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RESUMO 

 
O estudo de redes complexas é um campo de pesquisa interdisciplinar que visa 
estudar quantitativamente a estrutura e o comportamento das relações complexas do 
mundo ao nosso redor. Nesse sentido esse trabalho explora uma rede de coautoria 
científica, buscando analisar os docentes e suas relações de coautoria nos programas 
brasileiros de pós-graduação em Administração e Economia. As redes complexas são 
grafos que apresentam características estruturais bastante particulares, como por 
exemplo características não encontradas em grafos regulares ou puramente 
aleatórios. O trabalho apresenta conceitos fundamentais desse tipo de rede, onde os 
vértices são os docentes e as arestas são representadas pela existência de uma 
relação de coautoria, ou seja, publicaram pelo menos um artigo científico em conjunto. 
As arestas possuem um peso, significando a quantidade de vezes que aqueles 
docentes publicaram em conjunto. Nesse trabalho foi analisada a rede de coautoria 
científica através das métricas de análise de redes sociais (ARS). Foi realizado um 
estudo para correlacionar as principais métricas de centralidade ao nível de 
produtividade acadêmica do pesquisador usando o h-index como base. Os resultados 
indicaram uma correlação entre as métricas de centralidade estudadas e o h-index 
dos pesquisadores, levando a crer que aqueles pesquisadores que atuam como 
“intermediadores” e que possuem um laço forte, com o maior número de 
pesquisadores importantes possíveis na rede, possuem um h-index mais elevado. 

Palavras-chaves: análise de redes sociais, redes complexas e teoria dos grafos. 
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1 INTRODUÇÃO 

As redes (grafos) são abstrações que servem para modelar diversos tipos 

de problemas em diferentes áreas de estudo devido sua capacidade de generalização. 

Uma rede em sua forma mais simples, pode ser representada por um conjunto de 

vértices ou nós, ligados por arestas ou links. As arestas representam um 

relacionamento entre um par de vértices. Existem vários tipos de redes, algumas delas 

conhecidas como redes complexas. Devido sua relevância na modelagem de 

problemas reais e suas características topológicas, elas despertaram o interesse por 

parte de físicos, biólogos, cientistas sociais, cientistas da computação entre outros. 

Redes complexas descrevem uma grande variedade de sistemas na 

natureza e na sociedade [1]. Por décadas, assumimos silenciosamente que 

determinados tipos de redes, formadas por componentes de sistemas complexos1 

como as células, a sociedade, ou a internet fossem conectadas de forma aleatória [2]. 

Vários estudos [3], mostraram que algumas dessas redes não seguiam uma lei de 

formação puramente aleatória. As características estruturais dessas redes mostravam 

o contrário, que não pertenciam ao modelo de redes puramente randômicas, sendo 

assim, existiam outras leis antes não percebidas pelas quais essas redes eram regidas 

e que as diferenciavam das demais redes estudadas até então.  

Alguns exemplos de redes complexas que foram estudadas por diversos 

cientistas são a Internet, uma rede de colaboração entre atores, diversas redes de 

colaboração científica, uma rede humana de contatos sexuais, uma rede celular, redes 

de ecologia, uma rede de ligações telefônicas e redes de citações. 

O interesse dos pesquisadores pelo tema redes tem crescido 

constantemente com a popularização das redes sociais on-line (Social Networks – 

                                                 
1 Sistemas Complexos: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_complexos 
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SN) Facebook2, Linkedin3, Google+4, Twitter5, Instagram6 e inúmeras outras. As redes 

de coautoria científica podem ser analisadas segundo a ótica das redes sociais, onde 

as interações entre os pesquisadores se dão pelo fato de terem publicado um artigo 

acadêmico em conjunto ou qualquer outro tipo de produção acadêmica [4]. 

A forma como os pesquisadores colaboram tem um grande impacto na sua 

produtividade. Uma maneira simples de medir essa produtividade é através de índices 

como por exemplo o h-index [5], que por sua vez considera duas métricas básicas: a 

quantidade de publicações do pesquisador e a quantidade de citações dessas 

publicações. O problema levantado sobre esses tipos de indicadores bibliométricos 

[6] é que apesar de serem simples, eles podem não representar corretamente a 

produtividade do pesquisador, visto que não consideram outras variáveis como: o 

contexto acadêmico onde os pesquisadores estão inseridos, o relacionamento entre 

os pesquisadores, áreas de atuação, áreas recém-criadas que ainda não possuem 

muitos pesquisadores atuantes, ou com baixo nível de interesse.  

Por esse motivo a busca por novas métricas e combinações de outras 

técnicas tem sido tema de muitos estudos recentes [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Esses 

estudos revelaram que o modo como os cientistas colaboram entre si tem um forte 

impacto na produtividade acadêmica. 

Ao caracterizar uma rede de coautoria como uma rede social, onde os 

pesquisadores são representados por nós e a relação de colaboração entre eles 

(coautoria) pelas arestas é possível aplicar técnicas de ARS para conhecer melhor a 

dinâmica entre as interações dos pesquisadores, fornecendo assim novas métricas 

em complemento ao h-index [13]. 

                                                 
2 Facebook: https://www.facebook.com/ 

3 LinkedIn: https://www.linkedin.com/  

4 Google+: https://plus.google.com/  

5 Twitter+: https://www.twitter.com/  

6 Instagram: https://www.instagram.com/  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre redes, buscando 

caracterizar a rede de coautoria científica dos docentes de pós-graduação da área de 

administração e economia, empregando métricas de ARS para verificar a correlação 

entre o contexto social dos pesquisadores e sua produtividade medida pelo h-index. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

 

1- Construir uma rede de coautoria científica com os dados dos docentes 

de pós-graduação das áreas de administração e economia, usando as 

publicações dos docentes e suas relações de coautoria. 

2- Investigar a correlação entre as principais métricas de centralidade da 

ARS na produtividade científica do docente medida pelo h-index. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

Diferentes redes de coautoria foram estudadas até o momento. Diferentes 

resultados têm sido apurados em diversos tipos de redes [1], não excluindo as redes 

complexas. Além disso, o processo colaborativo se dá de forma diferente entre as 

diversas áreas do conhecimento, sendo assim as características das redes mudam e 

justificam uma nova análise. Além disso esse trabalho propõem correlacionar métricas 

de ARS com o h-index dos pesquisadores, buscando confirmar os resultados obtidos 

em outras áreas do conhecimento. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho possui foco na ARS aplicada a uma rede de coautoria 

científica formada pelos docentes dos programas de pós-graduação em administração 

e economia de 6 universidades brasileiras, cujo conceito CAPES é maior ou igual a 5. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho está organizado em 4 capítulos além da Introdução. O capítulo 

2 faz referência aos trabalhos que nortearam essa pesquisa. O capítulo 3 diz respeito 

aos conceitos importantes relacionados às redes e a teoria dos grafos. O capítulo 4 

descreve os procedimentos metodológicos e técnicos, indo desde a etapa de coleta 

dos dados, pré-processamento, a escolha dos algoritmos utilizados e as métricas de 

ARS. Por fim, o capítulo 5 diz respeito a conclusão e se discute também possíveis 

desdobramentos da pesquisa em trabalhos futuros. 

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo são apresentados alguns trabalhos relacionados ao 

conteúdo abordado nesse trabalho. 
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2.1 A INFLUÊNCIA DA REDE DE COAUTORIA NO NÍVEL DAS BOLSAS DE 

PRODUTIVIDADE DA ÁREA DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO [12] 

Neste trabalho foi construída uma rede de coautoria objetivando investigar 

que métricas de ARS impactavam os níveis de produtividade entre os bolsistas de 

produtividade do CNPq da área de engenharia de produção. Os resultados indicaram 

que o nível de produtividade apresenta correlação de Spearman positiva significativa 

com cinco de sete métricas analisadas. Concluiu-se que os pesquisadores que 

assumem um papel de “intermediador”, ou seja, que possuem um número maior de 

ligações têm maior facilidade de estabelecer parcerias de publicações. Esses 

pesquisadores tendem a ter maior nível de produtividade. No entanto constatou-se 

que a colaboração frequente entre os pesquisadores não tem impacto no nível de 

produtividade das bolsas. 

2.2 ANÁLISE DA REDE DOS DOUTORES QUE ATUAM EM COMPUTAÇÃO NO 

BRASIL [14] 

Nesse trabalho foi estudado a rede acadêmica de doutores atuantes no 

Brasil em ciência da computação, com a finalidade de identificar características tanto 

da rede nacional quanto estadual. Foi utilizada técnicas de ARS e mineração de textos 

para entender as características dessas redes as quais foram criadas a partir das 

informações extraídas do currículo Lattes destes autores. Observaram que essas 

redes eram heterogêneas, pouco densas e instáveis. Descobriram que apesar das 

redes não serem densas, seus componentes gigantes, continham a grande maioria 

dos nós (tanto na rede nacional quanto na estadual). A média dos caminhos mínimos 

não foi elevada em nenhuma das redes mostrando uma boa conectividade entre os 

doutores pertencentes aos componentes principais. 
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2.3  ASSESSING THE PROFILE OF TOP BRAZILIAN COMPUTER SCIENCE 

RESEARCHERS [15] 

Nesse trabalho foi analisado o desempenho dos principais pesquisadores 

brasileiros de ciência da computação. Para análise foi considerada três dimensões 

centrais: Duração da carreira, o número de alunos orientados e o volume de 

publicações e citações. Além disso os autores analisaram a estratégia de publicação 

dos pesquisadores, com base na área de competência e foco em veículos com 

impactos diferentes. Os resultados demonstraram que é necessário ir além da 

contagem de publicações para avaliar a qualidade da pesquisa, evidenciando a 

importância de considerar as peculiaridades de diferentes áreas de especialização na 

avaliação. 

2.4  AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE COLABORAÇÕES EM REDES 

SOCIAIS ACADÊMICAS [16] 

Esse trabalho utilizou-se da análise de redes sociais bibliográficas 

acadêmicas para extrair métricas relevantes, apresentando assim, uma função de 

avaliação de qualidade de grupos de pesquisa com base nas colaborações internas 

entre os seus pesquisadores. Além disso, foi realizada a correlação entre os 

pesquisadores por áreas de pesquisa, juntamente com a análise dos relacionamentos 

prévios entre esses pesquisadores. Como resultado da abordagem adotada, foi 

possível incluir a recomendação de novas colaborações e também a recomendação 

da intensificação das colaborações já existentes. 
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2.5 IDENTIFICANDO CORRELAÇÕES ENTRE MÉTRICAS DE ANÁLISE DE 

REDES SOCIAIS E O H-INDEX DE PESQUISADORES DE CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO [9] 

Esse estudo usou o Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman 

para correlacionar métricas de ARS das redes de colaboração científica da área de 

ciência da computação com a produtividade desses pesquisadores. Foi utilizado o h-

index como base para quantificar a produtividade dos pesquisadores. Os resultados 

desse estudo demonstraram que os pesquisadores que estabelecem laços fortes de 

colaboração e possuem um papel de intermediador na rede, possuem um índice de 

desempenho mais elevado. 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Esse capítulo discorre sobre os conceitos relacionados às redes e teoria 
dos grafos. 
 

3.1 REDES 

Com o aparecimento das redes sociais nos últimos anos o termo “rede” 

vem sendo muito empregado nos dias de hoje. Além disso com o avanço da 

computação e na medida que as bases de dados vão surgindo, diversos 

pesquisadores de diferentes áreas começaram a contribuir com estudos relacionados 

a diferentes tipos de redes. 

