

otimistas das expectativas, tornando-se um grande símbolo de evolução. Um dos conceitos criados por este 

modelo de gestão foi a implantação da qualidade total que ganhou olhares do mundo inteiro, sendo 

desenvolvida em países tanto de primeiro quanto de terceiro mundo, com ressalvas para os resultados que 

muitas vezes não eram tão positivos quanto o esperado (DEMING, 1990). 

No cenário atual, a realidade das  organizações demonstra influências das diferentes eras e modelos de 

gestão, uma vez que as práticas desenvolvidas no trabalho apresentam reflexos desta evolução. Em uma 

mesma empresa, percebem-se aspectos de diferentes modelos de gestão. Este fato pode refletir na alta 

competitividade a qual se submetem, nos dias de hoje, as organizações. Com isso, os administradores 

procuram buscar, para cada setor de suas empresas, a forma ou modelo que melhor se adeque aos funcionários 

e suas realidades. Esse fenômeno pode ser facilmente percebido quando se analisa as empresas sob a ótica dos 

programas motivacionais, onde normalmente os modelos de premiação são diferenciados dos setores 

produtivos para os setores administrativos. O reflexo dessa alta competitividade é, na verdade, a reprodução de 

um fenômeno ocorrido no passado. Trata-se de um momento em que as empresas perceberam a diversidade 

de demandas dos clientes e resolveram diversificar também seus produtos. Hoje, tal fenômeno também ocorre 

em suas relações internas, buscando interagir de formas diferenciadas no sentido de atender aos seus 

colaboradores internos e suas diferentes necessidades (OLIVEIRA, 2010).  

 

2.2. Interatividade 

 A origem da palavra interatividade, é da  década de 60, originado do neologismo 

interactivity. Ele foi utilizado, nesta época, para denominar o que os pesquisadores da área de 

informática entendiam como uma nova qualidade à computação interativa, presumindo a 

incorporação de dispositivos de entrada e saída dos sistemas computacionais FRAGOSO (2001). 

 Para Lévy (1993), “são as  interações e conexões entre as pessoas o que posibilita o surgimento de 

novos e mais complexos padrões globais de comportamento, e que são estes novos padrões, por sua vez, que 

conduzem a novas direções estratégicas, que as informações, os relacionamentos que permitem a troca dessas 

informações, e a identidade produzida nesse processo são os três elementos básicos que levam ao surgimento 

das estruturas e não o contrário” . 

Para Derrick de Kerckhove (2003, p.16), "as mídias funcionam como interfaces entre a linguagem, 

corpo e mundo". Interfaces são, também, sob outro ponto de vista, cápsulas de ‘amigabilidade’ (ou de 
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‘usabilidade’, como preferem alguns), de disponibilização, facilitação, evidenciação de recursos e 

possibilidades de controle e participação. 

A grande contribuição das novas tecnologias de informática e comunicação é que, ao mesmo tempo 

que elas rompem as barreiras espaço-temporais, possibilitando a comunicação à distância e em tempo real de 

múltiplos sujeitos geograficamente dispersos, fornecem estruturas técnicas para a comunicação e o acesso à 

informação em rede. A possibilidade de trabalho em rede, tanto como estrutura de acesso e tratamento da 

informação, quanto como estrutura de intercâmbio e de atividade colaborativa, constitui, sem dúvida alguma, a 

grande qualidade dessas tecnologias (LUNENFELD, 1999, p.106).  

2.3. Conectividade 

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. 

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 (BURT, 2009). 

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. O Capital Social interconecta as várias formas do Capital Humano, criando o 

ativo intangível mais valioso das organizações: a redes humanas de trabalho (Burt, 2009, p. 39-65). 

 No mundo todo, pessoas conectam-se a fontes remotas de dados, às memórias providas pelos bancos 

de dados geograficamente distribuídos. Pessoas se comunicam, enviam mensagens, participam de 

conferências, interagem em ambientes virtuais, participam de competições, estudam, aprendem, em tempos 

diversos, síncronos e/ou assíncronos. Do ponto de vista do suporte, estas e outras atividades são possíveis 

graças a uma combinação complexa de tecnologias de informação e de comunicação. São estes aparatos 

técnicos os oportunizadores do armazenamento, do processamento, da interpretação, da conversão de padrões 

e, finalmente, das conexões. (Almeida, 2004).  

