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1.

Introdução
A literatura recente em política externa brasileira tem chamado a atenção para uma

pluralização de atores (Cason e Power 2009), para a horizontalização e verticalização do
seu processo decisório (Pinheiro e Milani 2012), sugerindo ir além da centralização e
monopólio do Ministério das Relações Exteriores (MRE ou Itamaraty doravante),
conjuntamente a atuação do legislativo em matérias de política exterior (Diniz e Ribeiro
2008) ou mesmo os aumentos de burocracias internacionais em demais setores do poder
executivo federal (Badin e França 2010). Em relação a esses aspectos, em especial o
último, ficam em abertas as verificações a respeito, de um lado, da possibilidade de
participação dos próprios diplomatas na institucionalização das burocracias internacionais
no âmbito do executivo federal, e de outro, reforça-se também a dificuldade de acessar de
fato os distintos graus de conflito ou cooperação inter-burocráticos, ampla e
comparativamente, no âmbito da política exterior, e que poderiam empiricamente
confirmar ganhos ou perdas de competências para um e outro lado. No entanto e como
proponho no presente artigo, as redes de relacionamentos do MRE pela via de participação
de seus diplomatas por instituições podem nos sugerir uma via de compreensão do palco
dessas interações.
Nessa esteira ao optarmos por esse objeto, que segue como alta capacidade de
coordenação e de apoio da política exterior nacional no poder executivo e em especial para
a presidência da república, podemos desenhar a estrutura de relacionamentos interorganizacionais do Itamaraty, que podem funcionar como uma proxy das prioridades
institucionais desse ministério em que se derivam potencialmente policies das mais
variadas. Isto é, as participações de diplomatas por distintas instituições podem, em última
instancia, revelar padrões a respeito das maiores ou menores atividades do MRE em seus
relacionamentos institucionais.
As pesquisas que se utilizaram do método de análise em política externa (APE) tem
dado crescente ênfase para a política burocrática com o objetivo de explicar os resultados
de política externa, de modo mais proeminente desde o trabalho seminal de Allison (1971).
No modelo burocrático ou governamental desse autor no livro Essence of Decision, o papel
burocrático, a posição dos atores (políticos e burocratas) e a missão organizacional, tem
peso para o cálculo decisório do policymaking. Os indivíduos por possuírem mandatos de
suas instituições, com distintos objetivos pessoais e organizacionais, terminam por
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configurar disputas por interesses e preferencias setoriais, de acordo com os objetivos de
cada ator e a organização que representa (Allison 1971). Mesmo frente a complexidade do
modelo explicativo e suas limitações, Allison trouxe a competição política para o centro
da chamada política burocrática (bureaucratic politics).
Adiciona-se a isso o fato de que o processo decisório não é exclusivamente
resultado de disputas, mas também de múltiplos processos de interação entre os atores
junto dos mecanismos institucionais, que são componentes fundamentais para explicar
como preferencias individuais resultam em decisões coletivas e em policies (Stein 2006).
Isto é, uma das vantagens da utilização da APE e da abordagem aqui sugerida é seu caráter
interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, em que optamos especificamente no
diálogo entre a ciência política e a política pública (Hudson 2013), e a análise de redes
(Hafner-Burton et.al. 2009).
Em pontos de contato comum entre essas áreas, reforçamos que o principal pilar da
política, o poder, é essencialmente relacional e os recursos que o alimentam não são
construtores unitários mas sim dependentes de uma ampla gama de conexões entre atores
e recursos (McClurg e Lazer 2014). A política, portanto, envolve vários processos
interdependentes desde a disputa até a delegação e o compromisso, que ocorrem em função
da interação dos atores de maneira não atomizada (Huckfeldt 2009), em que um ou mais
de um ator, busca poder e vantagens a despeito da resistência dos demais (Wu e Knoke
2013, 154).
O mesmo vale para o processo de produção de políticas públicas ou policymaking em
que atores para obter recursos que não possuem, tem de estabelecer estratégias de obtenção
de recursos com os demais atores geralmente cedendo parte de seus próprios recursos para
tal (idem). Desse modo, o policy network é concebido como uma estrutura de arranjo
específica para o policymaking4, em que operam as organizações formais, tal qual um
ministério – ou partidos, associações, grupos de interesse etc. (Kenis e Schneider 1991).
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Conforme os autores: “A policy network is described by its actors, their linkages and its boundary. It includes a
relatively stable set of mainly public and private corporate actors. The linkages between the actors serve as channels for
communication and for the exchange of information, expertise, trust and other policy resources. The boundary of a given
policy network is not in the first place determined by formal institutions but results from a process of mutual recognition
dependent on functional relevance and structural embeddedness” (Kenis e Scheider 1991, 41).
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Analogamente, um domínio nacional de política pública (policy domain) se constitui
em um conjunto de atores com preocupações específicas em uma área substantiva, cujas
preferencias e ações desses eventos políticos devem ser considerados por outros
participantes de outros domínios de policies (Laumann e Knoke 1987). Os participantes
ativos de um policy domain por sua vez, incluem todas as organizações consequenciais que
tem responsabilidade por direcionar, coordenar, ou mesmo controlar a criação e
distribuição de domínios de valor que pertencem ao subsistema, ou que se relacionem as
externalidades, as quais estão inseridos (idem).
A proposta de pesquisar um ministério específico implica compreender que o policy
domain desenha as fronteiras de seu subsistema, no qual seus participantes organizacionais
estão interconectados por uma ou mais policy networks (Wu e Knoke 2013). Nesse sentido,
o presente artigo analisa a participação dos atores que compõe o MRE, por outras
instituições e para além da Secretaria de Estado (SERE). Essas relações são fundamentais
pois o que está em jogo não é apenas a sobrevivência institucional do Itamaraty no jogo
inter-burocrático mas igualmente as potenciais vias de atuação ministerial, e que dependem
em última instancia de recursos angariados tanto a nível nacional, por ser parte específica
dentro do sistema político doméstico, quanto do âmbito internacional, que é seu nível
principal de atuação e efetivação de policies.
Nesse sentido, o artigo objetiva mapear as circulações de todos os diplomatas ativos
em 2010 ao longo de todas suas carreiras e, por conseguinte, construir as redes de
relacionamentos institucionais do próprio MRE. O resultado dessas co-participações dos
diplomatas por instituições então desenham as redes desses distintos eventos
estruturadores de policies, logo referentes ao policy domain do ministério e das policy
networks de sua atuação, ou o que chamamos aqui de política externa institucional.
O método de análise de redes sociais (ARS) é apropriado para tanto, pois nele sempre
está presente a dualidade entre indivíduos e instituições (Breiger e Mohr 2004), aspecto
que permite analisar esse meio de campo de interdependência relacional. Dessa maneira,
o artigo se concentra no meso-level (Wu e Knoke 2013) mostrando a estrutura e onde se
operam as relações inter-organizacionais do ministério, ou seja, das instituições de coparticipação diplomática nas quais se forjam e envolvem as conexões de seu policy domain,
costuradas desde a SERE até as demais organizações nacionais e internacionais de seu
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policy network. Assim, os resultados dessas redes implicam em múltiplas instituições nas
quais os atores e o ministério interagem, possibilitando observarmos onde estão as
prioridades nesses relacionamentos, sejam maiores possibilidades de troca de informação,
de monitoramento, ou mesmo do exercício mais intenso de participações e influencias
mútuas nesses inter-eventos de policies (Laumann, Knoke e Kim 1987, 276-7).
Em outras palavras, a ARS tem entre seus fundamentos: que os atores e seus
comportamentos são mutuamente dependentes; que as conexões entre os atores são canais
de transmissões materiais e não-materiais; e que a persistência dos padrões entre os atores
criam estruturas que definem, possibilitam ou restringem os comportamentos dos próprios
atores (Hafner-Burton et.al. 2012). Nesse sentido, as relações e as posições nas redes
constituem estruturas relacionais que constrangem escolhas, dão acesso diferenciado a
bens e instrumentos de poder, tornam certas alianças ou conflitos mais ou menos prováveis,
influenciam os resultados da política e impactam de maneira importante as dinâmicas de
poder no interior do Estado (Marques 2006), e também entre Estados. Isto é, a
movimentação de pessoas entre instituições gera consequências relevantes para a
coordenação de políticas, a disseminação de informações e a estabilidade na produção de
políticas (Marques 2017).
Argumento nesse sentido que as redes de participações institucionais dos diplomatas
constituem a própria estrutura da policy domain ministerial, e consequentemente projetam
a policy network do MRE, vulgo sua política externa institucional. Desse modo miro em
responder as seguintes perguntas: Quais seriam as instituições que concentram as conexões
mais centrais e estruturalmente equivalentes das redes do Itamaraty? Como se configuram
as semelhanças e diferenças dos padrões de relacionamento institucional dentre as
diferentes hierarquias diplomáticas? E, teriam essas interações associação direta com as
prioridades políticas do ministério, logo, de sua política externa institucional?
2.