Uma rede social é modelada por relações interpessoais, o termo é muito 

mais amplo, abrangendo qualquer tipo de ligação ou relacionamento entre dois atores. 

Pode ser uma ligação que represente um relacionamento de amizade, um 
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relacionamento de trabalho entre duas pessoas que trabalham na mesma empresa 

ou até mesmo um relacionamento de coautoria científica entre pesquisadores de uma 

universidade. 

Uma rede (ou grafo) pode ser considerada em sua forma mais simples 

como dois vértices ligados por uma aresta ou link como representado na Figura 3-1. 

Podemos então classificar uma rede conforme sua topologia e assunto, analisando as 

ligações entre o conjunto de vértices e arestas. Por exemplo numa rede social, temos 

os vértices figurando como pessoas e as arestas que ligam os vértices como sendo 

as relações entre os mesmos. Assim uma pessoa está ligada a outra quando possuem 

um vínculo social, que pode ser representado por exemplo pela relação de amizade. 

 

 

Figura 3-1: Representação de um grafo rotulado, contendo dois vértices e uma aresta. 

 

Apesar do interesse recente na área de redes, podemos dizer que as redes 

nada mais são do que grafos. O primeiro aparecimento do tema na academia remete 

ao problema conhecido como Pontes de Königsberg. O problema consiste em efetuar 

um passeio pelas sete pontes da cidade prussiana de Königsberg sem cruzar uma 

mesma ponte duas vezes. Em 1736 o matemático Leonhard Euler propôs um modelo 

de redes (um grafo no sentido matemático) para modelar o problema das Pontes de 

Königsberg como visto na Figura 3-2 e Figura 3-3, o problema não possui solução. 

Essa representação deu origem ao que conhecemos como a Teoria dos Grafos, área 

da matemática responsável por estudar as relações entre objetos de um determinado 

conjunto. 
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Figura 3-2: Mapa de Königsberg7. 

 

 

Figura 3-3: Diagrama de Euler8. 

 

3.2 TEORIA DOS GRAFOS 

Grafo é um modelo estrutural matemático capaz de representar de forma 

abstrata um conjunto de elementos denominados vértices e suas relações 

representadas por arestas, logo uma rede pode ser modelada por um grafo, portanto 

pode ser considerada um objeto matemático. 

                                                 
7 Mapa de Königsberg: http://grafos-cplusplus.blogspot.com.br 

8 Diagrama de Euler: http://grafos-cplusplus.blogspot.com.br 
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Um grafo pode ser representado por 𝐺 = (𝑁, 𝑀), onde 𝐺 é o grafo, um 

conjunto contendo 𝑁 e 𝑀, onde 𝑁 é o conjunto de vértices da estrutura 𝑁 =

 {𝑛0, 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑛 − 1}, sendo o número de vértices dado por 𝑛 = |𝑉|. O conjunto 𝑀 é 

o conjunto das arestas ou das ligações entre os vértices, denotado por 𝑀 =

 {𝑚0, 𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑛 − 1}. Sendo assim a aresta 𝑎 =  {𝑖, 𝑗} representa uma relação 

entre o par de vértices (𝑖, 𝑗). Na Figura 3-4 temos um grafo onde os vértices e as 

arestas são rotulados respectivamente com 𝑁 =  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} e 𝑀 =

{𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ}. 

  

 

Figura 3-4: Representação de um grafo rotulado contendo 8 vértices e 8 arestas. 

3.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Outras definições sobre grafos podem ser encontradas na literatura. 

Segundo Bondy e Murty [17] um grafo pode ser representado como uma tripla 

ordenada: 𝐺 (𝑉(𝐺), 𝐸(𝐺), 𝜓(𝐺)),  onde 𝑉 (𝐺) é um conjunto não vazio de vértices, 

𝐸 (𝐺) o conjunto das arestas e 𝜓 (𝐺) é uma função de incidência, que por sua vez 

associa cada aresta do conjunto 𝐸 (𝐺) a um par de vértices não necessariamente 

distintos do conjunto 𝑉 (𝐺) [18]. Nesse caso a função de incidência é responsável por 

explicar a preferência das conexões entre os vértices ou nós algoritmicamente. 
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Um grafo que só contém vértices pode ser considerado um grafo vazio. Já 

se o grafo não possui nenhum vértice ele é dito nulo. Se o grafo só possui um único 

vértice, então podemos dizer que esse grafo é trivial ou singleton. 

Um grafo rotulado possui atribuições associadas aos vértices ou arestas. 

Um exemplo pode ser foi visto na Figura 3-5. Nesse mesmo sentido temos o grafo 

ponderado, onde as atribuições podem ser consideradas como um peso, por exemplo 

uma aresta pode ter o peso 1 e outra aresta peso 2, representando a quantidade de 

vezes que dois pesquisadores escreveram um artigo acadêmico em conjunto. Além 

dessas definições, uma outra definição importante quando estudamos redes é a de 

grafo direcionado. Dizemos que um grafo é direcionado ou orientado quando existe 

uma direção nas arestas (relações) entre os vértices. Nesse caso, as arestas passam 

a ter um sentido, representado por uma seta, mostrando assim o sentido da relação 

conforme a Figura 3-5. O Instagram é uma rede social onde as arestas são 

direcionadas, os usuários compartilham fotos uns com os outros, existindo a 

possibilidade de você seguir uma pessoa e não necessariamente ser seguido de volta. 

Esse tipo de relação demonstra a natureza de um grafo direcionado, ao contrário da 

rede de coautoria onde a relação não é direcionada, não existindo assim um sentido 

no relacionamento. Veja que na Figura 3-5 o vértice 𝐴 possui uma relação na qual 

aponta para 𝐵. Levando em consideração o caso do Instagram, o usuário 𝐴 segue o 

usuário 𝐵, porém 𝐵 não segue o usuário 𝐴. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5: Representação de um grafo rotulado direcionado contendo 2 vértices e 1 aresta. 
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3.4 MODELOS DE REDES 

3.4.1 REDES RANDÔMICAS 

Existem muitos tipos de redes reais em diferentes domínios do 

conhecimento. Essas redes por sua vez não são idênticas, ou seja, não apresentam 

as mesmas características estruturais. A rede de colaboração científica da área de 

física é diferente da matemática [3]. Elas diferem nas suas métricas, como por 

exemplo tamanho da rede (quantidade de vértices e arestas), grau ponderado dos 

vértices, densidade, diâmetro, excentricidade, quantidade de componentes conexas 

entre outras características. Isso pelo fato de que as colaborações nas áreas 

mencionadas se dão de formas diferentes. A rede de coautoria científica emerge da 

colaboração entre os pesquisadores, sendo assim é plausível que qualquer alteração 

na forma como os pesquisadores colaborem entre si modifique a estrutura da rede e 

com isso suas métricas e propriedades. Aquela rede cuja colaboração entre os 

pesquisadores é maior, fará com que o grau ponderado por exemplo seja maior do 

que na rede com menor colaboração entre os pesquisadores, como por exemplo a 

matemática. 

Contudo essas redes acabam por apresentar uma estrutura similar 

decorrente do processo colaborativo e da interação humana, que se repete tanto da 

rede de colaboração científica da área de ciência da computação quando na 

engenharia de produção. Os modelos aleatórios de redes servem para representar 

essa estrutura similar, pois são capazes de generalizar esses aspectos estruturais. 

Segundo Newman [19], nos modelos de grafos aleatórios, criam-se redes que 

possuem determinadas propriedades de interesse, como por exemplo, a distribuição 

de graus, porém isso é feito de forma aleatória. Grafos aleatórios são interessantes 
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exatamente por isso, conseguem reproduzir essas propriedades estruturais de 

maneira aleatória. 

Existem diversos tipos de modelos aleatórios de redes, cada qual 

capturando melhor uma determinada característica do que o outro. Não existe um 

modelo pior ou melhor nesse sentido. A decisão de que modelo usar, está relacionada 

a que tipo de aspecto estrutural se quer gerar com esse modelo aleatório. De fato, 

esses modelos são importantes para que possamos estudar como essas redes 

surgem e principalmente como essas redes evoluem ao longo do tempo, quando 

submetidas a um conjunto de regras de evolução comparando esses resultados com 

os das redes reais. 

Nesse trabalho será apresentado três modelos muito utilizados para 

geração de redes. O intuito é determinar que modelo é mais adequado para 

representar um determinado tipo de rede, que modelo captura melhor determinadas 

propriedades estruturais que aparecem nas redes reais, como por exemplo uma rede 

de coautoria científica, foco desse trabalho. 

3.4.2 MODELO DE ERDÕS-RÉNYI, 𝑮 (𝒏, 𝒑) 

O modelo de Erdõs-Rényi é um dos modelos clássicos aleatórios mais 

estudados na literatura. Em seus artigos Paul Erdõs e Alfred Rényi [20], [21] provaram 

diversas características fundamentais da estrutura gerada via estes modelos. 

O modelo conhecido como 𝐺 (𝑛, 𝑝), binomial ou modelo de rede aleatória é 

bem simples, recebe dois parâmetros como entrada, o parâmetro 𝑛 e 𝑝. O parâmetro 

𝑛 diz respeito a quantidade de vértices e 𝑝 determina a probabilidade de conexão entre 

cada par de vértices, ou seja, a probabilidade dada por 𝑝 de que uma determinada 

aresta exista. Dessa forma se definirmos a geração de uma rede aleatória dada por 

𝐺 (10,0.5), estamos dizendo ao modelo para gerar uma rede na qual teremos 10 

vértices e uma probabilidade 0.5 de uma aresta existir aleatoriamente das 𝑁 (𝑁 −

1) /2 arestas possíveis. Nesse caso o máximo de arestas possíveis seriam 45, quando 

𝑝 = 1. Veja que para 𝑝 = 0, não existem arestas nessa rede, ou seja a rede em 
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questão é desconexa. Para 𝑝 = 0.1, obtemos uma rede conforme a Figura 3-6. 

 

Figura 3-6: Exemplo de uma rede conexa gerada pelo modelo 𝐺 (10,0.1). 

O conjunto de redes que podem ser geradas pelo modelo é definido por 𝑆. 

Como visto anteriormente, uma aresta pode ou não existir na rede, sendo assim temos 

(
𝑛
2

) arestas possíveis em uma rede com 𝑛 vértices. Logo o tamanho do espaço 

amostral será definido por: 

 
|𝑆| =  2(𝑛

2) = 2
𝑛(𝑛−1)

2  (3-1) 

O número de redes possíveis ou o espaço amostral cresce muito 

rapidamente, porém algumas redes geradas por esse modelo apresentam uma 

probabilidade maior de existirem do que outras, enquanto umas redes são mais 

prováveis outras em contraponto são improváveis de serem geradas. 

Redes aleatórias apresentam uma distribuição de grau característica, ou 

seja, apresentam uma distribuição de grau como uma distribuição de Poisson (normal 

– gaussiana) representada no Gráfico 3-1, com grau médio da rede aleatória 𝐺 (𝑛, 𝑝) 

dado por 𝑝 (𝑛 − 1) conforme: 

 
< 𝑘 > =

2𝑛

𝑁
= 𝑝(𝑁 − 1) ≃ 𝑝𝑁 (3-2) 

 

Consequentemente o número de arestas é o valor médio 𝐸 (𝑁)  = 𝑝[𝑁 (𝑁 −

1) /2]. O coeficiente de aglomeração médio é dado por 𝑝 e, portanto, independente 
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de 𝑛. 

