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Resumo:  

O estudo buscou constatar a influência do sistema de redes de relações sociais 
no exercício de empreender na prestação de serviços odontológicos. Os 
construtos empreendedorismo e relações sociais foram enfatizados, tendo por 
arcabouço metodológico a Teoria dos Grafos. Em relação à coleta de dados, 
na fase qualitativa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com nove 
profissionais de Odontologia que atuam na região de Belo Horizonte, Minas 
Gerais.  Seis possuem empreendimentos odontológicos considerados de 
“sucesso”. No contexto, o conceito de “sucesso” significa apenas o 
reconhecimento profissional e a consolidação da estrutura do empreendimento 
odontológico na concepção do odontólogo empreendedor. Os outros três 
entrevistados, que não obtiveram “sucesso” em seu empreendimento, também 
foram submetidos às entrevistas e às mesmas análises, sendo enquadrados 
nessa pesquisa como profissionais de “insucesso”. A análise quantitativa da 
pesquisa foi ancorada através da Análise das Redes Sociais, fundamentada 
pela Teoria dos Grafos, como arcabouço de todo o processo de mensuração 
de dados. Dessa forma, comparou-se a rede de contatos de cada um, bem 
como os índices de centralidade. Percebeu-se que, em alguns casos, o 
network não teve tanta importância no sucesso do empreendimento, enquanto 
em outros, a rede de relações sociais foi primordial para o crescimento do 
empreendimento do profissional. Pôde-se constatar que, às vezes, uma rede 
de contatos complexa e coesa, com vários atores e várias ramificações de 
laços, não é essencial para o sucesso do empreendimento. Há outros fatores 
correlacionados que podem definir o futuro de um consultório ou clínica.  Já em 
outros casos, uma rede de pouca abrangência, com poucos atores, não é 
necessariamente sinônimo de fracasso no empreendimento.  
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