Análise de redes, burocracias e política burocrática
Na ciência política, a análise de relacionamento entre agentes políticos (indivíduos,

instituições ou Estados) por meio da utilização de ARS tem aumentado na literatura
internacional (Ward et.al. 2011; McClurg e Lazer 2014). Sua utilização e reconhecimento
como um ferramental importante ou complementar na explicação das relações
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internacionais (idem) também tem sido reforçado por autores da área (Hafner-Burton et.al.
2012).
As teorias de ARS possuem tipicamente três pressupostos sobre a mútua influência
dos atores: (i) que a estrutura social de qualquer sistema complexo consiste em padrões
estáveis de repetidas interações conectando um ator ao outro; (ii) que essas relações sociais
são a unidade de análise primária e exploratória, ao invés dos atributos e características
individuais dos atores; e (iii) que as percepções, atitudes e ações dos atores são moldadas
pelas estruturas múltiplas de rede aos quais estão inseridos, e em troca, seus
comportamentos podem mudar as estruturas da rede (Knoke 2001, 63-4). As political
networks se constituem então em um subset das redes sociais, em que as relações primárias
entre os atores envolvem inequidades de poder, sendo que essas assimetrias de poder
político nas instituições dentro do Estado, raramente dependem da força coercitiva pura e
simples, mas sim geralmente se fundam no poder legítimo de possessão da autoridade de
comando, além da expectativa de compliance mediante o endereçamento de ordens aos
demais atores (Wu e Knoke, 2013, 154).
Soma-se que em toda policy network se parte de dois pressupostos fundacionais: um
é de que os atores são racionais e estão dispostos a intercambiar recursos – se assim se
beneficiarem –, e o outro é que todo intercambio em policy envolve desiquilíbrios de poder,
e toda mudança de policy também resulta em algum desiquilíbrio (idem, 158). Nesse
aspecto reforça-se que há ganhos na utilização da ARS, ao se permitir integrar os atores
em seus contextos relacionais específicos sem necessariamente abandonar os pressupostos
ligados à sua racionalidade (Marques 2005). Ainda que essa rationale ganhe contornos
distintos na literatura de ARS quando comparada a sua praxe na ciência política e na
economia (idem), tal abordagem se aproxima teoricamente da vertente neoinstitucionalista especialmente entre os estudos que enfatizam poder e influência de grupos
em ambientes organizacionais (Lopes e Baldi 2009) 5.
A produção acadêmica brasileira, ainda que em ritmo mais lento do que a produção
internacional tem se utilizado da ARS em estudos sobre burocracias. Cepik e Moller (2017)
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Conforme os autores: “[...] a teoria institucional rejeita a premissa de que fenômenos organizacionais são produtos de
escolha racional baseada em considerações técnicas. Com isso as redes podem ser analisadas não somente a partir das
motivações de dirigentes ou lideranças organizacionais, mas também a partir de combinações de pressões institucionais
e forças externas às organizações, incluindo o próprio Estado” (Lopes e Baldi 2009, 1027).
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por exemplo, compararam as organizações de inteligência dos países dos BRICS se
utilizando de medidas de centralidade. Os resultados apresentados por esses autores
mostram que os presidentes russo e brasileiro possuem maior autoridade sobre os sistemas
de inteligência; que a ABIN possui alto controle de fluxo de informação; a Rússia apresenta
maior vulnerabilidade e resiliência ao risco organizacional; e por fim, a China se mostra
como o país com o maior risco de unilateralmente reter informações.
Já Olivieri (2007) explorou os padrões de indicação, técnicas e políticas, nas
nomeações dos diretores do Banco Central (BC) e concluiu que os diretores de política
econômica são recrutados majoritariamente fora do Banco, enquanto os diretores de
fiscalização advêm, em maioria, do corpo burocrático do próprio BC. Diante desse mesmo
objeto, Perissinoto et.al. (2017) mapearam as carreiras dos diretores e presidentes do BC e
revelaram que: a maioria se constrói de maneira mista entre o setor público e o privado;
esses atores possuem formações econômicas universitárias concentradas na USP, FGV-RJ
e PUC-RJ; além de ressaltarem suas conexões com o mercado, principalmente o setor
financeiro.
Por meio de entrevistas em cascata, Baird (2016) analisa a intensa circulação públicoprivada nas diretorias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e constata não
apenas como setores do empresariado assumem determinadas diretorias na ANS, como
miram controlar sistematicamente a Diope – diretoria responsável pela regulação do
mercado de saúde. Já em pesquisa voltada para a burocracia ao nível de rua, Lotta (2018)
em entrevistas com agentes comunitários de saúde que atuam em diferentes unidades
básicas de saúde, constatou que suas redes ainda que concentradas onde residem, se
expandem conforme o tempo de carreira dos agentes, aspecto que incrementa tanto
vínculos profissionais, quanto sobrepõe outras esferas de sociabilidade – e que impactam
e se relacionam a entrega de serviço público e a efetivação de direitos, de modo particular
as comunidades pesquisadas.
Com extensa publicação em análise de redes, Marques (2017) pesquisou a
migração de ocupantes de cargos de alto escalão, principalmente do poder executivo
municipal, em secretarias e outros órgãos da prefeitura de São Paulo entre 1985 e 2012, e
verificou que as redes de burocratas se associam a ideologias, setores de políticas, escalas
e técnicas de especialização distintas, ao longo dos governos. Nesse sentido, identificou
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que a rede conecta entre si governos com afinidades político-partidárias principalmente do
campo da direita – a esquerda e o centro se conectam entre si, e com os demais, mas sem
um padrão claro. Em termos setoriais, o autor destaca que as agências de gestão e
articulação política são mais centrais na rede, enquanto as agências da área social estão na
periferia.
Em relação a literatura internacional, o trabalho seminal de Laumann e Knoke
(1987) mostrou que organizações, não indivíduos, são os principais atores nas decisões de
política pública de energia e saúde. O livro revela a existência de redes interorganizacionais similares de influência nesses domínios, com um alto número de atores
privados, assim como instituições públicas, sendo que os atores dessas últimas instancias
ocupavam posições mais centrais em ambas as redes mas com alta indefinição da separação
público-privado. Um estudo posterior comparando EUA, Alemanha e Japão encontrou
resultados similares a essa pesquisa prévia (Knoke et.al. 1996), e ambos os trabalhos de
modo geral atestaram que políticos e burocratas ocupavam posições centrais na rede, junto
de grupos de interesse chave, para a política pública em questão.
3.