 

 

Gráfico 3-1: Distribuição de Poisson. 

3.4.3 REDES LIVRES DE ESCALA 

Nas redes livres de escala, cada passo é considerado na geração da rede. 

O processo é iterativo, onde as arestas vão se conectando a cada passo, levando em 

consideração os vértices que apresentam maior grau no momento. Essa regra na 

geração da rede impõem uma condição nova, não considerada no modelo de redes 

aleatórias. Sendo assim a distribuição de graus é diferente da distribuição de graus 

da rede 𝐺 (𝑛, 𝑝) apresentada. Assim como o modelo de redes aleatórias de Erdõs-

Rényi possui uma distribuição de grau característica, o modelo de redes livres de 

escala também possui uma distribuição de grau característica. Nesse caso a 

distribuição de graus segue uma lei de potência [2], ou seja, poucos vértices 

concentram um grau elevado, muitas conexões na rede, em contrapartida a maioria 

dos vértices possui um grau baixo em função desse tipo de distribuição como visto no 

Gráfico 3-2. 
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Gráfico 3-2: Gráfico de uma distribuição de grau seguindo a lei de potência9. 

 

Um dos modelos mais usados para gerar redes livres de escala é o modelo 

de Barabàsi e Albert. A ideia por trás desse modelo está relacionada com o 

crescimento da rede usando o princípio da ligação preferencial (preferencial 

attachment) [22]: quanto maior o grau do vértice 𝑖, maior a probabilidade de que a 

cardinalidade de 𝐴𝑖 aumente na próxima iteração do processo de crescimento. A rede 

começa com apenas poucos vértices, porém a cada passo de tempo vão sendo 

acrescentados novos vértices e arestas, que são definidas a partir de regras como: 

• 𝑝(𝑘) =
𝑘

∑ 𝑘
, sendo 𝑝 a probabilidade de surgir uma aresta e 𝑘 o grau 

de determinado vértice. 

• 𝑛 = 𝑡 + 𝑚𝑡, sendo 𝑛 o número de vértices após 𝑡 passos de tempo 

e 𝑚𝑡 o atual número de arestas. 

Um ponto importante e foco de estudos sobre redes livre de escala são os 

processos de ataque, falha e tolerância a falha. O ataque de uma rede consiste em 

remover um vértice que possui muitas conexões ou um alto grau. Contrariamente a 

esse processo existe a falha, que é caracterizado pela remoção de um vértice 

aleatoriamente, não importando aqui o grau do vértice nessa remoção. Já a tolerância 

a falha implica que nesse tipo de rede, onde poucos vértices possuem muitas 

                                                 
9 Math Insight: http://mathinsight.org/image/power_law_degree_distribution_scatter 

http://mathinsight.org/image/power_law_degree_distribution_scatter
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conexões, quando removido um desses vértices aleatoriamente, existe uma pequena 

probabilidade que o vértice removido possua um grau alto, visto que esse tipo de rede 

apresenta uma distribuição de grau dada por uma lei de potência. Na remoção de 

forma aleatória a maior probabilidade é de que os vértices contendo poucas conexões 

sejam afetados. Porém redes livres de escala são extremamente sensíveis a ataques, 

pois dessa forma um determinado vértice com muitas conexões pode ser atacado e 

com isso a perda de informação será maior, como visto na Figura 3-7. 

 

 

Figura 3-7: Exemplo de uma rede sendo atacada no vértice de maior grau 𝐴. Veja que como A possui 

muitas conexões, esse ponto da rede é mais sensível. Ao todo 4 conexões são perdidas quando se 

remove o vértice 𝐴. 

3.4.4   REDES DE MUNDO PEQUENO “SMALL WORLD” 

Apesar do modelo anterior de Barabàsi e Albert capturar um aspecto muito 

central na estrutura das redes complexas, o modelo não captura outros aspectos 

importantes encontrados nessas redes. Como explicado anteriormente, não existe um 

modelo melhor e sim um modelo capaz de reproduzir determinados aspectos de 

interesse. Esse é o caso do modelo de Barabàsi e Albert que reproduz a distribuição 

de grau seguindo uma lei de potência, aspecto muito relevante encontrado em redes 

complexas. O fato é que o modelo de Barabàsi Albert não reproduz um outro aspecto 

também muito importante encontrado nas redes complexas, o coeficiente de 
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clusterização relativamente baixo se comparado com o coeficiente das redes 

complexas, principalmente os das redes sociais. 

A teoria dos 6 graus de separação originou-se a partir de um estudo [23], 

que diz que são necessários no máximo seis níveis de amizade para que duas 

pessoas qualquer estejam ligadas. Nesse estudo Stanley Milgram realizou um 

experimento com 150 famílias em Omaha, Nebraska e Wichita, Kansas. Essas 

famílias deveriam entregar correspondências a pessoas previamente estabelecidas 

em Boston, mas para isso essas famílias só poderiam usar amigos. Nessa 

correspondência apenas dados básicos como nome, endereço e alguns dados 

pessoais da pessoa alvo eram conhecidos. 

Algumas instruções foram estabelecidas, instruindo as pessoas 

intermediárias a como proceder.  Cada pessoa então escrevia seu nome evitando que 

uma mesma pessoa o recebesse novamente. Inicialmente Stanley Milgram achava 

que seriam necessários muito mais passos do que apenas 6 passos. Ao término do 

experimento, no entanto, os resultados mostraram que em média eram necessários 

apenas 6 passos e assim surgiu o conceito de seis graus de separação. Sendo assim 

esse experimento comprovou, que pessoas que aparentemente não possuem 

nenhum tipo de relação estão em média a 6 passos uma das outras, ou seja, existe 

uma grande probabilidade que entre você e essa pessoa existam amigos em comum. 

Pensando nesse cenário, Watts e Strogatz [24], formularam um algoritmo 

baseado em redes aleatórias. Esse algoritmo buscava reproduzir esse aspecto das 

interações sociais, tentando generalizar esse problema. O resultado foi um algoritmo 

que gerava uma rede de mundo pequeno com características entre as apresentadas 

por uma rede aleatória e uma rede regular10. As redes de mundo pequeno conforme 

discutimos, apresentam coeficiente de aglomeração médio maior e o menor caminho 

médio menor que uma rede aleatória de mesma configuração, ou seja, mesmo número 

de vértices e arestas. 

Redes de mundo pequeno podem ser geradas por um algoritmo que 

remove arestas ou conexões de uma rede regular, como visto na Figura 3-8 e crie 

reconexões ou novas conexões, acrescentando ligações entre os vértices. No caso 

                                                 
10 Rede regular é aquela onde os vértices possuem o mesmo número de adjacências, cada vértice tem 

o mesmo grau ou valência. 
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de uma reconexão, reconecta-se com uma probabilidade 𝑝, de maneira aleatória, uma 

rede de 𝑛 vértices de grau 𝑘, sendo assim teremos um número de reconexões dado 

por (𝑝 × 𝑛 × 𝑘) /2. Para a probabilidade 𝑝 = 0 temos uma rede regular e para uma 

probabilidade 𝑝 = 1 temos uma rede aleatória. Qualquer valor de probabilidade entre 

esse intervalo de 0 e 1, obtemos uma rede de mundo pequeno como demonstrado na 

Figura 3-8. 

 

 

Figura 3-8: Geração de uma rede de mundo pequeno a partir de uma rede regular. 

 
Quando a probabilidade 𝑝 tende a 0, temos uma rede com alta 

clusterização e distância alta, pois estamos nesse caso nos aproximando de uma rede 

regular, porém a medida que esse valor de 𝑝 aumenta, ou seja, caminha para um valor 

próximo de 1, nos deparamos com uma situação onde existe uma baixa clusterização 

na rede e uma distância baixa, levando a crer que essas propriedades possam ser de 

certa forma antagônicas. Mas se adotarmos valores intermediários de 𝑝, teremos uma 

rede do tipo “small-world” ou mundo pequeno, onde o coeficiente de clusterização é 

alto e a distância entre os vértices é baixa. Isso é devido ao rearranjo das conexões 

por vértices que antes não eram vizinhos e agora passam a compartilhar novas 

conexões. 
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3.5 REPRESENTANDO REDES COMO ESTRUTURAS DE DADOS 

A representação de redes no sentido matemático, herda todo o seu 

formalismo da Teoria dos Grafos. Neste trabalho vamos abordar alguns tipos de 

representações no formato de uma matriz: matriz de adjacência, matriz de incidência 

e matriz de pesos. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia é possível processar 

grandes volumes de dados a um custo cada vez menor usando tecnologias como 

Hadoop11. Nada disso seria possível se não existissem as estruturas de dados 

capazes de armazenar informações que serão futuramente processadas por algum 

algoritmo. A Figura 3-9 demonstra uma matriz 3𝑥4, ou seja, contendo 3 linhas e 4 

colunas. 

 

  

 

Figura 3-9: Representação de uma matriz 3x4. 

Conforme a Figura 3-9 podemos acessar cada elemento usando seu índice 

na matriz, ou seja, o elemento assume uma posição na matriz que por sua vez é 

indexado com a posição em que ocupa segundo a sua linha e coluna. Vamos usar a 

notação formal da matriz 𝐴𝑖,𝑗  para representar a matriz 𝐴.  Elemento posicionado na 

linha 𝑖, da coluna 𝑗. Usando como base a Figura 3-9, podemos verificar uma matriz 

𝐴3×4, sendo o primeiro elemento 𝐴1×1 = 8. Dessa maneira podemos facilmente 

acessar qualquer elemento da matriz usando os índices 𝑖 e 𝑗. 

 

                                                 
11 Hadoop: é uma plataforma de software open source, escrita em linguagem Java para computação 

distribuída e processamento de grandes volumes de dados. Foi inspirada no MapReduce e no 

GoogleFS. 
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Matriz de Adjacência: A matriz de adjacência é construída com todas as 

relações que cada vértice possui. Se a rede possui 𝑛 vértices, então sua matriz de 

adjacência 𝑀𝑖,𝑗 será dada por:  

 

 
𝑀𝑖,𝑗 =  {

1,                𝑠𝑒 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 (3-3) 

 

Vamos representar matematicamente a matriz da Tabela 3-1 usando a 

seguinte representação, afim de discutirmos a direção das arestas: 

 

 

 
𝑀 =  [

0 1 0
1 0 1
0 1 0

] (3-4) 

 

Da forma expressa pela matriz (3-4) podemos representar as redes 

direcionadas e não direcionadas. Veja que a matriz (3-4), trata-se de uma rede não 

direcionada, pois existe uma aresta tanto no sentido da 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 quanto do 

inverso. Também é possível notar que na representação matemática (3-4) da Tabela 

3-1, o vértice 𝑀1,1 = 0, ou seja, o vértice 𝐴 não possui nenhuma aresta com ele mesmo 

(laço). Porém temos por exemplo  𝑀2,1 = 1 e 𝑀1,2 = 1 dizendo que existe uma aresta 

que sai de 𝐴 e vai para 𝐵 e que o contrário também é verdade. Sendo assim 

entendemos que para essa rede ser não direcionada todas as arestas existentes 

devem seguir essa mesma regra de formação ou seja 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑀𝑗,𝑖.  