2.4. Teoria das Redes 

O termo genérico “rede” define um conjunto de entidades (objetos, pessoas etc.) interligados uns aos 

outros. Uma rede permite assim circular elementos materiais ou imateriais entre cada uma destas entidades, de 

acordo com regras bem definidas (CASTELLS, 2003). 

Abaixo alguns itens sobre o que são (e o que não são) as redes sociais na visão de Augusto de 
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Franco (2009): 

“1 - Redes sociais são pessoas interagindo segundo um padrão de organização de rede 
distribuída. Redes distribuídas são redes  mais distribuídas do  que centralizadas (isso é apenas 
uma convenção, mas é uma definição razoável). Redes mais centralizadas do que 
distribuídas são hierarquias. 2 - Redes sociais são padrões de organização em que há 
abundância de caminhos. Hierarquias são o oposto: um campo onde se gerou 
(artificialmente) escassez de caminhos.  Redes sociais são ambientes de interação, não 
de participação. 3 - Redes sociais não são sites de relacionamento. Como o nome está 
dizendo, elas são sociais mesmo, não digitais ou virtuais. Blogs nada têm a ver com redes. 
Já a blogosfera,  sim,  pode ser um bom  exemplo  de  rede  distribuída.  Mas  também  não  
é  uma  rede social. Redes sociais são pessoas interagindo, não ferramentas de publicação ou 
de interação. Redes sociais são sempre redes de pessoas. Redes de instituições 
hierárquicas não podem ser redes distribuídas. Redes sociais distribuídas são sempre redes 
de cooperação: tal como a liberdade, a cooperação é um atributo do modo como os seres 
humanos se organizam e nada mais.” 

 
Augusto de Franco (2009) em seus estudos sobre  as  redes sociais utiliza  os famosos 

diagramas de Paul Baran (1964) para representar os três tipos de redes sociais como sendo:  centralizada, 

descentralizada e distribuida, conforme figuras abaixo. “As distribuídas e centralizadas são casos limites. As 

redes sociais que conhecemos   têm   graus   de   distribuição (ou   de  centralização) diferentes, no 

intervalo entre a máxima centralização (centralizada) e a máxima distribuição (distribuída). Se o grau de 

distribuição é maior do que o grau de centralização, então  rede pode ser considerada distribuída. Isso, 

evidentemente, é uma mera convenção, mas faz sentido”, conforme figura 1 abaixo.  

Nos três desenhos da Fig 1, os pontos são os mesmos, o que varia é a forma de conexão entre eles. 

Redes propriamente ditas na visão de Augusto de Franco são apenas as redes distribuídas (terceiro grifo nos 

diagramas da figura citada), pois as outras duas topologías, centralizada e descentralizada podem ser 

chamadas de redes, mas apenas como casos particulares (em termos matemáticos), porque, em sua essência, 

são hierarquias. Para que ocorra a articulação, em primeiro lugar, é necessário conectar pessoas ou redes 

propriamente ditas (distribuídas), ou seja, a conexão horizontal de instituições hierárquicas não gera redes 

distribuídas, pela simples razão de que o fluxo pode ser interrompido em cada nodo e, se isso acontecer, a 

topología passa a ser descentralizada. Em segundo lugar, para artiuclar redes é ncessário conectar as pessoas 

entre si e não apenas com um centro articular ou coordenador. 

As iniciativas de articular redes  não costumam funcionar porque, em geral, conectam-se instituições 

hierárquicas e não pessoas (ou redes distribuídas de pessoas), ou quando conectam-se pessoas, instituí-se o 

pretexto de realizar o trabalho de animaçao da rede com um centro coordenador, que mantém, de fato, uma 

ligaçao direta e transitiva com cada nodo da rede, mas que, na prática, acaba funcionando como uma espécie 

de direçao que decide o que vai ser feito em termos coletivo (FRANCO 2009). 
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FONTE: FRANCO, Augusto de. 2009: 10 escritos sobre redes sociais  - São Paulo: 2010. 128 p. 

 

2.5. Inteligência Competitiva  

O conceito de inteligência competitiva vem sendo estudado desde 1960 sob a abordagem de diversos 

autores. 