Dados, desenho de pesquisa e o MRE
As construções das redes da presente pesquisa tem como base um banco original

elaborado pelo autor, que tem como fonte o Anuário de Pessoal do MRE: Diplomatas 2010.
Nele constam os currículos de todos os diplomatas ativos (n=1466) e aposentados (n=18)
nesse ano no ministério e toda a base foi considerada – o banco possui todas as informações
a respeito das trajetórias dos diplomatas, desde o momento de sua entrada na carreira até
2010. Para a configuração matricial e análise de trajetória foi utilizado o programa Ucinet,
para as demais medidas o Pajek, e para o desenho das redes esse software foi pareado com
o VOSviewer.
Dividimos as redes com base na hierarquia diplomática do indivíduo, ou seja,
agrupamos os atores de acordo com sua posição funcional máxima ocupada no ministério,
com base nos últimos registros do Anuário em 2010. Essa divisão parte do pressuposto de
que as diferentes hierarquias possuem dinâmicas particulares que vão desde o tempo de
carreira, autoridade, autonomia e discricionariedade de poder político e atuação
institucional, até as próprias diferenças políticas e administrativas que o ministério possui
nos mandatos de policies que institucionalmente endereça aos seus burocratas. Isto é,
7

burocratas ao topo são tidos como tomadores de decisão (Ostrom e Ostrom 1971) ou
policymakers (Aberbach et.al. 1981; Huber, 2007, p.41), que criam ou desenvolvem
policies, enquanto os do médio escalão as acompanham, e os do baixo escalão são
responsáveis por implementa-las, ou supervisionam sua implementação (Huber, 2007).
Nessa esteira, note que há uma cadeia de comando sendo que os que estão ao topo
dão mais ordens do que a recebem, os do meio escalão dão e recebem ordens, e os do baixo
escalão recebem ordens exclusivamente (idem), e essa hierarquia rígida é estritamente
aplicada ao MRE que obedece uma carreira profissional em escada. Isto é, uma vez que o
indivíduo é aprovado no Concurso de Admissão a Carreira Diplomática (CACD), ingressa
automaticamente no escalão inicial de terceiro secretário e passa a frequentar o centro de
formação de diplomatas – chamado Instituto Rio Branco (IRBr) –, por dois anos. A partir
dessa classe, o sistema de promoções ocorre semestralmente através de um complexo
sistema que combina antiguidade e méritos, predominando o merecimento a partir da
segunda ascensão funcional. Para angariar promoções faz-se necessário possuir
determinado tempo mínimo de carreira a depender da camada hierárquica em que o
diplomata se encontra, concluir cursos avançados no IRBr, além de cumprir períodos no
exterior, contabilizados de maneira distinta a depender da localidade do posto6.
A literatura que aborda a institucionalização do MRE relata um extenso e particular
processo (Cheibub 1985) que o insulou de demandas particularistas e partidárias (Geddes
1994), incluindo um baixíssimo percentual de indicações a cargos de confiança para atores
de fora da carreira (Lopez 2015) e, portanto, constituindo-o no ministério civil mais
fechado da burocracia federal (Loureiro e Abrucio 1999) com alta autonomia e capacidades
burocráticas (Bersh et. al. 2017). O caráter weberiano desse ministério corrobora o fato de
que a manutenção de perfis sociais e os padrões de promoção da elite diplomática, superam
as mudanças, no Itamaraty (Cheibub 1989; Lima e Oliveira, 2018).
Essas manutenções sistemáticas resultado de sua institucionalização resiliente,
conservadora, coerente, coesa e, portanto, histórica e burocraticamente fechada, se
constituem em vantagens enquanto objeto de pesquisa pois a baixa variação institucional
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As regras de promoção estão disponíveis no link do Sindicato de Servidores do Itamaraty:
www.sinditamaraty.org.br/anexos/01_QUADRO%20COMPARATIVO%20REGRAS%20DE%20PROMOCAO%20NO%20SERVICO%20EXTERIOR
%20BRASILEIRO%20-%20FINAL.doc
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do ministério no tempo, conjuntamente as lentas dinâmicas de alteração das linhas gerais
de política externa, permitem construir um retrato mais fiel dos padrões dos
relacionamentos institucionais desse ministério. Isso porque não apenas indivíduos em
posições de autoridade tem importância na tomada de decisão (Hudson 2013), como os
processos organizacionais igualmente desempenham papel explicativo importante na
literatura de análise de política externa (Allison 1971)7. A despeito de importantes críticas
direcionadas ao modelo governamental ou burocrático de Allison (Art 1973; Krasner 1972;
Perlmutter 2011; Rosati 1981), essa chave passou a fornecer uma importante ferramenta
para examinar a caixa-preta da tomada de decisão em política externa, com casos
ilustrativos de sua capacidade explicativa (idem; Halperin 1972, 1974; Valenta 1979;
Smith 1985; Hicks 1990; Spear 1993; Holland 1999; Tayfur and Goymen 2002; Zhang
2006 Apud Marsh 2013; Jones 2010).
Cabem então duas considerações a respeito dos padrões de relacionamento
institucional dos atores proposto pelo presente artigo. Uma já supracitada, se refere a
divisão das redes conforme a hierarquia funcional ocupada pelo ator. Assim, observe como
está estruturada a cadeia de comando do ministério:
Quadro 1 – Estrutura hierárquica da carreira diplomática no MRE
Embaixador
(Primeiro
Ministro)
Segundo Ministro
Conselheiro
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Terceiro Secretário

Nota: Elaboração do autor.
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Nesse aspecto Graham Allison propõe três modelos de análise. O Modelo I derivado da teoria racional e do realismo,
descreve as atividades em política externa com o foco nos cálculos estratégicos de custo-benefício por parte dos Estados,
tidos como atores unitários. O Modelo II coloca ênfase sobre o papel e a influência da missão e essência organizacional,
e cada organização (ou suborganização) possui uma coleção de rotinas entendidas como procedimentos operacionais
padrão (SOPs). A produção da política externa então é resultado das organizações enquanto atores quase-independentes
que simultaneamente providenciam estrutura para a ação e constrangimentos as decisões dos líderes. Já o Modelo III,
conhecido como modelo governamental ou burocrático, insere o papel burocrático, posicional e da missão
organizacional, de altos oficiais, no cálculo da tomada de decisão. Espera-se dos atores – presidentes, assessores e
burocratas de elite – que optem por policies que favoreçam seu papel burocrático e aumentem seu poder e influência no
processo decisório em política externa. A posição política do ator é em larga medida determinante, ainda que não
exclusivamente, ao lugar que ele ocupa na burocracia, e que se associa portanto as suas preferências de policy (Allison
1971; Jones 2010; Marsh 2013; Keane e Diesen 2015).
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A outra consideração seria a respeito das trajetórias individuais, que variam em um
continuum da participação institucional do ator (Laumann, Knoke e Kim 1987, 288). Nesse
aspecto e em um polo, os eventos políticos ou participações por instituições, podem ser
entendidos como independentes um do outro, isto é, a participação de atores em uma
instituição pode ser aleatória em relação a participação deles em um segundo. No outro
polo, esses eventos políticos podem ser completamente dependentes um do outro, tanto no
sentido causal em que o evento imediatamente anterior é condição necessária e suficiente
para o evento subsequente, quanto no sentido estratégico de que a preferência de um ator
para a participação em um segundo evento pode ser constrangido pelo comportamento
relacionado ao primeiro (idem, 289). Ainda que esses adendos sejam essenciais, a
preocupação fundamental do artigo não é com a interdependência temporal ou modelagem
da cadeia desses eventos políticos, mas sim em que medida os atores participam ou não
participam de eventos institucionais, e como a estrutura desses relacionamentos se
configura.
Desse modo essa mensuração se dará com base nas frequências das participações
institucionais em díade do ator – ou seja, as co-participações institucionais dos diplomatas
–, desenhando relacionamentos posicionais e estruturais mais amplos ao examinar todas as
díades possíveis, com base no grupo hierárquico respectivo desses atores – mirando,
portanto, mais ou menos um ponto médio daquele continuum de participação. Com essa
finalidade, utilizamos enquanto objeto de análise apenas os diplomatas que passaram no
mínimo, por duas instituições ao longo de sua carreira, vis-à-vis a configuração de coparticipação em díades. Consequentemente os terceiros secretários (n=264) foram
desconsiderados do estudo, tendo em vista que a quase totalidade desse grupo não possuía
indivíduos que haviam passado por mais de uma instituição desde seu ingresso
profissional8 – pois os primeiros anos na carreira são sobretudo dedicados a formação no
IRBr. Para os segundos secretários, dos 226 registrados, 70 passaram por no mínimo duas
instituições e se constituem enquanto objeto de análise para essa hierarquia; já entre os 256
primeiros secretários do Anuário 2010, obtivemos 162 com duas ou mais passagens; dos
302 conselheiros, obtivemos 246 com mais de uma passagem; entre os 239 segundos
ministros, tivemos 196 indivíduos nesse estrato que obedecem a esses quesitos; e, para o