Para representação onde a rede é direcionada não necessariamente a 

matriz precisa seguir a regra onde 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑀𝑗,𝑖, pois nesse caso podemos ter um vértice 

apontando para um outro vértice sem que a relação contrária precise ser satisfeita, 

como podemos ver na Tabela 3-2. 
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Tabela 3-1: Matrix de adjacência de uma rede não direcionada. 

 A B C 

A 0 1 0 

B 1 0 1 

C 0 1 0 

 

Tabela 3-2: Matrix de adjacência de uma rede direcionada. 

 A B C 

A 0 1 0 

B 0 0 0 

C 0 1 0 

    

 

 Na rede representada pela Tabela 3-2 encontrarmos por exemplo uma 

situação onde 𝑀𝑖,𝑗 ≠ 𝑀𝑗,𝑖, o vértice 𝐴 possui um arco apontando para 𝐵, porém 𝐵 não 

possui um arco apontando para 𝐴, gerando a seguinte matriz de adjacência. 

 

 
𝑀 =  [

0 1 0
0 0 0
0 1 0

] , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑀1,2 e 𝑀3,2 = 1. (3-5) 

 

Matriz de Incidência: A matriz 𝐴 = [𝑎𝑖,𝑗], cuja dimensão é 𝑚 ×  𝑛 é 

considerada uma matriz de incidência de um grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸) quando: 

 

• 𝑎𝑖,𝑗 =  +1, 𝑠𝑒 𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑖 𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 𝑛𝑜 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑗 

• 𝑎𝑖,𝑗 =  −1, 𝑠𝑒 𝑗 é 𝑜 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑖  

• 𝑎𝑖,𝑗 =  0 𝑠𝑒 𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑖 𝑛ã𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑗 

Da mesma forma que na matriz de adjacência, é possível representar tanto a matriz 

de incidência de uma rede não direcionada quanto direcionada. A Tabela 3-3 

apresenta a matriz de incidência de uma rede não direcionada, já a Tabela 3-4 
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demonstra a matriz de incidência de uma rede direcionada. A Figura 3-10 apresenta a 

visualização da rede não direcionada, enquanto a Figura 3-11 apresenta a 

visualização de uma rede direcionada. 

Tabela 3-3: Matriz de incidência da rede não direcionada. 

 1 2 3 4 5 6 

𝑢1 0 1 1 0 0 0 

𝑢2 0 1 0 1 0 0 

𝑢3 1 0 0 1 0 0 

𝑢4 0 0 1 1 1 0 

𝑢5 0 0 0 0 1 1 

𝑢6 0 0 1 0 0 1 

 
 
 
 

 

Figura 3-10: Representação de rede de incidência não direcionada. 
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Tabela 3-4: Matriz de incidência da rede direcionada. 

 1 2 3 4 5 6 

𝑢1 0 -1 1 0 0 0 

𝑢2 0 -1 0 1 0 0 

𝑢3 1 0 0 -1 0 0 

𝑢4 0 0 0 -1 1 0 

𝑢5 0 0 0 0 1 -1 

𝑢6 0 0 -1 0 0 1 

       

 

 

Figura 3-11: Representação da rede de incidência direcionada. 

 
Matriz de pesos: Quando a rede é ponderada, ou seja, apresenta pesos 

nas suas arestas, podemos aproveitar essa estrutura em uma matriz de adjacência e 

representar esses pesos na matriz, conforme Tabela 3-5. Nesse caso, vamos usar o 

peso da aresta como no exemplo dado na Figura 3-12. Ao invés de usarmos 𝐴𝑖,𝑗 = 1, 

onde o vértice 𝑖 possui uma aresta com 𝑗, vamos representar essa conexão na rede 

como 𝐴𝑖,𝑗 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑎𝑖,𝑗), onde 𝑎𝑖,𝑗 define a aresta do vértice 𝑖 para o vértice 𝑗. 
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Tabela 3-5: Matriz de adjacência de uma rede não direcionada ponderada. 

 A B C 

A 0 3 0 

B 3 0 4 

C 0 4 0 

 

 

 
 

 

Figura 3-12: Representação da rede não direcionada. 

 
 
 

3.6 ANÁLISES DE REDES SOCIAIS 

Nessa seção do trabalho será apresentado uma pequena introdução e 

alguns conceitos fundamentais utilizados na ARS. O objetivo é apresentar alguns 

fundamentos, medidas e métricas de centralidade para caracterizarmos a rede de 

coautoria científica dos programas de pós-graduação em administração e economia.  
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3.6.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO 

ARS é uma disciplina que advém das ciências sociais, muitas das 

contribuições e ideias vieram de cientistas sociais que buscavam estudar dados de 

redes de cunho social [25]. Porém a fundação do campo pode ser atribuída a um 

psiquiatra chamado Jacob Moreno, no estudo que realizou em 1930 sobre de uma 

rede de meninas e meninas de uma escola [19]. 

Apesar da ARS não ter base nas ciências exatas, muitas dessas ideias, 

medidas e métricas descritas nesse trabalho são amplamente utilizadas em diversos 

outros campos de estudo, inclusive nas ciências exatas e humanas, como ciência da 

computação, física e biologia. Como podemos ver a ARS é campo multidisciplinar e 

que envolve muita colaboração de diferentes campos de estudo. Definitivamente é um 

campo ascensão como podemos ver no Gráfico 3-3.  

 

 

 

Gráfico 3-3: Crescimento de publicações sobre Redes Sociais em Ciência da Computação [16]. 
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3.6.2 MEDIDAS E MÉTRICAS DE CENTRALIDADE NAS REDES 

Para conhecermos melhor as características topológicas de uma rede 

precisamos conhecer de que forma essa rede está estruturada [19], buscando extrair 

medidas e métricas.  

3.6.2.1 ORDEM E TAMANHO 

A ordem de um grafo 𝐺 (𝑉, 𝐸) é a cardinalidade de seu conjunto de vértices 

𝑉. O tamanho é a cardinalidade de seu conjunto de arestas 𝐸, ou seja, a ordem está 

relacionada aos vértices e o tamanho as arestas como podemos ver na Figura 3-13. 

 

 

Figura 3-13: Um grafo de ordem 10 e tamanho 15. 

3.6.2.2 CENTRALIDADE DE GRAU ou GRAU DE UM VÉRTICE 

O grau de centralidade (degree centrality) ou grau de um vértice é a medida 

mais simples para se calcular o quão central é um vértice na rede. Seja 𝑖 um vértice 

pertencente a uma rede qualquer e o grau desse vértice dado por 𝑘𝑖 , então a 
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cardinalidade do conjunto de todos os vértices adjacentes a 𝑖 é considerado o grau 

desse vértice. Essa métrica apesar de simples pode ser muito interessante 

dependendo da circunstância. Por exemplo poderíamos estudar uma rede de contatos 

sexuais [26] e a relação do grau de centralidade com a propagação de doenças 

sexualmente transmissíveis. Nessa rede pessoas mais bem relacionadas têm uma 

influência maior na propagação da infecção, pois pessoas infectadas podem 

disseminar a doença diretamente para mais pessoas do que aquelas com um baixo 

grau de centralidade, ou seja, quanto maior o grau ou a quantidade de 

relacionamentos daquela pessoa maior será o impacto direto na propagação da 

infecção na rede. Segundo Freeman [27] o grau reflete a atividade relacional direta de 

um vértice na rede.  Veja que grau de centralidade e grau do vértice possuem a mesma 

definição, porém na literatura muitas vezes usam o termo grau de centralidade (degree 

centrality) para enfatizar essa medida como uma medida de centralidade. O grau de 

centralidade pode ser usado nas redes direcionadas, porém nesse caso temos um 

grau de entrada (in-degree) e grau de saída (out-degree). Ambas as medidas podem 

ser interessantes dependendo novamente das circunstâncias. A Equação (3-6) 

expressa o cálculo do grau de centralidade de um vértice 𝑣𝑖, chamado 𝑑𝑐 (𝑣𝑖). Nas 

considerações de Hanneman [28] se um ator tem muitos laços, eles são muitas vezes 

proeminentes, tem um alto prestígio, porém se o ator um alto grau de saída (out-

degree) são frequentemente considerados como influenciadores. 

O grau médio de uma rede é a média aritmética de todos graus dos vértices 

da rede. Usando a Figura 3-13 como exemplo temos que o grau médio da rede tem o 

valor de 3. A distribuição de graus de uma rede pode ser dada pelo histograma 

contendo o grau de cada vértice. A distribuição de graus é uma característica muito 

estudada nas redes complexas por sua propriedade estatística como foi estudado nos 

modelos de redes aleatórias. 

 

 
𝑑𝑐 (𝑣𝑖) = ∑ 𝑒(𝑣𝑖 , 𝑣𝑘)

𝑁

𝑘=1

 (3-6) 
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3.6.2.3 DENSIDADE 

A densidade (density) de uma rede é definida pelo número de arestas da 

rede divido pelo número de arestas possíveis nessa mesma rede. A densidade de 

uma rede está expressa em função do somatório dos graus dos vértices. Porém ao 

somar todos os graus dos vértices da rede estamos duplicando a contagem de 

arestas, visto que uma aresta está definida por natureza para um par de vértices. 

Sendo assim temos que dividir o resultado encontrado por 2. Como visto na Equação 

(3-1), a quantidade de arestas possíveis numa rede é igual a (𝑁 (𝑁 − 1) /2) onde 𝑁 

representa o número total de vértices. Sendo assim ambas as expressões dividem o 

termo por 2 fazendo com que na simplificação cheguemos a seguinte expressão: 

 
 

d(G) =  
∑ 𝑑𝑐(𝑣𝑖)

𝑁
𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 (3-7) 

 

3.6.2.4 COEFICIENTE DE CLUSTERIZACÃO 

Seja 𝑣𝑖 um vértice de uma rede, o coeficiente de clusterização do vértice 𝑣𝑖  

é dado pelo número de arestas existentes entre os vértices adjacentes a 𝑣𝑖 divido pelo 

número de arestas possíveis entre os mesmos vértices. O coeficiente de clusterização 

tem como função determinar a densidade de arestas estabelecidas entre a vizinhança 

de um vértice. A média aritmética do coeficiente de clusterização de todos os vértices 

é chamada de coeficiente de clusterização global (overall clustering coefficient) de 

uma rede, conforme Equação (3-8), dado por 𝑜𝑐𝑐. Uma forma de estender o 

coeficiente de clusterização é considerar um peso (grau de um vértice) no cálculo, ou 

seja, ponderar o coeficiente de clusterização usando o grau de centralidade (𝑑𝑐) de 

um vértice. Chamamos esse coeficiente de coeficiente de clusterização ponderado, 

cuja a representação se dá por 𝑤𝑐𝑐, conforme Equação (3-9): 
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𝑜𝑐𝑐(𝐺) =

1

𝑁
∑ 𝑐𝑐(𝑣𝑖)

𝑁

𝑖=1

 (3-8) 

 

 
𝑤𝑐𝑐(𝐺) =  

∑ 𝑑𝑐(𝑣𝑖)𝑐𝑐(𝑣𝑖)
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑑𝑐(𝑣𝑖)
𝑁
𝑖=1

 (3-9) 

 

3.6.2.5 TRANSITIVIDADE 

O conceito de transitividade diz que três vértices (uma tripla) 𝑣1, 𝑣2 e 𝑣3 são 

considerados transitivos se 𝑣1 possui uma aresta com  𝑣2 e  𝑣2 possui uma aresta com 

𝑣3, logo essa relação implica na aresta 𝑣1 com 𝑣3. Da mesma forma que o coeficiente 

de clusterização, na análise de tríades numa rede social, calcula-se o número de 

triplas que são transitivas dividido pelo número de triplas que poderiam ser transitivas.  