No contexto, em que as organizações passam a se preocupar mais com o que  

acontece em seu ambiente externo, especificamente com os seus concorrentes, surge a atividade de 

Inteligência Competitiva (IC), uma evolução dos estudos sobre monitoramento ambiental como tentativa de 

apontar um caminho para esse processo de se transformar a informação do concorrente em recurso 

estratégico. A justificativa está baseada na premissa de que a gestão das organizações  no  contexto  da  

sociedade  da  informação  necessita  desenvolver processos para monitorar continuamente os seus 

concorrentes: “Monitoramento contínuo dos competidores, dos usuários, dos fornecedores e de outras 

forças industriais devem tornar-se uma parte integrante do processo de gestão estratégica das organizações” 

(TARAPANOFF, 2001, p. 45).  
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Davenport   e   Prusak (1998),   apesar   de   reconhecerem   que   o  conhecimento  em  

ação  pode  ser  tratado  como  outra  categoria,  preferem  monitoramento ambiental, como tentativa de apontar 

um caminho para esse processo de se transformar a informação do concorrente em recurso estratégico. A 

justificativa está baseada na premissa de que a gestão das organizações  no  contexto  da  sociedade  da  

informação  necessita  desenvolver processos para monitorar continuamente os seus concorrentes.   

Para Taranapoff (2001), a IC é mais do que uma simples ferramenta útil na gestão da informação, 

pois ela compreende uma nova síntese teórica no tratamento da informação   para   a   tomada   de   decisão,   

uma   metodologia   que   permite   o monitoramento informacional da ambiência que, quando sistematizado e 

analisado, pode  apoiar  a  tomada  de  decisão.   

 

3. CONCLUSÃO 

 Observa-se, com o referencial teórico citado, o entendimento da relação dos modelos organizacionais 

e suas possibilidades de conectividade e interatividade para a competitividade organizacional, só poderá se 

realizar a partir do modelo organizacional flexível com o modelo de rede social distribuída, de fato existente, 

pois as organizações em rede mais centralizadas dificultam a comunicação, a conectividade e a interatividade 

para a inteligencia competitiva. 

Mesmo com as novas tecnologias mediando o processo comunicacional,  passando a adquirir 

dimensões que, se não são totalmente novas, podem agora ser profundamente innovadoras, as relações 

educativas tornam-se pluridirecionadas e dinâmicas, possibilitando a todos os interessados interagir no próprio 

processo, rompendo com velhos modelos pedagógicos que só conhecem a comunicação unilateral que 

privilegia o emissor, onisciente e onipotente, desconsiderando as peculiaridades do receptor, desde que o 

modelo organizacional e a hierarquia existente não sejam impecílios. 

Procurou-se também identificar traços que contribuíram para a fundamentação da ciência da 

informação como uma ciência com característica social, seguindo-se com uma argumentação de cunho 

epistemológico acerca da possibilidade da ciência da informação como ciência social, avançando na definição 

de seu objeto mediante comparação com área de comunicação social. Uma imagem, da ordem da metáfora 

tentando posicionar a Ciência da Informação como Ciência Social com características hermenéuticas na visão 

de Capurro (2003), ao tratar o papel da hermenêutica em relação à CI, permitiu observar que, em uma 

sociedade humana entendida como sociedade de mensagens com suas estruturas e centros de poder,  as  redes 

sociais com   grau   máximo  de distribuição, intituladas “distribuídas”, na visão de Augusto de 
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Franco, configuram-se como modelo adequado de interatividade e conectividade devido à dinâmica das 

redes, tendo em vista o motivo ou “o que” os membros das mesmas estejam organizados a fazer, ou seja, 

as redes farão coisas que seus membros quiserem fazer, e só farão coisas conjuntas os membros de uma 

rede que quiserem fazer aquelas coisas. 

Dizer que as pessoas estão conectadas umas com as outras significa mais do que fornecer a cada 

uma o contato, é necessário que elas se conectem realmente, dispondo assim ambiente para fazer isso, 

para entrar em contato umas com as outras. Percebe-se a necessidade da liberdade para que o que já existe 

possa ser capaz de regular a si mesmo. 

E a inteligência competitiva se fará pela transformação do conhecimento, realizada por meio de 

síntese  cumulativa em ambientes de rede distribuída, que permitem a liberdade para se regular a si mesmo, 

não inibindo a criatividade e a inovação, pela centralização e hierarquização. Então, organizações mais 

centralizadas e hierarquizadas teriam mais dificuldade de inteligencia competitiva. 
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