8

Apenas 3 terceiros-secretários tiveram mais de uma passagem e 56 tiveram uma passagem, de um total de 264
registrados na base Diplomatas 2010.
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topo da carreira, dos 196 embaixadores se alcançaram 175 indivíduos para a análise. Por
conseguinte e frente a um subtotal de 1220 indivíduos (descontados os terceiros
secretários), entre ativos e aposentados no Anuário de Diplomatas 2010 e sob os critérios
sugeridos e seus respectivos missings, chegamos a uma amostra de 849 atores, ou 69,6%
desse subset do banco.
Faz-se fundamental ressaltar que a estrutura burocrática do MRE é dividida
basicamente entre a Secretaria de Estado (SERE) e suas repartições no exterior9. Como o
objetivo do estudo é observar o relacionamento institucional do ministério,
desconsideramos o transito junto a SERE porque é a base que o diplomata frequentemente
retorna, uma vez que é removido ao exterior ou mesmo transferido ou emprestado para
outra instituição. Dessa maneira, a pesquisa leva em consideração os relacionamentos
institucionais para além da SERE, isto é, uma vez que o diplomata se desloca seja para
repartições do MRE no exterior – como consulados e embaixadas ou demais unidades
específicas –, seja para outras instituições políticas nacionais – como outros ministérios,
prefeituras, congresso etc. –, ou para organismos internacionais – via missões diplomáticas
ou serviços específicos –, a pesquisa se utiliza desses eventos para construir a análise de
relacionamento institucional dos atores, agrupando-os de acordo com sua hierarquia e nas
categorias dos eventos institucionais especificados abaixo.
Cabe salientar que as repartições no exterior são classificadas oficialmente pelo
ministério da seguinte forma: (i) missões diplomáticas permanentes – que envolvem
embaixadas, delegações permanentes e missões junto a organismos internacionais –, (ii)
consulados, e (iii) unidades específicas – destinadas a atividades administrativas, técnicas,
culturais ou de gestão de recursos financeiros.
Em relação as missões junto a organismos internacionais e demais serviços
prestados a organismos internacionais – sejam formais ou informais –, estão classificados
de acordo com a sigla do organismo do qual a missão diplomática presta serviço mais
sistematicamente, ou mesmo conforme o registro de participação do diplomata em algum
programa ou assessoria às burocracias de determinada organização internacional, tal como
consta no Anuário.

9

Conforme o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Para mais acessar:
http://www.itamaraty.gov.br/images/RISE.pdf
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Para as instituições nacionais, optamos por agrupa-las em nove categorias: (i)
“Ministérios”, que compõe serviços, assessorias e cargos ocupados em algum outro
ministério, exceto o próprio MRE, ou às burocracias não autárquicas pertencentes a esses
respectivos ministérios; (ii) “Legislativo Federal”, que agrega assessoria ou serviços
prestados a burocracia do Senado e a Câmara, ou a políticos eleitos pertencentes a alguma
dessas casas; (iii) “Executivo Estadual”, que envolve igualmente prestação de serviços aos
governos, políticos profissionais, secretarias e/ou burocracias do âmbito estadual; (iv)
“Executivo Municipal”, idem anterior, relativo ao âmbito municipal; (v) “Exército”, que
abrange assessorias e demais apoios às instituições maiores do exército e escolas superiores
militares; (vi) “Agencia” que agrupa serviços oferecidos às agências autárquicas nacionais;
(vii) “Judiciário Federal” que se relaciona as assessorias e prestação de serviços ao STJ,
STF e TSE; a (viii) “AGU”, por ser uma instituição de função essencial a justiça junto ao
MPU e a DPU, foi reservada uma categoria exclusiva; e, (ix) por último porém não menos
importante, a “Presidência da República” que aglomera os serviços prestados seja ao
presidente ou vice-presidente, seja a algum setor da própria burocracia presidencial em si.
É importante reiterar que as embaixadas, consulados e unidades específicas no
exterior são referidas nas redes de acordo com o nome das cidades onde que estão situados
esses postos diplomáticos – sem especificar sua natureza, isto é, se é consulado, embaixada
ou unidade específica. Igualmente para os organismos internacionais não se especifica na
rede se é uma missão diplomática, assessoria a alguma burocracia do organismo ou
prestação de apoio a determinada iniciativa. De maneira similar, para as instituições
nacionais também não está especificada a natureza do serviço prestado ou se o diplomata
foi emprestado ou transferido temporariamente. Ademais há também um quesito
importante, se o ator participou em instancias diferentes dentro de uma mesma categoria
em t e t + 1, ainda que o banco registre por exemplo “João-Washington-Agência-Agência”
o Ucinet na configuração matricial retira essa duplicação, e registra a participação apenas
como uma vez a categoria institucional, portanto: “João-Washington-Agência” – esse é um
dos motivos que colabora para o aumento na quantidade de missings.
Assim, é fundamental reforçar que a natureza dos dados do banco se constitui como
de tipo “afiliações” (pessoa-por-evento), em que se tem o indivíduo e suas participações
em determinadas instituições ao longo da trajetória profissional registrada – com o
indivíduo na primeira coluna e os eventos institucionais nas demais. Assim chegamos a
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uma matriz diplomata-por-instituições, de tipo bipartite, cujas relações ocorrem entre as
entidades – mas nunca internamente a essas entidades –, ou seja, o banco está formatado a
princípio como uma matriz two-mode – no qual mode se refere as diferentes entidades
referenciadas nas linhas e colunas da matriz (Borgatti e Halgin 2011). Faremos adiante
uma transformação nessa matriz, contudo antes de efetua-la, note que os tempos de carreira
de acordo com a hierarquia, também acompanham a quantidade relativa de instituições nas
quais os indivíduos participaram.
Tabela 1 – Estatísticas descritivas do tempo de carreira (em anos, acima) e análise da trajetória
(two-mode) das distancias percorridas (participações por instituições, abaixo)
Segundo
Secretário

Primeiro
Secretário

Conselheiro

Segundo
Ministro

Embaixador

Média do tempo (anos)

6.14

11.97

25.12

29.83

37.90

Desvio padrão

4.00

4.94

8.48

6.96

5.58

N (diplomatas)

70

162

246

196

175

Média das distâncias
(passagens por instituições)

2.55

3.47

6.65

7.61

8.14

Desvio padrão

1.09

1.96

4.27

4.72

3.30

N (diplomatas)

70

162

246

196

175

Hierarquias
Análise de trajetória Tempo de carreira
(Estatística descritiva)
(UCINET)

Estatísticas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário de Diplomatas 2010. Utilizado Ucinet > Network > Trajectories.