 

3.6.2.6 COEFICIENTE GIGANTE 

Para entendermos o coeficiente gigante (giant coefficient) primeiramente 

devemos definir o que é um componente gigante (giant component) ou componente 

principal (main component). Um componente gigante é definido pela maior porção do 

grafo 𝐺 cujos vértices estão conectados. Essa porção pode ser um subgrafo de 𝐺 ou 

até mesmo o próprio grafo 𝐺, caso a rede não apresente outros componentes. Sendo 

assim o coeficiente gigante 𝑔𝑐 de um grafo 𝐺 é a quantidade de vértices do 

componente gigante dividido pela quantidade de vértices do grafo 𝐺, como 

representado na Equações (3-10 e (3-11. O resultado é o percentual de vértices que 

fazem parte do componente gigante de uma rede. 
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𝑔𝑐(𝐺) =

1

𝑁
∑ 𝑚𝑐(𝑣𝑖)

𝑁

𝑖=1

 (3-10) 

onde: 
 

𝑚𝑐(𝑣𝑖) = {
1, 𝑠𝑒 (𝑣𝑖  ∈ 𝑀𝐶)
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

 (3-11) 

 

3.6.2.7 CAMINHO MÍNIMO MÉDIO DE UM VÉRTICE, CAMINHO MÍNIMO MÉDIO E 

DIÂMETRO DE UMA REDE 

Um caminho é uma sequência de 𝑘 vértices 𝑣1, … , 𝑣𝑘  entre dois vértices 𝑖 

e 𝑗 de um grafo 𝐺 tal que: 

1) 𝑣1 = 𝑖 𝑒   𝑣𝑘 = 𝑗; 

2) Existe uma aresta entre o vértice 𝑣𝑙 e o vértice 𝑣𝑙+1, onde 1≤ 𝑙 ≤ k; 

3) Não deve haver repetição de vértices; 

O comprimento de um caminho é a quantidade de arestas que conectam 

os vértices entre 𝑣1 = 𝑖 𝑒   𝑣𝑘 = 𝑗 pertencentes a este caminho. O comprimento de 

menor caminho entre estes vértices, ou seja, a menor sequência entre os vértices 𝑣1 =

𝑖 𝑒   𝑣𝑘 = 𝑗 é a distância entre dois vértices. O caminho mínimo médio de um vértice 𝑖 

num grafo 𝐺 é a razão entre sua distância em relação a todos os outros vértices da 

rede12. Por sua vez o caminho mínimo médio do grafo 𝐺 é a média aritmética dos 

caminhos mínimos de cada um dos vértices da rede. O diâmetro de uma rede é uma 

métrica que se relaciona com a distância, portando para calcular o diâmetro de uma 

rede precisamos saber todas as distâncias entre todos os pares de vértices da rede. 

Assim a maior distância pode ser considerada como o diâmetro da rede. 

                                                 
12 Vamos adotar neste trabalho a distância entre dois vértices que pertençam a componentes distintas 

como zero. 
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3.6.2.8 CENTRALIDADE DE PROXIMIDADE 

O grau de proximidade (closeness centrality) utiliza a distância para atribuir 

importância aos vértices da rede. Essa métrica de centralidade mede a distância 

média entre um vértice 𝑖 e todos os outros vértices da rede. Segundo Hanneman [28], 

vértices que são capazes de localizar e de serem localizados por outros vértices a 

caminhos mais curtos possuem posições favoráveis. Essa vantagem estrutural pode 

ser traduzida em “poder”. 

Como isso podemos dizer que o grau de proximidade visa medir a 

capacidade do vértice para atuar independente dentro da rede, ou seja, sem precisar 

de outros vértices intermediários. Essa medida tem haver com o nível de liberdade 

dos vértices dentro da rede. O quão rápido por exemplo uma informação pode se 

propagar pela rede partindo de um determinado nó. Formalmente podemos 

representar o grau de proximidade como: 

 

 
𝐶𝑗 =

1

𝑛 − 1
∑ 𝑙𝑖𝑗

𝑖(≠𝑗)
 (3-12) 

onde  𝑙𝑖𝑗 é a distância entre o vértice 𝑖 e o vértice 𝑗. 

Ao contrário das outras métricas, quanto menor o grau de proximidade de 

um vértice, mais próximo esse vértice está dos demais, levando uma vantagem 

estrutural com relação ao seu posicionamento, ou seja, um vértice com um grau de 

proximidade baixo pode acessar outros vértices mais rapidamente, ou disseminar 

informações com mais facilidade, por exemplo. 

3.6.2.9 CENTRALIDADE DE INTERMEDIAÇÃO 

O grau de intermediação utiliza o caminho entre os vértices para atribuir 

importância a um determinado vértice na rede. O grau de intermediação é dado pelo 

número de caminhos mínimos entre quaisquer dois vértices que passam por um 
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vértice. Considere o vértice 𝑣 e todos os caminhos mínimos entre os pares de vértices 

𝑖 e 𝑗, o grau de intermediação do vértice 𝑣 é dado pela expressão: 

 

 
𝑏𝑣 = ∑

𝜎𝑣(𝑖, 𝑗)

𝜎(𝑖, 𝑗)
𝑖,𝑗∈𝑉;𝑖,𝑗≠𝑢

 (3-13) 

onde, 𝜎𝑣(𝑖, 𝑗) é o caminho mínimo entre o vértice (𝑖, 𝑗) que passa pelo vértice 𝑣. 

Podemos concluir que aqueles vértices que possuem maior quantidade de caminhos 

mínimos entre os pares de vértices são mais centrais. Nas considerações de [28] um 

ator com um alto grau de intermediação tem a capacidade de intermediar contatos 

entre outros atores. Esse grau reflete também a localização intermediária de um 

vértice ao longo de ligações indiretas entre outros vértices. Essa métrica provê a 

localização do vértice em relação a rede, já o grau de centralidade por sua vez 

considera apenas os vizinhos de um vértice.  

3.6.2.10 CENTRALIDADE DE AUTOVETOR 

A centralidade de autovetor (eigenvector centrality) foi proposta por 

Bonacich [29] e tem como objetivo mediar a importância de um dado vértice em função 

da importância dos seus vizinhos. Mesmo que o vértice possua poucas conexões 

(baixa centralidade de grau), sendo essas conexões importantes na rede, o vértice 

medido também será importante em função dos seus vizinhos, obtendo assim uma 

centralidade de autovetor elevada. Formalmente esta medida corresponde a 

associação das coordenadas do autovetor ao maior autovalor da matriz de adjacência 

do grafo. Seja a matriz de adjacência 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), temos que a centralidade autovetor 

relacionada ao vértice 𝑣𝑖 é dada por 𝑥𝑖, tal que satisfaça a equação: 

 

 𝜆𝑥𝑖 = 𝑎𝑖1𝑥1 + 𝑎𝑖2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛 
(3-14) 

ou 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 em sua forma matricial. As soluções 𝜆 e (𝑥1, … , 𝑥𝑛) equivalem aos 

autovalores e autovetores da matriz de adjacência. O problema gerado pela 
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centralidade de autovetor é que se um vértice considerado importante está conectado 

a muitos outros vértices, ou seja, é vizinho de um grande número de vértices então, 

todos eles também ganham importância. Esse problema foi solucionado na métrica 

Page Rank, onde a importância do vértice é diluída entre suas conexões com outros 

vértices. 

3.6.2.11 PAGE RANK 

Page Rank é uma métrica que define a importância de um vértice levando 

em consideração a importância dos seus vizinhos. A ideia é atribuir a cada vértice uma 

importância relativa a importância dos seus vizinhos, ou seja, quanto mais importante 

for um vizinho do vértice, mais importante será esse vértice na rede. Veja que essa 

métrica difere do grau de centralidade, pois a quantidade de arestas é o que defini a 

importância daquele vértice, não existindo assim a influência da importância dos 

vizinhos daquele vértice em relação a sua importância. Nesse caso um vértice com 

20 arestas (grau 20) teria a mesma importância que outros vértices em condições 

similares. No Page Rank é possível que um vértice com poucas arestas possa ter mais 

importância na rede que um vértice com muitas arestas. Isso fica claro se 

considerarmos a influência desses vértices vizinhos na composição da importância do 

vértice em questão. Formalmente o Page Rank pode ser escrito como: 

 

 𝑐𝑖 = 𝛼 ∑ 𝐴𝑖𝑗

𝑐𝑗

𝑑𝑗
𝑜𝑢𝑡

𝑗

+ 𝛽 
(3-15) 

onde  𝑐𝑖 é a importância do vértice 𝑗. Em casos onde 𝑑𝑗
𝑜𝑢𝑡 = 0, fixa-se 𝑑𝑗

𝑜𝑢𝑡 = 1 para 

que o primeiro termo não seja indefinido. 𝐴𝑖𝑗 é o elemento 𝑖, 𝑗 da matriz de 

adjacência, representando a existência de uma aresta entre 𝑖 e 𝑗. O 𝛽 atribui uma 

importância inerente ao vértice, portanto, vértices com 𝑑𝑖
𝑖𝑛 = 0, ainda influenciam os 

vértices que eles apontam. 
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O Page Rank foi desenvolvido na Universidade de Stanford13 por Larry 

Page14 e Sergey Brin15 em 1996, no contexto de um projeto sobre um novo motor de 

busca. É usado pelo Google16 como parte da sua ferramenta de busca. Dessa forma 

páginas que possuem muitos hyperlinks tendem a ser mais importantes do que as 

páginas com menos hyperlinks, porém uma página com poucos hyperlinks ainda pode 

ser importante, desde que seja apontada por outras páginas importantes, como 

verificado na Figura 3-14. Note que 𝐵 e 𝐶 são os vértices mais importantes da rede, 

porém 𝐶 só possui um link para e 𝐵 e recebe um link de 𝐵, veja que nesse caso C 

recebe muita importância devido ao seu vizinho 𝐵 que possui uma importância alta na 

rede. 

 

 

Figura 3-14: Métrica de Page Rank para os nós de uma rede simples expressos em porcentagem. 

                                                 
13 Universidade de Stanford: https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Stanford 

14 Larry Page: https://pt.wikipedia.org/wiki/Larry_Page 

15 Sergey Brin: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin 

16 Google: https://pt.wikipedia.org/wiki/Google 
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3.7 ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE ACADÊMICA 

Os dados bibliométricos dos pesquisadores são usados para que agências 

de fomento como a CAPES e o CNPq, possam avaliar e melhor alocar os recursos 

disponíveis aos programas e pesquisadores, visando assegurar e manter a qualidade 

dos cursos de mestrado e doutorado no país. Entre os critérios de avaliação, podemos 

citar, a produção intelectual como o critério mais relevante na definição dos conceitos 

dos programas. 

 

3.7.1 BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA 

A Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) é atribuída aos pesquisadores 

que se destacam dos demais, objetivando valorizar sua produção científica segundo 

critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos CAs do CNPq. 

Para solicitação da PQ o pesquisador necessita possuir o título de doutor ou um perfil 

acadêmico equivalente e será levado em consideração sua produção acadêmica, sua 

contribuição científica e tecnológica entre outros requisitos. Sendo assim a produção 

de um pesquisador e sua contribuição acadêmica são essenciais para que o 

pesquisador se destaque entre os seus pares. São requisitos inerentes ao 

pesquisador e que devem ser atendidos ao se pleitear uma PQ. 

3.7.2 QUALIS 

Qualis é um sistema de avaliação utilizado pela CAPES para classificação 

da produção intelectual dos programas de pós-graduação. O resultado desse trabalho 

é uma lista contendo a classificação dos veículos utilizados para divulgação da 

produção científica desses programas de pós-graduação. 
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O sistema avalia a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, 

usando a qualidade dos veículos de divulgação, como por exemplo periódicos 

científicos e anais de eventos. A classificação de periódicos e eventos é avaliado pelas 

áreas de avaliação e é atualizado todo o ano. Um mesmo periódico pode receber 

diferentes avaliações, pois reflete o valor atribuído por cada área ao conteúdo 

veiculado. Dessa forma a qualidade dos veículos não é classificada de maneira 

absoluta, variando assim a classificação conforme o processo de avaliação destinado 

a cada área. 

O WebQualis17 é um aplicativo que permite a classificação e consulta ao 

Qualis relativo a todas as áreas. Além disso o aplicativo divulga os critérios utilizados 

para a classificação dos periódicos e anais. 

3.7.3 MÉTRICAS E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística de medição da 

produção e disseminação do conhecimento. Tal técnica é importante para que 

possamos acompanhar o desenvolvimento das diversas áreas científicas e padrões 

de autoria, buscando entender melhor o uso dos resultados de uma pesquisa ou 

publicação.  

A avaliação da produção científica é importante não somente para as 

agências de fomento, mas também para que os pesquisadores possam ser 

reconhecidos por outros pares devido sua excelência ou “qualidade” acadêmica. Essa 

avaliação científica é realizada através de indicadores bibliométricos divididos nas 

seguintes áreas: qualidade, importância e impacto. Algumas ferramentas de 

bibliometria estão disponíveis e são responsáveis por divulgar algumas dessas 

                                                 
17 WebQualis: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG

eralPeriodicos.jsf 
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métricas: Scimago Journal & Country Rank (Scopus)18, Web of Science19, Google 

Scholar20 entre outras. 

Esse trabalho discute duas métricas muito utilizados na academia, o fator 

de impacto (impact factor) e o h-index. 

3.7.3.1 FATOR DE IMPACTO 

O fator de impacto (Impact Factor - IF) ou simplesmente FI é uma medida 

que retrata o número médio de citações de um periódico em determinado período de 

tempo. O objetivo dessa métrica é o de avaliar a importância de um dado periódico 

para sua área de conhecimento. O FI é uma medida simples e quanto maior o FI de 

um periódico, maior será sua relevância ou importância frente a outros periódicos com 

um FI menor.  

Segundo Gowrishankar e Divakar [30] devido a necessidade de as 

instituições científicas serem julgadas pela qualidade dos periódicos nos quais seus 

pesquisadores publicavam suas pesquisas, iniciou-se nos anos 70 a adoção dos FI 

em periódicos, objetivando ranquear os mesmos através da análise de citações. 

Sendo assim podemos dizer que a “qualidade” de um periódico está representada 

pelo seu FI, que por sua vez busca expressar a relevância desse periódico em sua 

área do conhecimento. 

O FI foi criado por Eugene Garfield [31], o fundador do Institute for Scientific 

Information (ISI), hoje parte da Thomson Reuters21. Os FI são calculados anualmente 

para todos os periódicos indexados ao ISI desde 1972. Despois de calculados os FI 

são publicados no Journal Citation Reports (JCR) que também é da Thomson Reuters. 

Matematicamente o FI pode ser expresso pelo número médio de citações dos artigos 

que foram publicados no biênio anterior como se dá na equação: 

                                                 
18 Scopus: http://www.scimagojr.com 

19 Web of Knowledge: https://www.webofknowledge.com/ 

20 Google Scholar: https://scholar.google.com.br 

21 Thomson Reuters: https://www.thomsonreuters.com/en.html 
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𝐼𝐹 =

𝐴

𝐷
 (3-16) 

onde 𝐼𝐹 é o fator de impacto, 𝑌 é o ano da análise, 𝐴 a quantidade de citações em 𝑌 

para artigos publicados em 𝑌 − 2, 𝑌 − 1 e 𝐷 número de artigos publicados entre 𝑌 − 2 

e 𝑌 − 1. 

 Conforme Equação (3-16), o FI de um periódico em 𝑌 só será publicado em 

𝑌 + 1, pois é necessário que todas as publicações em 𝑌 tenham sido consideradas. 

3.7.3.2 H-INDEX 

O h-index tem como objetivo quantificar a produtividade e o impacto de 

pesquisadores, grupos e áreas de pesquisa, levando em consideração a citação dos 

seus artigos. O h-index, também conhecido por índice de Hirsch, foi criado por Jorge 

E. Hirsch [5] como uma ferramenta para determinar a qualidade relativa dos trabalhos 

de físicos teóricos. Hirsch propôs o h-index como uma maneira simples de sintetizar 

o resultado da pesquisa científica de um pesquisador, tomando como base o número 

de artigos publicados em 𝑛 anos e o número de citações que aquele artigo obteve. 

Formalmente o pesquisador possui um h-index, se ℎ de deus 𝑁𝑝 artigos possuem pelo 

menos ℎ citações cada e os outros (𝑁𝑝 − ℎ) artigos possuem ≤ ℎ citações cada. O 

Gráfico 3-4 explica melhor a relação entre o número de artigos e o número de citações 

no h-index. 
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Gráfico 3-4: Gráfico do número de citações versus o número de artigos. A reta tangente a curva 

corresponde a ℎ (adaptado de Hirsch [5]). 

 

No calculo tradicional do h-index as autocitações não são descartadas, 

porém esse problema impacta menos esse índice, visto que as autocitações de artigos 

com <  ℎ citações serão irrelevantes, assim como citações para artigos com muito 

mais citações do que ℎ. Esse trabalho faz uso do Google Scholar para ranquear 

pesquisadores da área de administração e economia, porém outras ferramentas 

podem ser usadas nesse sentido como: QuadSearch22 e Publish or Perish23. 

3.7.4 ANÁLISE DE REDES DE COAUTORIA CIENTÍFICA 

Conforme vimos na seção 3.7 os principais indicadores de qualidade são 

bibliométricos e usam estatísticas de citações em sua grande maioria. Grande parte 

dos trabalhos acadêmicos focam em usar esses indicadores como um número simples 

                                                 
22 QuadSearch: http://quadsearch.csd.auth.gr/index.php?lan=1&s=2 

23 Publish or Perish: https://www.harzing.com/resources/publish-or-perish 
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capaz de representar a produtividade de um pesquisador. Com o avanço da área de 

redes sociais principalmente devido a evolução da computação, grandes bases de 

dados contendo informações sobre as publicações dos pesquisadores começaram a 

serem acessadas e mineradas24. Consequentemente outros trabalhamos começaram 

a surgir nesse sentido, buscando analisar a influência de outras métricas de 

centralidade, tentando verificar a influência delas em relação a produtividade e 

qualidade do pesquisador. De fato, muitos trabalhos buscaram relacionar métricas de 

redes sociais ou o contexto social com os índices de produtividade como por exemplo 

o h-index. 

As redes de coautoria científica são um tipo de rede social, fornecem 

informações sobre as colaborações entre os pesquisadores, nas quais através da 

ARS busca-se entender como tais métricas podem influenciar de alguma forma a 

produtividade de um pesquisador [25]. O contexto acadêmico é por sua vez 

colaborativo, ou seja, a pesquisa científica não é uma atividade puramente individual 

e consequentemente para entendermos a evolução de uma determinada área de 

pesquisa, precisamos conhecer como emerge o processo colaborativo intrínseco a 

sua formação. As colaborações entre pesquisadores foram temas de outros trabalhos 

[16]. Essas métricas de ARS têm sido utilizadas para definir outros indicadores 

importantes, além de evidenciar aquelas métricas que possivelmente se relacionam 

com a produtividade e qualidade de um pesquisador através de correlações entre 

essas métricas e índices bibliométricos. 

Esse trabalho explora essa faceta das redes de coautoria científica para 

analisar e classificar uma rede de coautoria científica construída com informações 

contidas nos programas de pós-graduação em administração e economia, buscando 

correlacionar as métricas aqui estudadas com o h-index dos pesquisadores da rede. 

 

                                                 
24 Mineração de dados: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineração_de_dados 
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4 METODOLOGIA 

Esse capítulo descreve os procedimentos metodológicos e técnicos 

utilizados para a construção e análise da rede de coautoria dos pesquisadores da área 

de administração e economia. Também descreve sobre os procedimentos 

relacionados a investigação das métricas de ARS e a correlação com a produtividade 

do pesquisador. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a construção da rede de coautoria científica dos pesquisadores dos 

programas de pós-graduação em administração e economia, foi considerado duas 

fontes de dados, uma contendo a lista de programas e pesquisadores selecionados e 

a outra contendo a lista de publicações dos pesquisadores. No entanto para 

construção, análise e correlação das métricas envolvidas na rede, foram adotadas as 

seguintes etapas: 

• Etapa 1 – identificação dos programas de pós-graduação na área de 

administração e economia. 

• Etapa 2 – identificação dos pesquisadores que constituem cada programa; 

• Etapa 3 – identificação do h-index de todos os pesquisadores. 

• Etapa 4 – identificação dos currículos Lattes de cada pesquisador associado a 

cada programa; 

• Etapa 5 – extração e deduplicação das produções acadêmicas de cada 

pesquisador; 

• Etapa 6 – identificação das publicações realizadas em coautoria com outros 

pesquisadores; 

• Etapa 7 – construção da rede de coautoria científica dos pesquisadores; 

• Etapa 8 – extração das métricas de ARS; 
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• Etapa 9 – correlação das métricas de ARS com a produtividade do 

pesquisador. 

4.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Nessa seção são definidos os procedimentos técnicos referentes a coleta, 

processamento e análise da rede de coautoria científica.  

4.2.1 COLETA DOS DADOS DA REDE DE COAUTORIA CIENTÍFICA 

Na Etapa 1, para a identificação dos programas de pós-graduação em 

Administração e Economia, foram pesquisados programas de instituições que 

atendiam o seguinte critério, conceito CAPES ≥ 𝟓 da região sul e sudeste. Devido ao 

trabalho nessa etapa ter sido realizado de forma manual, optou-se por trabalhar com 

uma quantidade reduzida de instituições. Dos programas escolhidos foram utilizados 

apenas os programas de algumas instituições, entre elas: FGV-RJ, PUC-RJ, FGV-SP, 

USP, INSPER e UFRGS. Essa etapa foi realizada através do site da Plataforma 

Sucupira25, clicando na opção cursos recomendados, nota 5, área de avaliação, área 

de conhecimento (administração e economia) e instituição de ensino. O mesmo 

procedimento foi realizado para cada uma das outras notas (conceitos). Dentre as 

instituições de ensino selecionadas, foram registrados 19 programas de pós-

graduação. 