Esses resultados são importantes pois as redes se desenham com base na concatenação das
passagens ou participações institucionais dos atores, ao longo do tempo e conforme cada
uma das hierarquias, ou seja, teremos redes para os cinco estratos hierárquicos
considerados pela pesquisa, que vai de duas passagens e meia por instituições, em média,
para os segundos secretários (ao longo de seis anos médios de carreira), até a hierarquia de
embaixador que possui uma média de pouco mais de oito instituições percorridas (com
uma trajetória de quase 38 anos de carreira, em média). Adiciona-se que não há controle
temporal sobre o ano de entrada ou saída de determinada instituição – sem quaisquer
indicação sobre o tempo ou a quantidade de anos dispendido nesses respectivos eventos
institucionais –, e sim apenas as co-ocorrências das passagens conforme sua trajetória na
carreira, visto que estamos interessados exclusivamente no relacionamento institucional e
estrutural dos atores, segundo sua posição funcional no ministério.
Com esse objetivo e para fins de análise dos relacionamentos institucionais,
transformamos a matriz de afiliação two-mode para o tipo de co-afiliação ou one-mode
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para o evento institucional. A partir dessa conversão, a matriz retangular e assimétrica
diplomata-por-instituição anterior, se torna uma matriz quadrada e simétrica instituiçãopor-instituição, fornecendo um par de instituições que no mínimo, um diplomata coparticipou, ou seja, efetuamos uma contagem de eventos institucionais co-participados
pelos atores do ministério. Tecnicamente o procedimento é tido como o de similaridade
não normalizado da coluna, ou em outras palavras, da soma de produtos cruzados para
instituições10, assim temos como resultado uma tabela de contingencia, tal como a ilustrada
abaixo.
Figura 1 – Tabela das relações de co-participação dos diplomatas em instituições:
Instituição j

Instituição i

Participação = 1

Não participação = 0

Participação = 1

a

b

a+b

Não participação = 0

c

d

c+d

a+c

b+d

n

Nota: Baseado em Laumann, Knoke e Kim (1987, 290) e Borgatti e Halgin (2011).

Note que a quantidade de a dá o número de vezes que esse par de instituições foi coatendida por um ou mais diplomatas. Já a + b fornece a quantidade total de diplomatas que
transitaram pela instituição i, e a + c nos diz sobre a quantidade desse valor correspondente
para a instituição j. A quantidade n é simplesmente o número de diplomatas – o número de
linhas da matriz two-mode. Perceba que nessa transformação a natureza dos dados de co10

Podemos considerar a matriz de afiliação (two-mode) como direta, em que possui dois tipos de vértices, um
representando o diplomata, e o outro as instituições aos quais ele ou ela participaram. Nesse aspecto, há conexões entre
nós de tipos diferentes, no caso, cada diplomata está conectado as várias instituições as quais o mesmo ator participou.
Essa, portanto, é uma matriz adjacente e bipartite, e se n é o número de indivíduos e g o número de grupos institucionais,
temos uma matriz A, 𝑛 × 𝑔, chamada de incidence matrix, retangular e não simétrica, dado que:
1 𝑠𝑒 𝑜 𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 𝑗
(1) 𝐴 =
.
0 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢
Para fins de análise, a convertemos para uma matriz de co-afiliação (indireta), que representa a co-participação de
diplomatas em g-instituições, ou em outras palavras, para os vértices que representam os eventos institucionais (nas
colunas), teremos duas instituições conectadas, no caso de um ou mais diplomatas, terem participado de ambas – logo
resultando em sua co-participação institucional. Visto a matriz adjacente em (1), podemos notar que 𝐴 𝐴 terá produto
1, se e somente se, i e j, ambos pertençam ao mesmo grupo institucional k da matriz bipartite, e assumirá o valor de 0 em
caso contrário. Assim para o número total de grupos que ambos i e j pertencem, temos:
(2) 𝐶 = ∑
𝐴 𝐴 =∑
𝐴 𝐴 , onde 𝐴 é o elemento da transposta 𝐴 de A. Podemos definir a matriz de coafiliação C, como sendo uma matriz 𝑔 × 𝑔, com elementos 𝐶 , que então é dada pela matriz simétrica 𝐶 = 𝐴𝐴 . Quando
formamos uma matriz one-mode a projeção é de que todos os nós estarão ligados uns aos outros – sob a forma de cliques
que no jargão da literatura de ARS significa que em um subgrupo de atores, todo ator é adjacente a todo ator desse
subgrupo, de modo que é impossível adicionar mais atores ao clique sem violar essa condição. Assim a projeção é, em
geral, da união de um número de cliques, um para cada grupo da matriz original bipartite, resultando em instituições coatendidas por diplomatas (cf. Newman, 2010, 124-6).
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afiliação nada mais é do que a frequência de co-ocorrências ou co-participações em um par
de instituições por diplomatas (overlaps), em um quadrante, mediante a co-ausência (coabsent) nos demais quadrantes.
Reitera-se que a frequência não será normalizada – e a matriz constitui-se como
valorada ou valued data –, pois assumiremos “co-affiliation as opportunity” (Borgatti e
Halgin 2011), o que significa que as frequências de co-participação em instituições podem
ser interpretadas como oportunidades de interação, fluxo de informações, recursos, bens,
serviços, policies, logo, próprios da rede de relacionamentos políticos e institucionais do
MRE. Em suma e de maneira simplificada, as redes ilustram a frequência dos eventos
políticos conectados com base nos padrões de co-participação dos atores do ministério.
Essa transformação não normalizada de two-mode para one-mode resulta em uma estrutura
de rede do tipo centro-periferia, em que as instituições ao centro possuem co-participações
institucionais, e nos seus arredores outros eventos constam com menor co-participação de
seus atores, chegando até as instituições mais periféricas e menos frequentes do corelacionamento diplomático.
Para verificarmos isso, a medida mais simples intitulada de grau (degree) ou por
vezes chamada de grau de centralidade (centrality degree) na literatura de ARS, resulta do
número de conexões que um ator ou nó possui11. Nós com altos graus tendem a possuir
mais conexões e por isso são mais influentes, com maior acesso a informação ou prestígio,
do que aqueles menos conectados na rede (Newman 2010, 169) – lógica que igualmente
se aplica as organizações (Borgatti et.al. 2013). Isso porque se assumirmos que existem
fluxos por esses nós, essa medida se constitui em um índice de exposição do ator, assim se
andarmos aleatoriamente pela rede a probabilidade de chegarmos em um nó particular é
proporcional ao seu grau (idem). Note que ao aplicarmos a partição para a medida de grau,
não somente as redes se configuram na forma de centro-periferia, como sua complexidade
nas instituições co-participadas aumenta, ao compararmos os níveis hierárquicos mais
baixos e altos do ministério.
Gráfico 1 – Matrizes (one-mode) com partição para grau (degree): segundos e primeiros secretários, e
conselheiros (acima, da esquerda para a direita) e segundos ministros e embaixadores (abaixo, esq. e dir.)

11 Para uma

rede indireta de n atores e denotando o grau do ator i como 𝑘 , temos em uma matriz adjacente: 𝑘 = ∑ 𝐴 .
Considerando que a rede é indireta, as conexões institucionais possuem duas pontas (co-participação), e se há m laços
no total então temos 2m, cujo número serve igualmente para a soma dos graus de todos os atores, portanto: 2𝑚 = ∑ 𝑘 .
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Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Partition > Degree; e Netw. > Matrix > Part. > Struct.

Perceba que a medida de grau se associa a conectividade da rede, que por sua vez
corresponde a chamada coesão da rede. A medida mais simples para se medir a coesão é a
densidade, contudo como a densidade varia de acordo com o tamanho dos grupos, a média
do grau se mostra mais intuitiva e de simples comparação (ibidem), sendo mensurada por
meio da média do número de conexões que cada instituição possui12. Observe a seguir que
os secretariados apresentam as menores médias enquanto os conselheiros e segundos
ministros apresentam as maiores médias de grau, inclusive com conexões acima dos
valores dos embaixadores, em média – os diplomatas da elite provavelmente tem sua média
diminuída por conta da alta quantidade de instituições (nós) que compõe sua rede.
Tabela 1 – Média e mediana do grau (degree) das redes (one-mode), por hierarquia

12

Considerando que a média de grau c de um ator em uma rede indireta é 𝑐 =

formula a soma de todos os graus da rede que temos: 𝑐 =

∑

𝑘 , basta combinarmos essa

.
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Segundo Sec.

Primeiro Sec.

Conselheiro

Segundo Ministro

Embaixador

Média

10.82

27.48

98.52

92.23

66.72

Mediana

6.0

20.0

96.0

78.0

46.0

N (instituições/nós)

82

129

190

191

211

Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Vector > Centrality > Degree (Info).

4.

Discussão e resultados
As redes são capazes de desenhar uma via de mão dupla do policy domain do

ministério, que chamamos aqui de sua política externa institucional e que compõe as redes
de sua policy network. Isto é, estão presentes tanto a agencia dos diplomatas em circulações
institucionais no decorrer de seu desenvolvimento profissional e atuação políticoburocrática, quanto tais conexões mais amplas constroem os relacionamentos
institucionais estabelecidos pelo MRE e que potencializam ou constrangem em alguma
medida o comportamento dos atores que pertencem a sua burocracia.
De um lado, portanto, seus burocratas podem atuar estratégica e politicamente em
busca de legitimidade por não possuírem mandatos eletivos (Huber 2007), além de outras
múltiplas pressões individuais e coletivas, profissionais e políticas que ocorrem e se
desenvolvem ao longo de suas carreiras (Dunleavy 1991) junto de seus mandatos
burocráticos e setoriais (Allison 1971). De outro, estão as estruturas de conexões que
configuram os relacionamentos estabelecidos pelo MRE, em que as burocracias per se
tanto agem sob forças exógenas, quanto possuem margem para iniciativa própria, isto é, a
burocracia e o ambiente político estão em constante interação (Huber, 2007), dado que um
policy domain específico se relaciona e leva em consideração as ações de outras áreas
substantivas e que são mutuamente acionadas para os eventos de policies intersecionados
(Laumann e Knoke 1987).
Evidentemente há um limite de alcance das conclusões que se podem traçar dessas
relações mesmo porque não se tem a informação acerca do conteúdo transacional do agente
e/ou dos mandatos ministeriais nos atos de interação institucional – seja a troca de recursos
outros como dinheiro ou informação, ou intercambio de pessoal especializado (idem), seja
influencia, bens ou serviços (Tichy et.al. 1979). Por meio do enfoque estrutural aqui
adotado se coloca mais peso analítico na forma da rede e, ao mapearmos eventos
institucionais co-participados, podemos acessar de que modo as instituições em díade ou
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pareadas atraem ou desencorajam a participação dos atores de mesmo nível hierárquico
funcional no ministério. A racionalidade analítica dessa abordagem busca padrões de
similaridade inter-institucionais que possuem consequências para os modos nos quais
atores respondem às participações dentre e entre eventos institucionais (Laumann, Knoke
e Kim 1987, 294).
4.1

Hipóteses

O MRE classifica seus postos no exterior em quatro classes, de A até D, conforme
Portaria de 201013 compatível com a data de atualização do banco. Dessa maneira, as
embaixadas, consulados e unidades específicas no exterior pertencentes a classe A, estão
em: Barcelona, Berlim, Berna, Boston, Bruxelas, Buenos Aires, Chicago, Genebra, Haia,
Lisboa, Londres, Los Angeles, Madri, Miami, Milão, Nova York, Paris, Roma, São
Francisco, Vaticano, Viena e por último, porém não menos importante, Washington. Nesse
aspecto, relata Amorim Neto (2011, 128) a respeito dos principais postos diplomáticos
brasileiros:
“As principais embaixadas são: Estados Unidos (por razões obvias), Argentina (por ter
sido o principal rival e, depois, passar a ser o principal parceiro diplomático brasileiro
na América Latina), Portugal (pelos importantes e íntimos laços políticos, culturais e
econômicos que tem com o Brasil, e mediar a relação da América Latina com a
Europa), Espanha (pelos sólidos laços políticos, culturais e econômicos que tem com
o Brasil, e mediar a relação da América Latina com a Europa), França (por ser uma
grande potência europeia, e pelos sólidos laços políticos, culturais e econômicos que
tem com o Brasil), Reino Unidos (por ser uma grande potência europeia e pela
importância econômica que já teve no Brasil), Itália (o mesmo que a França),
Alemanha (por ser uma grande potência europeia e pela grande importância que tem
no Brasil) [...]”.

Evidentemente tais postos constituem fundamental prioridade para a política externa do
brasileira e para o atendimento de cidadãos no exterior, e compõe parcela significativa dos
postos pertencentes a classe A. Dessa maneira, a hipótese do trabalho seria de que os postos
diplomáticos pertencentes aos países supracitados por Amorim Neto, serão priorizados
mais amplamente pelas hierarquias e pelo relacionamento institucional do MRE.
Considera-se de um lado, que esses países centrais no sistema internacional possuem alto
interesse político para a atuação burocrática do ministério e logo da participação de seus
atores. De outro lado e nesse sentido, por serem embaixadas com mais recursos materiais
e não-materiais, concedem maiores possibilidades para que se efetivem a política externa
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Para consulta dos postos diplomáticos de A até D, ver Portaria de Nº 534 de 31 de Agosto de 2010. Acesso em:
http://www.asof.org.br/arquivos_site/c438b8f77d455975e82614f3cd786c68.pdf
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institucional do MRE, com base no relacionamento ativo de seus atores em postos
diplomáticos chaves para o Itamaraty no exterior (H1).
Em relação as instituições nacionais, cabe reiterar que o MRE consiste no braço legal
e de assessoramento direto para assuntos diplomáticos e internacionais da Presidência da
República. Soma-se ao fato de que o papel de protagonismo institucional do ministério
depende da omissão, autorização ou delegação da Presidência para suas atividades em
política externa (Lima 2000). Assume-se, portanto, que possuir relacionamento próximo
com essa instituição que rege o sistema político nacional (Figueiredo e Limongi 1999), é
fundamental para a atuação política do ministério ao nível doméstico e, igual e
politicamente incentivada a participação de seus atores com essa instituição ou junto dela.
Dessa maneira e ao contrário dos críticos do modelo burocrático que enfatizavam que
Allison (1971) concedia demasiado peso ao papel dos políticos e burocratas em detrimento
do presidente, aqui se conjectura a hipótese de que a participação diplomática junto a
presidência da república será priorizada pela política externa institucional do ministério
pois assim se potencializam oportunidades que vão desde sua sobrevivência no âmbito do
político doméstico, até recursos, informações, e suportes materiais e não-materiais ao
enforcement de policies também ao nível internacional, pela via de apoio diplomático ao
presidente da república (H2).
Para os organismos internacionais, se reforça que ONU é a principal organização
política internacional (Amorim Neto 2011) e constitui em fundamental interesse, histórico
e presente, para a política externa brasileira (idem; Lima e Hirst 2009). Entende-se desse
modo que o Itamaraty possui alta preferência no relacionamento com esse organismo, além
do envio sistemático e participativo de seus atores junto das instancias do sistema ONU.
Desse maneira, se constrói a hipótese de que o relacionamento prioritário nas instituições
que compõe o sistema ONU é fundamental para a política externa institucional do
ministério pois essas conexões se constituem em oportunidades desde a angariar recursos
políticos internacionais até consolidar tratados, acordos formais e informais, parcerias e
políticas multilaterais (H3).
4.2