Na Etapa 2 para identificação dos pesquisadores que constituem cada 

programa, também foi utilizado o site da Plataforma Sucupira. O levantamento dos 

pesquisadores se deram através da sequência de opções: docentes, filtro de pesquisa 

por ano, instituição e programa. Uma lista contendo todos os docentes do programa 

referente aquela instituição foi gerada e para cada docente foi possível coletar suas 

                                                 
25 Plataforma Sucupira: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 
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informações pessoais, como por exemplo suas abreviaturas. Foi gerado um arquivo 

CSV26 conforme a Tabela 4-1, para controle e persistência das informações. Nessa 

etapa foram identificados 395 pesquisadores. 

 

Tabela 4-1: Arquivo CSV gerado para controle dos pesquisadores. 

Nome Abreviatura 1 Abreviatura 2 Abreviatura N ID Lattes H-Index 

 

A Etapa 3, identificação do h-index de todos os pesquisadores, aconteceu 

em conjunto com a Etapa 4, identificação do currículo Lattes de cada pesquisador. 

Para a Etapa 3 optou-se pela ferramenta web Google Scholar, pois o site da 

plataforma Lattes estava com a parte de citações e índices de pesquisa desabilitados, 

impossibilitando a coleta de informações. Cada pesquisador no Google Scholar foi 

localizado usando o campo de busca da página inicial e o resultado foi expresso na 

Figura 4-1. 

 

 

Figura 4-1: Resultado da busca na ferramenta Google Scholar. 

Na página contendo os resultados da busca, clicando no perfil do 

pesquisador foi possível verificar melhor sua identidade, suas publicações, citações e 

o h-index do pesquisador como demonstrado na Figura 4-2. 

                                                 
26 CSV: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values 
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Figura 4-2: Perfil do pesquisador no Google Scholar. 

Não foi possível localizar o h-index de todos os pesquisadores. Sendo 

assim aqueles pesquisadores cujo h-index não puderam ser localizados, foram 

retirados da lista de pesquisadores gerada na Etapa 2, restando somente aqueles com 

h-index. Conforme a Etapa 3 era executada a Etapa 4 era realizada em paralelo, 

aqueles pesquisadores que possuíam h-index, eram localizados manualmente na 

plataforma Lattes. Para isso foi utilizado o nome do pesquisador como parâmetro de 

busca, cuja informação foi coletada na Etapa 2 e filtrada na Etapa 3. Usando a opção 

buscar currículo Lattes, selecionando o pesquisador na busca27 e abrindo seu perfil 

conforme Figura 4-3. Dessa forma foi possível conhecer o identificador Lattes de cada 

pesquisador e coletar o arquivo XML28 referente ao seu currículo Lattes. Esse XML, 

por sua vez contém todos os dados necessários para o processamento da rede de 

coautoria científica e, portanto, cada currículo em formato XML foi salvo em disco 

usando o nome de arquivo o identificador Lattes do pesquisador, por exemplo: 

                                                 
27 Busca Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar 

28 XML: https://pt.wikipedia.org/wiki/XML 
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7679840055825288.xml29. O trabalho efetuado nas duas etapas resultou na Tabela 

4-1 completamente preenchida contendo, o nome, as abreviações, o identificador 

Lattes e o h-index de 196 pesquisadores. 

 

 

Figura 4-3: Perfil do pesquisador no currículo Lattes. 

4.2.2 CONSTRUÇÃO DA REDE DE COAUTORIA CIENTÍFICA 

Na Etapa 5 foi iniciada a construção da rede de coautoria científica 

utilizando os dados coletados nas etapas anteriores. Uma biblioteca foi escrita em 

Ruby30 para realizar a transformação do XML do currículo Lattes do pesquisador em 

                                                 
29 Exemplo de arquivo: https://gist.githubusercontent.com/b-

mandelbrot/24af54de551cd24b7857d4c53a8d3d45/raw/b127c52a808fc9086c5b6133fc2f6efc5f040c3

b/7679840055825288.xml 

30 Ruby: https://www.ruby-lang.org/pt/ 
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um JSON31. Dessa forma a biblioteca recebe um arquivo XML contendo o currículo 

Lattes do pesquisador e como saída gera um JSON que será processado e indexado 

nas etapas subsequentes. A escolha pela linguagem de programação dinâmica se 

deu pela facilidade de uso, domínio, praticidade e pela grande quantidade de 

bibliotecas disponíveis para os mais variados tipos de uso. O XML foi transformado 

em JSON para facilitar a persistência dos dados e indexação, visto ser a estrutura de 

dados adotada pelo banco de dados e pelo motor de busca utilizados nesse trabalho. 

Além disso, optou-se pelo JSON por ser um formato em plena ascendência se 

comparado ao XML. 

Ainda na Etapa 5 foi construído uma aplicação web para que as 

informações pudessem ser armazenadas, indexadas, editadas e visualizadas. O 

aplicativo foi escrito em Ruby e optou-se por usar um framework web MVC32 (model-

view-controller), open source, chamado Ruby on Rails33. Para a persistência das 

informações foi utilizado o MongoDB34, um banco de dados não relacional35 (NOSQL) 

de alta performance e “schemeless”, ou seja, sem a necessidade que um banco 

relacional possui de ter um schema para definir os dados, facilitando muito 

desenvolvimento da aplicação. Na indexação foi utilizado o Elasticsearch36 um 

mecanismo de busca “full-text” e open source desenvolvido em cima do Apache 

Lucene37. A escolha de usar o Elasticsearch se deu pela baixa curva de aprendizado 

se comparado ao Apache Lucene e por ter uma excelente biblioteca escrita em Ruby, 

chamada elasticsearch-rails38. O Elasticsearch funciona juntamente com a biblioteca 

mongoid39, um ODM (object document mapper), responsável por mapear as classes 

do Ruby para documentos no MongoDB. Ao salvar um documento no MongoDB 

                                                 
31 JSON: http://www.json.org/json-pt.html 

32 MVC: https://pt.wikipedia.org/wiki/MVC 

33 Ruby on Rails: http://rubyonrails.org 

34 MongoDB: https://www.mongodb.com 

35 NoSQL: https://aws.amazon.com/pt/nosql/ 

36 Elasticsearch: https://www.elastic.co 

37 Apache Lucene: http://lucene.apache.org/core/ 

38 elasticsearch-rails: https://github.com/elastic/elasticsearch-rails 

39 mongoid: https://github.com/mongodb/mongoid 
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usando o mongoid, o elasticsearch-rails integra-se ao mongoid automatizando a tarefa 

de indexação daquele documento no Elasticsearch, possibilitando que ao executar as 

operações básicas como criar, ler, atualizar e deletar um documento no banco de 

dados, que este possa ser automaticamente atualizado e indexado no Elastisearch. 

Através dessas tecnologias, cada currículo em formato JSON foi 

devidamente parseado40 e salvo no banco de dados, em documentos específicos 

organizados nas seguintes classes: Autor, Publicacao, LocalDaPublicacao e 

AutoriaDaPublicacao. Cada classe ficou responsável por mapear um documento no 

banco de dados: 

• Classe Autor: responsável por mapear as informações dos autores, como: 

nome, abreviações, identificador Lattes, h-index entre outros atributos. 

• Classe Publicacao: responsável por mapear as informações relativas as 

publicações, como: nome, data de publicação, doi entre outros atributos. 

• Classe LocalDaPublicacao: responsável por mapear as informações relativas 

ao veículo de publicação referente as publicações, como: nome, tipo de 

publicação, volume, número entre outros atributos. 

• Classe AuroriaPublicacao: responsável por mapear a relação entre os 

autores e suas publicações. 

 

Assim um autor possui muitas autorias. Cada autoria está relacionada a 

uma publicação, que foi publicada em um determinado veículo (local de publicação). 

Uma autoria possui um autor e uma publicação. Logo uma publicação que possua 

mais de uma autoria é aquela onde existe uma relação de coautoria. Tendo em vista 

a modelagem adotada, foi construído um script41 em Ruby para importar os dados da 

Tabela 4-1, contendo as informações sobre o nome, abreviações, identificador Lattes 

e h-index. Após a carga dos dados contendo as informações dos 196 pesquisadores, 

foi realizado o processo de importação das informações dos pesquisadores. Essa 

parte da Etapa 5, consistiu em iterar pelo documento de autores buscando pelo 

atributo contendo o identificador Lattes, permitindo usar um parser JSON para ler as 

informações contida nos arquivos dos currículos dos pesquisadores. Sendo assim 

                                                 
40 Parsear: http://www.dicionarioinformal.com.br/parsear/  

41 Script: https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script 
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para cada documento (semelhante a registro nos bancos relacionais) na coleção 

(semelhante a tabela nos bancos relacionais) Autores foi possível acessar o 

identificador Lattes e buscar no disco pelo arquivo correspondente previamente salvo 

como a concatenação do identificador Lattes e a extensão XML. O arquivo foi usado 

como entrada para a biblioteca construída para transformar o XML em JSON e com 

isso foi gerado uma estrutura JSON que foi lida usando uma biblioteca nativa do Ruby, 

chamada json42.  

Cada currículo já transformado em uma estrutura JSON foi lido e foram 

extraídas as informações relativas a cada autor, publicação, local de publicação e 

relações de autoria. Nesse processo foi considerado o problema da duplicação dos 

dados dos autores e das publicações envolvidas, devido a inconsistências, sejam por 

erros de digitação ou falta de padronização. O processo de deduplicação usou a 

técnica proposta por Levenshtein ou distância de Levenshtein [32], onde duas 

publicações são consideradas iguais se a porcentagem de similaridade entre duas 

cadeias de caracteres atinge um valor superior a um limiar. Foi considerado nesse 

trabalho que duas cadeias de caracteres são iguais quando são pelo menos 90% 

similares. Além da técnica proposta por Levenshtein foram usados também os 

atributos como abreviações, identificador do Lattes, contidos nas informações sobre 

os autores da publicação no currículo Lattes. Essas informações coletadas nas etapas 

iniciais foram confrontadas via os índices criados no Elasticsearch, para dar mais 

segurança no processo de deduplicação dos dados. 

Com os dados dos autores, suas publicações e todas as relações de 

autoria, foi realizado uma inspeção nos dados importados, utilizando a aplicação web 

construída anteriormente para visualização e manipulação das informações coletadas. 

Os dados dos 196 pesquisadores foram comparados com os dados do currículo Lattes 

de cada pesquisador (seu perfil) manualmente, afim de remover as informações 

duplicadas que restaram do processo de deduplicação. Os registros duplicados foram 

removidos via interface do usuário43. 

                                                 
42 json: http://ruby-doc.org/stdlib-2.0.0/libdoc/json/rdoc/JSON.html 

43 Interface do usuário: https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_do_utilizador  
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Na Etapa 6 foi criado um script para identificar as relações de coautoria 

entre os 196 pesquisadores e gerar um arquivo CSV compatível com o Gephi44 

(software utilizado para visualização da rede de coautoria). O script busca pelos 

documentos contendo as autorias das publicações, ou seja, mapeados pela classe 

AutoriaDaPublicacao para gerar uma combinação 2 a 2 de todos os autores que 

possuem uma AutoriaDaPublicacao com uma determinada publicação, mapeada pela 

classe Publicacao. Para gerar a combinação 2 a 2 contendo todas as combinações 

de autores, foi utilizado o método combination45 da classe Array (vetor) do Ruby. O 

método é executado num vetor contendo todos os pesquisadores que possuem uma 

relação de autoria definida com aquela publicação e realiza uma combinação 2 a 2. A 

saída é um vetor contendo todos os pares de pesquisadores para aquela publicação, 

conforme Figura 4-4. 