Centralidade: Análise das cinco instituições com maior eigenvector

Com vistas a verificar as hipóteses e construir as redes, a literatura que trata de
political networks sugere que a posição de um ator em determinada rede se associa com o
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poder e influência que esse ator possui, ou seja, quanto maior a centralidade do ator maior
seu poder, tendo em vista o acesso a instâncias decisórias ou mesmo o controle sobre o
fluxo de recursos – caso determinados atores sejam dependentes do ator-focal (Krackhardt
2010; Burkhardt and Brass 2012). Outros autores apontam que a estrutura e a posição de
um ator na rede pode ser um preditor de desempenho (Borgatti et.al. 2013).
Em compasso com seções anteriores, observamos que o grau (degree, ou grau de
centralidade) se constitui em pontos de conexão para cada vizinho que um ator possui, no
entanto essa medida não leva em conta se os seus vizinhos são equivalentes, ou em outras
palavras, nem todos os vizinhos podem ser populares na rede. Isto é, em muitas
circunstancias a importância do ator é aumentada por possuir conexões com outros nós que
também são importantes. Esse é o conceito por traz do eigenvector centrality e que o faz
uma variação do grau de centralidade, no caso, ao invés de conferir um índice para cada
vizinho – como a mensuração de degree –, o eigenvector concede um score para cada ator
proporcionalmente a soma dos scores dos seus vizinhos14. Nesse aspecto, esse score
aumenta ao passo que ou um ator tem muitos vizinhos, ou um ator tem vizinhos
importantes, ou ambos (Newman 2010, 169-71). Soma-se que o eigenvector aceita dados
valorados e positivos, e assim podem ser interpretados como oportunidade, no sentido de
que atores centrais tem contatos com os fluxos mais privilegiados ou possuem posições de
destaque na coordenação na rede (Borgatti e Halgin 2011).
Citamos a seguir as cinco instituições com maiores eigenvalues, de modo
decrescente, conforme cada uma das hierarquias analisadas. Repare para o caso dos
segundos secretários que os maiores valores dessa medida de centralidade se destacam para
ONU, Buenos Aires, Presidência da República, Nova York e Tóquio. Para os primeiros

14

Conforme Newman (2010, 169-70), se assumirmos uma centralidade inicial 𝑥 para cada vértice i, e começando com
𝑥 = 1 para todos i’s, podemos calcular 𝑥 definido como a soma das centralidades dos vizinhos dos i’s: 𝑥 = ∑ 𝐴 𝑥 ,
onde 𝐴 é um elemento da matriz adjacente – também podemos assumir a notação 𝑥 = 𝐴𝑥, onde x é o vetor de elementos
𝑥 . Repetindo esse processo para melhor estimação, se temos t etapas, um vetor de centralidade x(t) é dado por 𝑥(𝑡) =
𝐴 𝑥(0). Agora, escrevamos x(0) como uma combinação linear dos eigenvectors 𝑣 da matriz adjacente, tal que 𝑥(0) =
∑ 𝑐 𝑣 , para algumas opções apropriadas para a constante 𝑐 . Então 𝑥(𝑡) = 𝐴 ∑ 𝑐 𝑣 = ∑ 𝑐 𝑘 𝑣 = 𝑘 ∑ 𝑐
onde 𝑘 são os eigenvalues de A, e 𝑘 é o maior deles. Desde que

𝑣,

< 1 para todo 𝑖 ≠ 1, todos os termos nas somas

outras que não a primeira caída exponencial, conforme t fica maior assim o limite 𝑡 → ∞, e temos 𝑥(𝑡) → 𝑐 𝑘 𝑣 . Em
outras palavras, o vetor limitante de centralidade é simplesmente proporcional ao eigenvector líder da matriz adjacente.
Equivalentemente podemos dizer que a centralidade x, satisfaz 𝐴𝑥 = 𝑘 𝑥, que é o eigenvector centrality proposto por
Bonacich (1987). Logo, a centralidade de 𝑥 do vértice i é proporcional a soma das centralidades dos vizinhos de i: 𝑥 =
𝑘 ∑ 𝐴 𝑥 , que nos dá as propriedades do eigenvector centrality. Note também que as centralidades do eigenvector
de todos os nós são não-negativos.
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secretários temos entre as instituições com maiores eigenvector a ONU, Londres, Buenos
Aires, Assunção e a Presidência da República. De modo interessante verificamos que nos
baixos escalões analisados há dois postos que não pertencem a classe A e que se
configuram com altos índices: Tóquio, para o primeiro grupo, e Assunção para o segundo,
sugerindo que as capitais do Japão e do Paraguai configuram com centralidade significativa
para os relacionamentos institucionais da base ministerial. Ademais o sistema ONU,
Buenos Aires e a Presidência, aparecem em ambos os padrões de relacionamento desses
rangos do secretariado.
Gráfico 2 – Eigenvector centrality para segundos (esq.) e primeiros secretários (dir.)

Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Vector > Hubs-authorities. Desenhado com VosViewer.

Para os conselheiros e em comparação aos achados da base ministerial, nota-se com
os maiores eigenvalues a ONU, a Presidência da República e Buenos Aires. Por último,
porém não menos importante para esse escalão intermediário, surgem também com
destaque Paris e Washington, entre as cinco instituições mais centrais.
Em seguida e quando observamos o segundo mais alto patamar da carreira, temos
com os maiores eigenvectors a ONU, Washington, a Presidência da República, seguido
por demais Ministérios e Londres. Ao compararmos o nível intermediário e o de entrada
na elite ministerial, verificamos que a ONU, a Presidência da República e Buenos Aires,
continuam com significativa centralidade em ambas essas hierarquias, tal qual foi
verificado no baixo escalão. Ademais, Washington também aparece entre as cinco
instituições com maiores índices para esses patamares funcionais, e os demais Ministérios
inauguram entre as instituições com alta centralidade para os segundos ministros.
Gráfico 3 – Eigenvector centrality para conselheiros (esq.) e segundos ministros (dir.)
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Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Vector > Hubs-authorities. Desenhado com VosViewer.

Enfim, para os embaixadores se observa com as maiores centralidades do
eigenvector a ONU, a Presidência da República, Ministérios, Washington e Paris. Desse
modo, temos para a mais alta elite uma configuração evidente que resulta nas participações
de alta prioridade do MRE e que se mostraram recorrentes nos padrões das demais
hierarquias, especialmente e de modo mais sistemático para as duas primeiras instituições.
Gráfico 4 – Eigenvector centrality para embaixadores

Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Vector > Hubs-authorities. Desenhado com VosViewer.

4.3.

Equivalência estrutural: Análise por meio do hierarchical clustering

Avançamos na subseção anterior no sentido de observar quais nós possuíam uma alta
interconexão estrutural dos laços, vulgo mais contatos mútuos pareados, relacionados uns
aos outros, e entre os atores mais importantes da rede. Vimos que a posição que o nó ocupa
corresponde a um particular padrão de suas conexões, sendo que a literatura de ARS sugere
que as posições de centralidade tem um forte efeito sobre oportunidades, fluxos,
coordenações e acessos. Contudo, existem outros indicadores que enfatizam aspectos para
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além da posição e centralidade, e daremos ênfase aqui a mensuração da equivalência
estrutural (Burt 1992), que busca responder como arranjos estruturais otimizam essas
conexões com base nos atores e seus padrões similares de conexões. Nesse quesito, a
literatura defende que os atores que prosperam são os que possuem redes imediatamente
densas, e também estão ligados às redes mais distantes, caracterizadas por múltiplos
contatos não redundantes – sendo os contatos redundantes aqueles dirigidos aos mesmos
nós, e que portanto, levam às mesmas informações e os mesmos benefícios (idem; Lopes
e Baldi 2009). As condições empíricas que mostram gaps entre contatos não redundantes
são coesão e equivalência estrutural, sendo que o primeiro indica a ausência de contatos
não redundantes – relaciona-se com a conexão direta –, já a equivalência estrutural se refere
também a conexão indireta (idem). Isto é, a identificação de atores que possuem padrões
similares de conexões, em clusters por exemplo, sugerem que os atores em um mesmo
grupo devem ser homogêneos entre si e heterogêneos entre os demais, com base na
estrutura rede. A equivalência estrutural então se baseia na similaridade entre os nós e que,
em geral, são equivalentes estruturalmente quando possuem linhas e colunas idênticas,
exceto pelas células da diagonal, em uma matriz adjacente (Nooy et.al. 2005).
Para avaliar a equivalência portanto, utilizaremos a medida de hierarchical
clustering – o Pajek usa o método Ward –, que tem como default para a análise de clusters
a dissimilaridade, então clusters com menores valores são mais homogêneos. Optou-se
pela dissimilaridade para distancias euclidianas que leva em consideração os valores das
linhas. Desse modo, a distância euclidiana requer equivalência estrutural tanto de input e
output entre os nós, quanto os valores dos laços também devem possuir intensidade
comparável (Nooy et.al., 2005). Feito alguns coortes dentro dos clusters para o incremento
da similaridade, pode-se notar a seguir que para ambos os secretariados, os clusters centrais
apresentam igualmente com relevância estrutural a ONU, a Presidência da República e
Buenos Aires. No caso dos primeiros secretários, o mainstream diplomático está também
mais presente no seu cluster principal – com a presença de Londres, Paris e Roma –, além
de Assunção.
Gráfico 5 – Hierarchical Clustering (Cluster density) para segundos (esq.) e primeiros secretários (dir.)
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Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Netw. + Cluster > Dissim. (d5). Desenhado com VosViewer.

A recorrente dupla institucional ONU e Presidência da República para ambas os
escalões da base do ministério, continua a aparecer no médio e no estrato de ingresso da
elite diplomática. No caso dos conselheiros o cluster principal apresenta também Buenos
Aires e Paris, ao passo que para os segundos ministros Washington se destaca no
agrupamento central.
Gráfico 6 – Hierarchical Clustering (Cluster density) para conselheiros (esq.) e segundos ministros (dir.)

Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Netw. + Cluster > Dissim. (d5). Desenhado com VosViewer.

Para os embaixadores, novamente a ONU e a Presidência apresentam equivalência
estrutural, junto dos demais Ministérios, presentes no cluster principal. No cluster
intermediário e de modo muito próximo ao centro, Washington, Paris, Londres, Roma,
Buenos Aires, OEA e Nova York, compõe adicionalmente os relacionamentos construídos
pela elite diplomática, e logo, resultados de toda a carreira e da dinâmica das conexões dos
agrupamentos institucionais priorizados pela mais alta elite do MRE. Um achado
interessante é que junto da composição do tradicional circuito diplomático adiciona-se
também a OEA, primeira organização internacional a ter algum destaque posteriormente a
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ONU – e que merece uma averiguação mais aprofundada e atenta do porquê da posição de
destaque dessa instituição.
Gráfico 6 – Hierarchical Clustering (Cluster density) para embaixadores

Fonte: Anuário Diplomatas 2010, elaboração do autor. Utilizado Pajek > Netw. + Cluster > Dissim. (d5). Desenhado com VosViewer.

5.

Conclusões
A pesquisa pode conectar as trajetórias dos atores do MRE e assim desenhar os

relacionamentos institucionais do ministério, respectivamente a cada uma das distintas
hierarquias funcionais vis-à-vis as participações diplomáticas por instituições. A utilização
de um banco de dados original, combinando a literatura de APE e de ARS e suas técnicas
de projeção, nos permitiu analisar a dualidade indivíduo-instituição e os modos e padrões
das circulações dos diplomatas e como isso compõe a própria cadeia de conexões dos
eventos políticos e institucionais que estruturam as relações de potenciais policies do
Itamaraty.
As redes então sugerem que oportunidades materiais, de fluxos, controles, acessos e
constrangimentos materiais e não-materiais, derivados de conflito e cooperação políticoburocráticos, permitem observar sob a estrutura dessas relações, que determinadas
instituições são priorizadas ou ocupam posições mais privilegiadas na rede do que outras,
mediante os padrões de co-participação ou co-ausência institucional de seus atores. Esses
relacionamentos portanto, são canais que estruturam a comunicação e informação, o
trânsito e a coordenação dos diplomatas, recursos e policies do MRE, resultando no que
intitulamos de política externa institucional.
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Empiricamente e para as análises de centralidade em que se utilizou a medida de
eigenvector, a ONU e a Presidência da República figuram sistematicamente, entre as cinco
instituições com os maiores valores, para todas as hierarquias analisadas. Adicionam-se
também Buenos Aires que aparece com destaque para os secretariados e os conselheiros,
e Londres que reincide para primeiros secretários e segundos ministros. Para os
conselheiros, segundos ministros e embaixadores Washington possui centralidade
significativa, Paris tem destaque para o escalão intermediário e o topo ministerial, além
dos demais Ministérios, que se configuram com relevância para os dois últimos degraus
que compõe a elite diplomática. Fora dos postos diplomáticos pertencentes a classe A,
apenas Tóquio e Assunção se destacam, respectivamente para segundos e primeiros
secretários.
A partir dessa medida de centralidade a construção de um padrão mais evidente
começa a se desenhar, e somado a utilização do hierarchical clustering temos em mãos
tanto as interconexões estruturais do laço com a primeira medida, quanto a equivalência
estrutural de agrupamentos, levando em consideração a estrutura da rede com essa segunda
mensuração analítica. Assim como o eigenvector, as medidas de equivalência apontaram
novamente e para todas as hierarquias projetadas, resultados de destaque para a ONU e a
Presidência da República. Ademais reaparecem nos cores do hierarchical clustering de
modo recorrente ao longo das hierarquias e em comparação aos eigenvalues: Buenos Aires,
Paris, Washington, Londres e os demais Ministérios. Isto é, além da confirmação das
hipóteses sugeridas com base na teoria, notamos que as prioridades direcionadas aos postos
diplomáticas da classe A, se concentram mais evidentemente nas capitais da Argentina,
França, EUA e Reino Unido. Há também outro achado a respeito do relacionamento
doméstico do MRE com os demais Ministérios, o que sugere intercâmbios vários de
pessoal e recursos, abrindo oportunidades para que o Itamaraty participe junto dessas
instituições – via cooperação ou conflito – visando em alguma medida influenciar outros
domínios de policies em âmbitos ministeriais, em que as políticas públicas e políticas
públicas internacionais podem se interseccionar.
Em suma, o sistema ONU e a Presidência da República se mostraram inegavelmente
como as instituições mais centrais e estruturalmente equivalentes desde a base secretarial
até o topo da hierarquia funcional do ministério. Assim se evidencia que as duas maiores
preferencias do relacionamento dos atores do Itamaraty e por conseguinte da política
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externa institucional do ministério, se concentram na atuação nos sistemas políticos tanto
a nível interno quanto externo. Em um provável jogo político de dois níveis, o MRE mostra
que a estrutura das prioridades sistemáticas de sua política externa institucional estão em
consonância com a natureza de seu policy domain ministerial, que por atuar nacional e
internacional simultaneamente, necessita fomentar oportunidades

e fluxos de

relacionamentos para manter, angariar e coordenar recursos materiais e não-materiais, de
um e outro nível, que o permita sobreviver e efetivar suas policies a nível doméstico,
externo e multilateral.

6.
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