 

 

Figura 4-4: Exemplo de saída do método combination. 

 

Cada iteração produziu uma combinação dos coautores referentes aquela 

publicação, essa informação foi armazenada numa variável do tipo vetor. Os 

elementos do vetor foram acessados e a cada iteração foi gerada a linha contendo a 

relação entre os coautores, seguindo o formato da Figura 4-5. Na linha 1 da figura 

podemos verificar dois identificadores Lattes (concatenados com o h-index do 

pesquisador) separados por uma vírgula, significando que o os dois autores 

representados pelos seus respectivos identificadores Lattes possuem uma relação de 

coautoria. Essa relação é não direcionada, ou seja, tanto faz a ordem dos 

identificadores na linha. 

 

                                                 
44 Gephi: https://gephi.org 

45 combination: https://apidock.com/ruby/Array/combination 
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Figura 4-5: Exemplo do CSV gerado contendo os vértices e suas relações no formato usado pelo 

Gephi. 

 

Na Etapa 7 foi utilizado o software Gephi para importar e construir a rede 

de coautoria científica. O Gephi é um software open source, fácil de usar e suporta 

diferentes formatos de arquivos. Para construção da rede foi utilizado o formato CSV 

contendo o par de autores separados por vírgula, conforme a Figura 4-5. Foi utilizada 

a opção abrir arquivo na tela de abertura do Gephi, foi selecionado o arquivo em 

formato CSV. Na janela Relatório de Importação foi escolhido o tipo de grafo a ser 

importado. Foi selecionado a opção grafo não dirigido (não direcionado) e confirmada 

a operação. Nesse ponto a rede ainda não possui um layout apropriado para 

visualização, na Figura 4-6 é possível visualizar o resultado da importação. Sendo 

assim foi utilizado um layout chamado Force Atlas (disponível com o Gephi), com as 

opções marcadas na aba distribuições: distribuição da atração e ajustar pelos 

tamanhos. A distribuição de atração tende a empurrar os “hubs” para a parte mais 

periférica e os “authorities” para parte mais central e a opção ajustar pelos tamanhos 

significa que o algoritmo tenta evitar a superposição dos nós. 

Foi aplicado uma distribuição de cores e tamanho conforme o grau de cada 

vértice, variando de verde claro para o mais escuro, sendo esse último, os vértices de 

grau mais elevado (aba aparência). Também foi utilizado o peso das arestas para 

representar a quantidade de vezes que a relação de coautoria aconteceu entre 
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aqueles dois pesquisadores (comportamento padrão do Gephi). O peso pode ser 

notado na aresta pela espessura da linha, quanto maior o número de publicações que 

dois autores possuem, maior é a espessura da linha. Esses últimos passos são 

presentados pelas Figuras Figura 4-7 e Figura 4-8. 

 

 

Figura 4-6: Rede sem layout definido. 

 

 

Figura 4-7: Rede após aplicação do layout Force Atlas. 
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Figura 4-8: Rede com layout Force Atlas com representação por grau do vértice e peso nas arestas. 

4.2.3 ANÁLISE DA REDE DE COAUTORIA CIENTÍFICA 

A Etapa 8, correspondente a ARS da rede de coautoria, foi utilizado o 

mesmo software da Etapa 7, porém algumas estatísticas foram extraídas usando a 

linguagem R46. R é uma linguagem de programação dinâmica, open source e muito 

utilizada para computação estatística e geração de gráficos. Além disso é uma 

linguagem muito bem documentada, com uma comunidade muito ativa, responsável 

por uma grande variedade de bibliotecas. 

                                                 
46 Linguagem R: https://www.r-project.org 
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Foram investigadas as principais métricas de ARS abordadas nesse 

trabalho, seguindo o estudo proposto por outros trabalhos discutidos no capítulo 2. 

Portanto foi utilizada a aba de Estatísticas do Gephi para calcular essas métricas. 

Ao todo foram contabilizados 171 vértices (87.2%), representando os 

pesquisadores que possuíam pelo menos uma relação de coautoria com algum 

pesquisador da rede. Já os 25 pesquisadores (12.8%) restantes não possuíam uma 

relação de coautoria com os pesquisadores internos. O maior h-index apurado na rede 

foi de 72 e o menor foi 1. A média do h-index foi de 13.824. O Gráfico 4-1 mostra a 

distribuição do h-index entre os pesquisadores. Com relação ao grau do pesquisador, 

o valor máximo encontrado para a rede foi de 19 e o menor valor apurado foi 1. O 

valor médio foi de 4.83 graus conforme o Gráfico 4-2. A distribuição de graus entre os 

pesquisadores seguiu a lei de potência, sugerindo uma rede livre de escala, conforme 

o Gráfico 4-3. Além disso a componente gigante possui 97.7% dos pesquisadores. A 

rede apresenta uma densidade baixa (0.028) e, portanto, pode ser considerada uma 

rede esparsa. O coeficiente de clusterização apurado foi de 0.299 e caminho mínimo 

médio de 4. 

 

 

Gráfico 4-1: Distribuição do h-index entre os pesquisadores. 
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Gráfico 4-2: Distribuição de grau entre os pesquisadores. 

 

 

Gráfico 4-3: Distribuição de grau entre os pesquisadores (lei de potência). 
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A Tabela 4-2 representa as principais métricas encontradas na rede de 

coautoria científica dos programas de pós-graduação em administração e economia. 

Tabela 4-2: Estatísticas da rede de coautoria.  

Métricas Valores 

Vértices 171 

Arestas 413 

Centralidade de Grau 4,83 

Centralidade de Grau Ponderado 19,965 

Diâmetro 9 

Caminho Mínimo Médio 4 

Densidade 0,028 

Coeficiente de Clusterização 0,299 

Componentes 3 

Componente Gigante 167 vértices 

4.2.4 CORRELAÇÃO DA REDE DE COAUTORIA CIENTÍFICA COM A 

PRODUTIVIDADE DO PESQUISADOR 

Na Etapa 9, o estudo da correlação das principais métricas de ARS foi 

realizado usando a linguagem R. Para facilitar o desenvolvimento dessa etapa, 

também foi utilizado o R Studio47, editor de código open source, com funcionalidades 

de depuração e visualização. O R Studio abstrai boa parte dos comandos 

operacionais do R, como por exemplo abrir um arquivo e visualizar uma tabela de 

dados. Um arquivo contendo todas as métricas apresentadas na etapa anterior em 

formato CSV foi exportado via o laboratório de dados do Gephi (Figura 4-9) e 

importado pelo o R Studio (Figura 4-10). 

 

                                                 
47 R Studio: https://www.rstudio.com 



 73 

 

Figura 4-9: Laboratório de dados do Gephi. 

 

 

Figura 4-10: Importando uma tabela em formato CSV no R Studio. 
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Para avaliar a normalidade dos dados, aplicou-se um teste W de Shapiro-

Wilk [33], com nível de significância 5%. Constatou-se que nenhuma das variáveis 

estudadas possuía uma distribuição normal, conforme Tabela 4-3. A primeira coluna 

lista as variáveis estudadas, a segunda contém o número de amostras e as colunas 

subsequentes o teste estatístico. 

Não foi verificado nenhum pressuposto de normalidade nos dados, sendo 

assim, não se pode fazer uso de técnicas paramétricas. Para o teste de correlação 

das variáveis contidas na Tabela 4-3, optou-se então pelo Coeficiente de Correlação 

de Postos de Spearman (𝜌) (não-paramétrica). Nesse caso, ao contrário da correlação 

de Pearson (paramétrica), não necessita que a relação entre as variáveis seja linear, 

não exige também que as variáveis sejam medidas em intervalos de classe, ou seja, 

sendo possível usar variáveis ordinais. O coeficiente também não é sensível à 

presença de outliers48, visto que não exige que os dados provenham de distribuições 

normais. 

Para a Correlação de Postos de Spearman utilizou-se o teste da hipótese 

nula bicaudal, com um nível de significância fixado em 5%. Foram testadas as 

hipóteses onde 𝜌 = 0 (não existindo correlação) e 𝜌 ≠ 0 (hipótese alternativa). Os 

resultados foram apresentados na Tabela 4-4, as variáveis foram correlacionadas ao 

h-index. 

Tabela 4-3: Teste de Shapiro-Wilk. 

Variáveis N Estatística Significância 

h-index 171 0.845 0.000 

Centralidade de Grau 171 0.847 0.000 

Centralidade de Grau Ponderado 171 0.796 0.000 

Centralidade de Intermediação 171 0.734 0.000 

Centralidade de Proximidade 171 0.439 0.000 

Centralidade de Autovetor 171 0.692 0.000 

 

 

 

 

                                                 
48 outliers: https://pt.wikipedia.org/wiki/Outlier 



 75 

 

 

Tabela 4-4: Teste de Correlação de Postos de Spearman. 

Variáveis N Estatística Significância 

Centralidade de Grau 171 0.419 0.000 

Centralidade de Grau Ponderado 171 0.225 0.003 

Centralidade de Intermediação 171 0.384 0.000 

Centralidade de Proximidade 171 0.356 0.000 

Centralidade de Autovetor 171 0.331 0.000 

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

  

Esse trabalho encontrou correlações positivas entre todas as métricas de 

redes sociais apresentadas na Tabela 4-2 e a produtividade do pesquisador h-index, 

conforme discutido nos trabalhos relacionados no capítulo 2. As correlações podem 

ser classificadas como fracas a moderadas [34], porém foram significantes ao nível 

de significância de 0.05. A correlação foi fraca para grande maioria das métricas 

estudas, porém para a métrica de centralidade de grau, os resultados mostraram uma 

correlação moderada, indicando que os pesquisadores com mais conexões na rede 

possuem um nível de produtividade h-index mais elevado. Além disso, os resultados 

indicaram que aqueles pesquisadores que possuem um papel de “intermediador” na 

rede, que controlam o fluxo de informação e que conseguem alcançar com mais 

facilidade outros pesquisadores na rede também apresentam um nível de 

produtividade h-index mais elevado. A medida que essas métricas, crescem o h-index 

também tende a crescer. Outra métrica que influencia positivamente, cuja a correlação 

foi bem baixa, foi a da centralidade de grau ponderado. O resultado indica uma baixa 

correlação positiva entre os pesquisadores que possuem um laço forte com seus 

coautores e o h-index. Também foi encontrado uma correlação positiva para a métrica 

de centralidade de autovetor, indicando que aqueles pesquisadores que possuem em 
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sua vizinhança pesquisadores importantes, têm seus h-indexes também influenciados 

positivamente.  

Como trabalho futuro, além do h-index, esse trabalho sugere ampliar o 

estudo, levando em consideração os pesquisadores bolsistas de Produtividade em 

Pesquisa (PQ) CNPq49 e a qualidade da produção intelectual (Qualis50) desses 

pesquisadores. O objetivo é identificar os pesquisadores com maior relevância e 

produtividade usando a combinação dessas classificações. Além disso pode se usar 

uma função de regressão linear para prever o nível de produtividade de um 

pesquisador quando se conhece a posição desse pesquisador na rede. 

  

                                                 
49 CNPq: http://cnpq.br 

50 Qualis: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-

intelectual 
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